
 
 

NOTA DE IMPRENSA 

Conferência Democracy and Europe - Our Common Future? 
 

Conferência promovida pela Net4Society, rede internacional de pontos de contacto nacionais do Desafio 

Societal 6: "A Europa num mundo em mudança: sociedades inclusivas, inovadoras e reflexivas", 

financiada pela União Europeia através do programa Horizonte 2020. A conferência terá lugar no Pavilhão 

do Conhecimento nos dias 30 e 31 de outubro. 

 

A rede internacional Net4Society promove a conferência Democracy and Europe - Our Common 

Future?, nos próximos dias 30 e 31 de outubro, no Pavilhão do Conhecimento. 

O evento pretende reunir contribuições de várias leituras sobre o passado, que ajudem a 

enfrentar os desafios atuais da democracia na Europa e além-fronteiras, com olhos postos no 

futuro. A sessão de abertura contará com as intervenções de Paulo Ferrão, Presidente da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Nina Braun, Coordenadora da rede Net4Society, e 

de Yuri Borgmann-Prebil, da Comissão Europeia, Sociedades Abertas e Inclusivas. 

A conferência reúne a participação de investigadores especializados na temática, nomeadamente 

Julian Nida-Rümelin, Professor de Filosofia e Teoria Política na Ludwig-Maximilian University de 

Munique, Bernard Reber, Diretor de Investigação na Sciences Po de Paris, ou Marina Costa-Lobo, 

investigadora de ciência política no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, entre 

muitos outros. 

A iniciativa está aberta a investigadores, empresas, decisores políticos e a qualquer pessoa 

interessada no futuro democrático da Europa. Este encontro, de múltiplas perspetivas e atores - 

académicos, sociedade civil e decisores políticos, - pretende contribuir para a discussão dos 

caminhos a que a Europa pode seguir no sentido de se tornar uma sociedade cada vez mais 

democrática. Mais informações sobre o programa desta conferência e inscrições, poderão ser 

obtidas neste link. 

A Net4Society é uma rede internacional promovida pela União Europeia e financiada pelo 
programa Horizonte 2020, para dar cumprimento ao Desafio Societal 6: "A Europa num mundo 
em mudança: sociedades inclusivas, inovadoras e reflexivas". A FCT coordena a representação 
portuguesa nesta rede. 
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