UNIPOLARIDADE, DEMOCRACIA E
CAPITALISMO
Óbidos, Museu Municipal
Coordenação Científica: Carlos Gaspar, Tiago Fernandes e Diana Soller
1) Apresentação do tema
O sistema internacional tem vindo a passar por inúmeras transformações. Por um
lado, temos assistido a diversas crises externas que têm modificado os
comportamentos internos dos estados. A Europa, com as crises das dívidas
soberanas, a mais recente crise dos refugiados, o sucesso eleitoral de partidos
radicais e candidatos populistas, tem sido uma das regiões mais afetadas. Vários
estados têm passado por reformas institucionais mais ou menos profundas,
mudanças de mentalidades nas sociedades civis e à erosão de partidos ao centro,
só para enumerar alguns exemplos.
Do ponto de vista internacional, as mudanças também têm sido significativas,
ainda que os desafios sejam diferentes. O retraimento estratégico dos Estados
Unidos da América, até agora a potência unipolar, abriu um vazio de poder que tem
sido preenchido por potências económicas não ocidentais com propostas
alternativas para a organização das relações entre estados. Ainda que a China, a
Rússia, a Índia e o Brasil se tenham afirmado principalmente no plano económico,
cada vez há mais indícios que estes estados procuram influenciar a decisão política
internacional, ou ultrapassá-la criando novos modelos, associações e problemas ao
regular funcionamento das instituições vigentes. As raízes e argumentos da
contestação encontram-se nas suas identidades nacionais e sociais bem como nas
suas visões do mundo, construídas internamente e pela observação das potências
até aqui dominantes.
Estas duas componentes, mudanças internas causadas por choques externos, e
mudanças externas causadas pela emergência de estados com identidade não
Ocidentais estão interligadas por duas perguntas fundamentais: estará o
capitalismo em crise? E a democracia? Com os Seminários d’Óbidos ’16 o IPRINOVA pretende encontrar caminhos para responder a estas questões. Para o fazer,
sugere-se um número de conferências e “conversas sobre livros” que nos
permitirão levar os participantes a compreender o quadro complexo das novas
dinâmicas nacionais e internacionais.

2) Metodologia
O curso tem a duração de três dias, entre 15 e 17 de Setembro, e é composto por
seminários que incluem a apresentação de papers com trabalhos originais e
comentados por especialista da área e por sessões de conversas sobre livros. No
último dia convidamos alguns dos principais protagonistas da economia e da banca
portuguesa para debaterem a questão da crise do liberalismo.
A inscrição no curso está aberta à participação de todos os interessados, sendo que
estudantes de Relações Internacionais, Ciência Política, Estudos Europeus e
História terão prioridade.
Os estudantes dos 1º e 2º ciclos dos cursos em Ciência Política e em Relações
Internacionais, ao abrigo dos protocolos com a Universidade Lusíada de Lisboa e a
FCSH-NOVA receberão 3 ECTS pela frequência do Curso e pela realização de um
relatório para avaliação e terão também a possibilidade de se candidatar a bolsas
de estudo parciais para o Curso.

3) Programa
QUINTA-FEIRA | 15 | SETEMBRO| 2016
14h00 | SESSÃO DE ABERTURA
Humberto da Silva Marques, Presidente, Câmara Municipal de Óbidos
Nuno Severiano Teixeira, Director, IPRI-NOVA
14h30 | KEY-NOTE SPEECH: “OS ESTADOS UNIDOS E O DECLÍNIO DA UNIPOLARIDADE”
Nuno P. Monteiro, Universidade de Yale
15h30-17h00 | CHOQUE EXTERNOS, MUDANÇAS INTERNAS: AS CRISES DO CAPITALISMO E
AS MUDANÇAS INTERNAS NOS ESTADOS
Moderador: Filipa Raimundo, ICS-UL
“Interesses, Instituições e Ideias na crise do capitalismo democrático” – Rui
Branco, IPRI/FCSH-NOVA
“Crise e Transformação nas Democracias da Europa do Sul: Portugal, Espanha,
Grécia e Itália (2007-2015)” – Tiago Fernandes, IPRI/FCSH-NOVA
“Crises Económicas e a Emergências dos Populismos” – Marco Lisi, IPRI/FCSHNOVA
“Austeridade em tempos de crise: poder e discursos nos três níveis de análise” –
Catherine Moury, IPRI/FCSH-NOVA

