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Introdução
A Fundação Res Publica, dotada de uma nova sede e relançado que foi o seu
projeto, pretende fazer de 2018 um ano de consolidação e aprofundamento do seu
trabalho, tendo em vista o reforço do seu contributo para a qualificação da
democracia portuguesa e para a reflexão e debate das respostas do socialismo
democrático e da social-democracia face aos desafios contemporâneos, no plano
nacional, europeu e internacional.
As prioridades da Fundação Res Publica estruturam-se em torno de seis eixos
fundamentais: 1) Iniciativas de reflexão e debate; 2) Estudos e Publicações; 3)
Formação Política; 4) Relações institucionais e internacionais; 5) Base de Dados, Sede,
Arquivo e Biblioteca; 6) Comunicação.

1.

Iniciativas de reflexão e debate

a) Conferência Anual da Fundação Res Publica
A Fundação Res Publica organizará, no Outono de 2018, a sua segunda
Conferência Anual – que se pretende ser o momento alto da sua atividade – com tema
a definir oportunamente.
Os contributos recolhidos serão publicados na edição de final de ano da revista
Finisterra.

b) Iniciativas próprias
Em 2018, a Fundação Res Publica organizará diversos eventos de debate
público sobre temas relevantes da vida política e social portuguesa, europeia e
internacional, nomeadamente:






Uma Conferência sobre o Futuro da Europa, em maio, sobre a reforma
da União Económica e Monetária, também na perspetiva das eleições
europeias de 2019;
Um debate sobre Descentralização e Coesão Territorial, a realizar fora
de Lisboa, em data a agendar;
Uma conferência sobre a Igualdade, na suas diversas dimensões, em
data a agendar;
Uma Conferência sobre Alterações Climáticas e Transição
Energética, equacionando os desafios da sustentabilidade à escala
global e suas implicações para Portugal, também em data a agendar.
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c) Parcerias
Em 2018, tal como sucedeu no ano anterior, a Fundação Res Publica
permanecerá disponível para participar na organização de iniciativas e eventos em
parceria com instituições congéneres, tanto mais importantes quanto se articulem com
a construção de uma agenda progressista para as eleições europeias e as eleições
legislativas que terão lugar em 2019:








2.

Em junho, em parceria com a Policy Network (um “think thank” inglês)
e o Gabinete de Estudos do Partido Socialista, a Fundação Res
Publica participará na organização, em Lisboa, de uma conferência com
o tema “Public investment and social policy: A progressive agenda
for sustainable public finances”;
Está também prevista uma conferência, a realizar em parceria com a
FEPS, sobre o papel do consenso político na agenda dos
movimentos progressistas, no contexto do crescimento do
populismo na Europa;
Em parceria com a Fundação Friedrich Ebert (FES), prevê-se uma
iniciativa de debate sobre o comércio internacional, as medidas
protecionistas da Administração Trump e as relações entre a Europa
e os Estados Unidos da América;
Também em parceria com outra fundação congénere, a italiana EYU
Fondazione, decorrerá em Portugal mais uma sessão do ciclo de
conferências “Human-machine: new policies for the future of work”,
para promover um amplo debate sobre o papel das máquinas no futuro
do trabalho.

Estudos e Publicações

Estudos
Em 2018 a Fundação Res Publica instituirá, regulamentará e lançará um
Concurso de Ensaios, com um prémio pecuniário, para estimular a realização de
estudos aprofundados sobre temas políticos, económicos ou sociais. Os melhores
trabalhos serão publicados da Revista Finisterra.
A Fundação procurará, também, promover a edição de pequenos ”papers”
temáticos sobre questões políticas da atualidade.
Será, ainda, iniciado um projeto de investigação sobre A História do Socialismo
e do Pensamento Socialista em Portugal, incluindo análise, recolha de informação e
documentação sobre a história das ideias políticas socialistas em Portugal, a história do
Partido Socialista e a história da Fundação Res Publica e das Fundações que a
antecederam.
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Revista Finisterra
A revista Finisterra, que se mantém sob a direção do Professor Eduardo
Lourenço, verá publicados três novos números no ano de 2018, incluindo os
contributos da Conferência Anual da Fundação Res Publica.
Será feito um maior investimento na distribuição e divulgação da revista
Finisterra, através de iniciativas de apresentação pública das novas edições e da
renovação dos protocolos com o Partido Socialista, a Juventude Socialista e o Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, bem como a assinatura de um novo protocolo com a
Associação dos Socialistas Portugueses no Parlamento Europeu. Pretende-se, ainda,
aumentar a rede de assinantes.

3.

Formação

Em 2018, a Fundação Res Publica retomará a organização de cursos de
formação política, com especial incidência nas seguintes temáticas:

Ciência Política e Cidadania, incluindo História do Socialismo
Democrático e da Social-Democracia;

Poder Local e Descentralização;

Sindicalismo e Questões Laborais;

União Europeia.
Para este efeito, serão renovados os protocolos com instituições de ensino
superior com quem a Fundação já colaborou no passado.

4. Relações institucionais e internacionais
A Fundação Res Publica vai aprofundar as suas parcerias com diversas
entidades e instituições nacionais, em especial com o Partido Socialista, o Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, os Socialistas Portugueses no Parlamento Europeu,
a Juventude Socialista, o Departamento das Mulheres Socialistas, a Tendência Sindical
Socialista, a Associação Nacional de Autarcas Socialistas (ANAPS), a Fundação Mário
Soares e o Instituto Rúben Rolo.
No plano internacional, a Fundação Res Publica reforçará a cooperação com as
federações a que pertence, aprofundando a sua participação na European Network of
Political Foundations (ENOP) e na Fondation Européenne d’Études Progressistes
(FEPS). Para além disso, será desenvolvida a cooperação com as instituições
congéneres, especialmente com a Fundação Friedrich Ebert (FES), a Fundación Pablo
Iglesias, a Fondazione EYU, a Fondation Jean Jaurès e a Policy Network. Do mesmo
modo, a Fundação Res Publica envidará renovados esforços para intensificar a sua
cooperação com outras instituições congéneres de outros países de língua portuguesa.
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5. Base de Dados, Sede, Arquivo e Biblioteca
Em 2018, será aperfeiçoada a base de dados da Fundação e prosseguida a
tarefa de organização do Arquivo e da Biblioteca, no quadro de uma dinâmica que
pretende também valorizar a Sede da Fundação como espaço de encontro e de
trabalho, para além de local de realização de iniciativas públicas.

6. Comunicação
Site
O site da Fundação Res Publica continuará a ser o seu instrumento fundamental
de comunicação digital. Pretende-se promover uma renovação do site de forma a
facilitar o acesso à informação e melhorar a promoção das atividades da Fundação, bem
como a divulgação dos estudos e trabalhos realizados, incluindo sob a forma de
pequenos “papers”.

Redes Sociais
A Fundação Res Publica aprofundará o investimento na sua comunicação
através do Facebook e estenderá a sua presença a outras redes sociais, como o
Instagram, o LinkedIn ou o Twitter, num esforço de maior aproximação a todos os que
possam ter interesse em conhecer ou participar nas atividades da Fundação. Será ainda
criado um canal de Youtube, em que poderão ser colocados vídeos sobre os mais
variados temas e transmitidas, em direto, as iniciativas da Fundação.
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