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Quando, a 1 de Março 
de 2017, o Presidente 
da Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker, 
lançou o Livro Branco 
Sobre o Futuro da 
Europa para indicar 
cenários possíveis para 
o futuro da União, 
desafiou os 511 milhões 
de europeus a refletir 
sobre estas 
possibilidades e a 

escolher a Europa que 
querem amanhã. 

Um debate honesto e 
consciente sobre a 
Europa só é possível
através da consciência 
e do conhecimento do 
que é a União Europeia 
e do que é que ela 
representa para nós, 
que influência tem no 
nosso dia-a-dia.

Debater com esta 
extensão implica chegar 
às pessoas que têm 
vontade de falar da 
Europa, implica ir às 
zonas geograficamente 
periféricas onde tantas 
vezes a Europa parece 
não chegar.

Foi por isso que, em 
2017, a Comissão 
Europeia em Portugal

Sofia Colares Alves
Chefe da Representação da
Comissão Europeia em Portugal



Bem-vindos ao 
summercemp 2019 

"Não é difícil perceber a dimensão 
dos desafios que enfrentamos"

das nossas políticas 
comuns.

O Summer CEmp tem sido 
um sucesso pela 
envolvência, pelos cenários 
tão improváveis, pelas 
conversas francas, pelas 
discussões acesas, pelos 
momentos mais informais, 
pela sua frugalidade.

Acredito que, em 2017, 
iniciámos uma outra forma 
de debater a Europa.

Entretanto, continuamos a 
elevar (ainda mais!) a 
fasquia com um programa 
intenso, diversificado, 
informal, interativo e 
recheado de oradores dos 
mais diversos quadrantes.

Não é difícil perceber a 
dimensão dos desafios que 
enfrentamos. Do Brexit ou 
dos populismos (e de todas 
as outras crises com que 
nos deparamos) devemos

tirar as devidas ilações. 
Uma é que a Europa não é 
um dado adquirido; outra é 
que a Europa se faz por 
todos e todos os dias.

Chamo a estes jovens os 
?líderes de amanhã?, mas 
acredito que cada um é 
também um líder da 
Europa de hoje; um líder da 
nossa Europa, na nossa 
comunidade. Vejo isso nos 
Summer CEmpianos que 
conheci até agora. Espero 
vê-lo novamente no grupo 
de 2019.

Façam-se à (vossa) 
estrada e percorram as 
distâncias necessárias, que 
a Europa precisa (e nós 
precisamos) sempre
de quem, de forma positiva 
e construtiva, a leve a bom 
porto.

                    Até Monsaraz!
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desafiou 40 jovens 
universitários e 40 oradores 
de mão cheia
para debaterem a Europa 
durante quatro dias, em 
Monsanto.  Foi também por 
isso que não desistimos da 
ideia e, em 2018, levámos 
mais cinco dezenas de 
jovens a Marvão. 

Quando pensámos no 
modelo Summer CEmp, 
sabíamos o que queríamos 
fazer: mostrar a cara da 
Europa, esclarecer, 
desmistificar perceções e, 
acima de tudo, ouvir. 
Sabíamos com quem o 
queríamos fazer: com um 
grupo de universitários que 
consideramos poderem vir 
a ser futuros líderes 
políticos e de opinião, 
multiplicadores dos valores 
europeus e dos objetivos



"Assumimos que as boas conversas não 
precisam necessariamente de púlpitos nem 

de tecnologia de ponta"

Continuamos a acreditar na 
pluralidade de opiniões e 
sensibilidades sobre a 
Europa - porque é essa 
diversidade que nos 
caracteriza enquanto 
europeus. 

É por isso que o Summer 
CEmp vale a pena; para 
voltarmos ao essencial: 
conversas e debates 
improváveis, sobre assuntos 
por vezes complexos, mas 
sem grandes complicações.
Até Monsaraz.

estereótipos só se 
esbatem no terreno, 
fazendo estrada ? junto 
das universidades, junto 
dos jornalistas. Foi isso 
que decidimos fazer com o 
Summer CEmp, fazer 
estrada com um grupo de 
jovens universitários. 
Fizemos estrada e, com 
alguma modéstia, fizemos 
uma história. 