coffee break
17h30-19h00 | CONVERSAS SOBRE LIVROS: A POLÍTICA E A DIVERSIDADE DA SOCIEDADE
CIVIL
Moderador: José Pacheco Pereira*
“Para Além do Relvado: o que Podemos Aprender com o Futebol” [Tinta da China,
2016], Raquel Vaz Pinto, IPRI-NOVA
“Sociedade Civil” [FFMS, 2014], Tiago Fernandes, IPRI/FCSH-NOVA
SEXTA-FEIRA | 16 | SETEMBRO | 2016
10h00-12h00 | DEMOCRACIA EM POLÍTICA INTERNACIONAL: AS RELAÇÕES EXTERNAS
ENTRE ESTADOS DE REGIME DEMOCRÁTICO
Moderadora: Madalena Meyer Resende, IPRI/FCSH-NOVA
“Os Estados Unidos e as Transformações do Sistema Internacional” - Tiago Moreira
de Sá, IPRI/FCSH-NOVA
“A Política Externa da Alemanha e da Grã-Bretanha” – Patrícia Daehnhardt, IPRINOVA & FCHS- Universidade Lusíada
“A Tese da Paz Democrática e as Potências Democráticas Não-Ocidentais” – Diana
Soller, IPRI-NOVA
“O Brasil e a Ordem Internacional” – Carmen Fonseca, IPRI/FCSH-NOVA
14h00h-16h30 | O IMPACTO DOS REGIMES AUTORITÁRIOS NO CONTEXTO INTERNACIONAL
Moderador: Tiago Fernandes, IPRI/FCSH-NOVA
“A Ordem Internacional e os Regimes Autoritários” – Carlos Gaspar, IPRI-NOVA
“Um Jogo de Espelhos: Narrativas vs. Imagem na China” – Alexandre Carriço, IDN
“O Revisionismo Russo e a Ordem Internacional” – Licínia Simão, Universidade de
Coimbra
“O Irão, a Arábia Saudita Crises do Médio Oriente num Sistema em Transformação”
– Ana Santos Pinto, IPRI/FCSH-NOVA
coffee break
17h30-19h00 | CONVERSAS SOBRE LIVROS: A POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA NA SUA
VERTENTE ATLÂNTICA
Moderador: Daniel Marcos, IPRI-NOVA
“História das Relações Portugal-EUA (1776-2015)” [Bertrand, 2016], Tiago
Moreira de Sá, IPRI/FCSH-NOVA
“Portugal e o Atlântico” [FFMS, 2016], Bernardo Pires de Lima, IPRI-NOVA

SÁBADO| 17| SETEMBRO | 2016
10h30 | MESA-REDONDA: O QUE É A CRISE DO CAPITALISMO?
Moderador: Rui Branco, IPRI/FCSH-NOVA
João Salgueiro
João Costa Pinto
Fernando Ulrich*
12h45 | SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Humberto da Silva Marques, Presidente, Câmara Municipal de Óbidos
Nuno Severiano Teixeira, Diretor, IPRI-NOVA
*sujeito a confirmação

4) Indicações Logísticas
a) Local
Solar de Santa Maria – Museu Municipal, Óbidos.

b) Alojamento
Os participantes cuja inscrição inclua alojamento, ficarão instalados em unidade
hoteleira em Óbidos.

c) Refeições
Todos os participantes inscritos terão direito a almoço após as sessões de trabalho
da manhã, bem como a coffee breaks. Quaisquer restrições alimentares devem ser
comunicadas à organização no ato de inscrição.

d) Línguas de trabalho
Português e inglês.

e) Avaliação
Os alunos que pretendam a atribuição de 3 ECTS, ao abrigo dos Protocolos com as
Universidades, deverão realizar um relatório do Curso, que não deverá exceder as
7.000 palavras, para ser entregue até 30 de Outubro de 2016.

5) Inscrições
Estão previstas quatro modalidades de inscrições:
Geral – 155 Euros (Inclui alojamento; almoço e documentação. Número limitado às
vagas existentes)
Estudantes – 130 Euros (Inclui alojamento; almoço e documentação. Número
limitado às vagas existentes)
Parcial – 105 Euros (Inclui almoço e documentação)
Diário – 35 Euros (Inclui almoço e documentação)
O pagamento será realizado em duas fases: 50 % no acto de inscrição e o restante
no primeiro dia do curso. Poderá ser efectuado em cheque ou dinheiro.

Bolsas para a participação
As bolsas atribuídas destinam-se a cobrir 50% dos custos de inscrição (na
modalidade de inscrição com alojamento e alimentação). A candidatura às bolsas
de inscrição, ao abrigo do Protocolo com a FCSH-NOVA, está aberta aos alunos que
frequentam o primeiro e segundo ciclos do Departamento de Estudos Políticos
desta Faculdade. Outras situações poderão ser avaliadas pela direção do IPRINOVA.

INSCRIÇÕES ATÉ 5 DE SETEMBRO.

Organização:
Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa
Câmara Municipal de Óbidos
Apoio:

Informações e Secretariado:
IPRI-UNL, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de
Lisboa
Rua de D. Estefânia 195, 5º Dto., 1000-155 Lisboa
Tel.:: +351213141176 | Fax: +351213141228| E-Mail: ipri@ipri.pt | Website:
www.ipri.pt

