Colóquio Integração Europeia e Democracia
Lisboa, Mosteiros dos Jerónimos, 11 e 12 de Junho de 2010

No âmbito do eixo programático República e
Cidadania, a Comissão Nacional para as
Comemorações do Centenário da República
promove, dias 11 e 12 de Junho, no Mosteiro dos
Jerónimos, o colóquio Integração Europeia e
Democracia, um encontro de dimensão
internacional dedicado à integração europeia.
Às comemorações do Centenário da República
junta‐se, em 2010, o 25.º aniversário da assinatura
do Tratado de Adesão à Comunidade Europeia por
Portugal e Espanha, momento decisivo na história
contemporânea que importa assinalar. A Comissão
decidiu por isso associar a realização deste
encontro à memória da assinatura do Tratado de
Adesão.
Num momento em que está em discussão o futuro
da Europa, neste colóquio serão debatidas as
questões fundamentais para a União Europeia e
nele participam os diversos protagonistas que há
25 anos estiveram envolvidos na adesão de
Portugal às Comunidades Europeias.
O colóquio, coordenado por Teresa de Sousa,
analisará os casos de Portugal e Espanha, países
que aderiram no mesmo momento às
Comunidades Europeias, numa sessão que contará
com a intervenção de Mário Soares e Felipe
González.
Como mobilizar os cidadãos para a Europa é o
tema a abordar logo na abertura do colóquio,
numa sessão que conta com Rui Machete e em que
o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel
Durão Barroso fará uma conferência.

Álvaro de Vasconcelos e Carlos Gaspar serão os
participantes no painel dedicado à União Europeia
face aos desafios internacionais.
“Os cidadãos votam contra a Europa?” é a
interrogação a lançar no painel presidido por
Marcelo Rebelo de Sousa, que terá como
conferencistas António Vitorino e Guilherme
d’Oliveira Martins.
A União Europeia à prova da crise global será o
tema da tarde, numa sessão presidida por Ernâni
Lopes e na qual Vítor Martins falará sobre a “Crise
do Euro, Crise da Europa” e Maria João Rodrigues
abordará a questão “Euro e reforma da governação
económica”.
O Primeiro‐ministro, José Sócrates, encerrará o
colóquio, com uma intervenção “Em memória da
adesão”.
Dia 12 de Junho será também nos Jerónimos que
decorrerá a sessão comemorativa do 25º
aniversário da assinatura do Tratado de Adesão de
Portugal e Espanha à Comunidade Europeia.
O Presidente da República, Cavaco Silva, o
Primeiro‐Ministro de Portugal, José Sócrates, o
presidente do governo de Espanha, Jose Luiz
Zapatero, o Presidente do Parlamento Europeu,
Jerzy Buzek e o Presidente da Comissão Europeia
estarão presentes nesta sessão solene.
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