Teria sido mais fácil reunir 
jovens num auditório 
numa grande cidade, sim. 
Mas decidimos assumir, 
mais uma vez, que 
Monsaraz fica longe e que 
há gente boa com vontade 
de viajar até lá para 
debater e aprender mais 
sobre a Europa.
Assumimos que as boas 
conversas não precisam 
necessariamente de 
púlpitos nem de tecnologia 
de ponta - embora não
dispensemos os 
microfones. Entendemos 
que parte deste "parar, 
escutar e olhar" para a 
Europa beneficia se 
estivermos todos, durante 
quatro dias, imersos numa 
comunidade local.
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Equipa Summer Cemp 
Quando, em 2017, 
propusemos à Sofia 
Colares Alves (Chefe da 
Representação da 
Comissão Europeia em 
Portugal) um formato 
radicalmente diferente para 
debater a Europa, a Sofia 
foi categórica: "quero, 
quero que seja no interior 
de Portugal e quero estar 
lá com esse grupo de 
universitários para debater 
a Europa".

Isto de criar uma coisa de 
raiz tem tanto de 
assustador como de 
estimulante - ainda mais 
com a carta-branca da 
nossa Chefe.

O conceito do Summer 
CEmp foi crescendo, fruto 
de ideias e  discussões 
quase eternas que temos 
na nossa equipa - 
perdoem-me o desabafo, 
mas ficamos muitas vezes 
cansados de sermos mal 
entendidos ou frustrados 
quando vemos que não 
explicamos a Europa 
devidamente. "A Europa 
não me ouve", a "Europa 
não tem cara", a "Europa 
fica longe". Estes 

Raquel Patrício Gomes, Chefe do sector de 
imprensa da Representação da Comissão Europeia 
em Portugal, que coordena o Summer CEmp. 
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Carla RibeiroPaulo Batista

Equipa Summer Cemp 

Sofia Trindade

Rita Fortunato Baptista

Raquel Venâncio
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O quê? O Summer CEmp é um retiro de quatro dias onde 40 jovens conversam sobre a Europa 
com cerca de 40 oradores ? dos mundos da política e da academia - e moderadores ? 
jornalistas portugueses de renome.  
Onde e quando? Depois do sucesso das primeiras edições, em Monsanto e Marvão, a edição 
de 2019 realiza-se em Monsaraz, entre 27 e 30 de agosto.  
Porquê? Para envolver os futuros líderes de opinião na discussão sobre a União Europeia, o 
seu futuro e o papel da Comissão Europeia.  
Como? Formatos práticos de aprendizagem como debates, exercícios e conversas para 
entender melhor e debater o projeto europeu.  
Para quem? Jovens universitários, preferencialmente estudantes de jornalismo, ciências da 
comunicação, ciência política ou relações internacionais, entre os 18 e os 30 anos. 

What? Summer CEmp is a four day-retreat where 40 young students discuss Europe with about 
40 speakers ? from the worlds of politics and the academia - and moderators ? renowned 
Portuguese journalists. 
Where and when? After two successful editions, in Monsanto and Marvão, the 2019 edition will 
take place in Monsaraz, from the 27th to the 30th of August. 
Why? To involve the future opinion leaders in the discussion about the European Union, its 
future and the role of the European Commission. 
How? Practical, informal learning formats like debates, exercises and conversations that 
promote a better understanding and an informed debate about the European project. 
For whom? Young university students from the fields of journalism, communication, political 
science or international relations, between the ages of 18 and 30. 
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Ana Mena, escultora e padeira local

Ana Paula Zacarias, Secretária de Estado 

António Leitão Amaro, Deputado

Carlos Moedas, Comissário Europeu 

Duarte Marques, Deputado 

Fernando Frutuoso de Melo, Chefe da Casa 
Civil do Presidente da República

Filipe Caetano, TVI 

Frans Timmermans, Primeiro Vice-Presidente 
da Comissão Europeia 

Graça Fonseca, então Secretária de Estado

João Ferreira, CMTV 

João Ferreira, Eurodeputado

João Nuno Assunção, SIC

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado 

José Manuel Fernandes, Eurodeputado

Kátia Guerreiro, fadista 

Kirsty Hayes, então Embaixadora do Reino 
Unido

Luís Amado, Presidente do Conselho Geral e de 
Supervisão da EDP 

Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura 

Luis Paixão Martins, LPM 

Luísa Meireles, Agência Lusa 

Manuel Carvalho, Público 

Maria Alice Gabriel, artesã de Marafonas

Marisa Matias, Eurodeputada 

Nuno Castilho de Matos, Media Capital 

Nuno Delgado, judoca 

Orla Tunney, Embaixadora da Irlanda 

Patrícia Portela, escritora

Paulo Farinha, Global Media 

Pedro Benevides, Observador 

Pedro Delgado Alves, Deputado

Pedro Mota Soares, Deputado 
Rebecca Abecassis, RTP

Ricardo Alexandre, TSF

Robert Zischg, Embaixador da Áustria

Rodrigo Moita de Deus, NextPower

Tarja Laitiainen, Embaixadora da Finlândia 

Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da 
Educação

Tiago Moreira de Sá, Professor

Vítor Caldeira, Presidente do Tribunal de Contas 

Who was t here in 2017 or  2018? 

Frans Timmermans, First Vice President of the 
European Commission 

Carlos Moedas, European Commissioner 

Luís Capoulas Santos, Minister of Agriculture 

Tiago Brandão Rodrigues, Minister of Education 

Graça Fonseca, then Secretary of State of 
Administrative Modernisation 

Ana Paula Zacarias, Secretary of State of 
European Affairs 

João Paulo Rebelo, Secretary of State of Youth 
and Sports 

Fernando Frutuoso de Melo, Chief of Staff of the 
President of the Portuguese Republic 

4 Ambassadors 

3 MEPs 

4 MPs 
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Como foi em 2018?
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100% dos participantes afirmam que a experiência #SummerCEmp foi útil 
100% of the participants stated that their experience in #SummerCEmp was useful to them
90% dos participantes recomendariam a participação a outras pessoas
90% of the participants would fully recommend others to take part 
90% dos participantes afirmam que o #SummerCEmp os ajudou a melhorar os seus conhecimentos 
sobre a União Europeia
90% of the participants stated that #SummerCEmp helped them improve their knowledge of the EU



11 | Summer CEmp 2019

Como foi em 2018?
 

«Tive o privilégio de estar na 2ª edição do Summer CEmp, em Marvão, a 
debater o projeto europeu com 50 jovens universitários portugueses de 

todos os pontos do país. Num cenário inspirador no interior do país, 
acredito que este tipo de debate ajuda a esclarecer e explicar os desafios 

do projeto europeu»

Comissário Europeu Carlos Moedas

 
«A Comissão Europeia em Portugal andou pelas universidades a desafiar 

jovens para ?acamparem? 4 dias na aldeia de Monsanto. Muitas conversas, 
perguntas, inquietações. E muita vontade de mudar o país e a Europa. 

Foi muito bom!» 

Graça Foncesa, então Secretária de Estado Adjunta da Presidência e 
Moderização Aministrativa

 
«Quatro dias dedicados à Europa, quatro dias intensivos de debates, 

conversas e algumas discussões. Jovens com vontade de contribuir para o 
futuro europeu e para o futuro de Portugal na Europa. Fui um privilegiado 

por ter tido a oportunidade de viver esta experiência. 
Obrigado à Comissão Europeia!» 

José Limão, participante do Summer CEmp 2017

 

«I had the privilege of participating in the second edition of Summer CEmp, in Marvão, debating the 
European project with 50 Portuguese university students from all over the country. In an inspiring scenery 
in inland Portugal, I believe this kind of debate helps clarify and explain the challenges of the European 

project» 

 
«The European Commission in Portugal went to the universities and challenged young people to ?go 

camping? for 4 days in the village of Monsanto. Many conversations, questions, concerns. And a great 
desire to change the country and Europe. It was great!» 

 
«Four days dedicated to Europe, four intensive days of debates, talks and some heated discussions. 

Young people with a great will to contribute for the future of Europe and the future of Portugal in Europe. 
I?m privileged for having had the opportunity to experience this. Thank you European Commission!» 

 
«Todos diferentes, unidos por uma coisa em comum: A Europa. 

Um grupo de participantes heterogéneo que partilhou preocupações atuais 
e que pretendeu e pretende mostrar que 

a Europa somos todos nós!» 

Bruna Filipa, participante do Summer CEmp 2018  
«Many different people, united by what they have in common: Europe. A very heterogenous group of 

participants who shared their concerns and intended to show that Europe is all of us!» 

 
«A iniciativa Summer CEmp da Comissão Europeia em Portugal 

foi uma das melhores experiências que já vivi!» 

Helena Gandra, participante do Summer CEmp 2017  

«Summer CEmp initiative of the European Commission in Portugal was
 one of the best experiences I have ever lived!»
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A edição de 2019 conta 
com o apoio de

Faz-te à estrada!
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