INSTITUTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO

PLANO DE
ATIVIDADES
(de julho 2020 a julho 2021)

INTRODUÇÃO
O Instituto Francisco Sá Carneiro é um espaço de
discussão e reflexão aberto e livre.

O Instituto tem como missão gerar novos modos
de pensar a sociedade portuguesa e novas formas
de
intervir
na
sua
transformação
e
desenvolvimento, identificando problemas e
propondo soluções, formar quadros políticos,
especialmente jovens, comunicar e publicar as
principais ideias debatidas, preservar e divulgar o
legado e memória de Francisco Sá Carneiro.
Os valores promovidos por Francisco Sá Carneiro,
como a primordialidade do ser humano, a defesa
da arquitetura democrática, a integração europeia
e a atenção às novas gerações, são as linhas
orientadoras que continuam a nortear o trabalho
do Instituto. Este documento contém o Plano de
Atividades do Instituto Francisco Sá Carneiro para o
período de julho 2020 a julho 2021.

FORMAÇÃO
O Instituto Francisco Sá Carneiro tem vindo a
promover um conjunto de ações de grande sucesso
na área da formação de quadros políticos.
Pretende-se dar continuidade a estas ações, com
calendário e formato a definir e de acordo com a
situação de distanciamento social em que o País
ainda se encontra. São quatro as ações âncora do
Instituto na área da formação: Universidade de
Verão, Academia de Formação Política Feminina,
Universidade Europa e Universidade do Poder
Local.
Além destas quatro iniciativas, pretende-se
desenvolver ações mais reduzidas em cooperação
com estruturas partidárias (nível nacional e
internacional),
Grupos
Parlamentares
na
Assembleia da República e Parlamento Europeu,
plataformas de reflexão política. Com o ano
eleitoral autárquico de 2021, será dada especial
atenção à formação de candidatos autárquicos.

FORMAÇÃO

Um dos objetivos do Instituto Francisco Sá Carneiro
é afirmar-se como uma verdadeira Academia de
Formação Política, em cooperação com o meio
universitário, plataformas de reflexão política, as
estruturas político partidárias e as redes
internacionais com que o Instituto coopera.
Será desenvolvido um conjunto de módulos com
conteúdos formativos e criada uma equipa de
formadores que possa estar habilitada a responder
às solicitações de formação.
Serão exploradas novas tendências na formação
(por exemplo, blended-learning, utilização de
plataforma para discussões online).

THINK TANK
Uma das missões do Instituto é contribuir para
pensar Portugal e o seu papel na Europa e no
Mundo identificando problemas e propondo
soluções através da organização de grupos de
reflexão e da realização de seminários e debates.
O Instituto funcionará como um Laboratório de
Ideias em estreita colaboração com plataformas de
reflexão política. O Instituto terá ainda uma
atividade própria com tópicos horizontais e
multidisciplinares.
Estas
atividades
serão
implementadas em rede com o mundo académico,
associações da sociedade civil, outros think tanks
nacionais ou internacionais como o Martens Centre
Centre for European Studies.
Será estudada a possibilidade de alguns
investigadores
terem
uma
ligação
mais
permanente ao Instituto (modalidade “research
associate”).

MEMÓRIA E LEGADO DE SÁ CARNEIRO
Cabe ao Instituto Francisco Sá Carneiro uma especial
responsabilidade no âmbito da proteção e divulgação do
legado de Francisco Sá Carneiro. Neste âmbito, anteriores
Conselhos de Administração desenvolveram iniciativas
interessantes, quer com eventos específicos, quer com a
produção de documentários e a reedição dos Textos
Fundamentais de Francisco Sá Carneiro. Pretende-se levar a
cabo um conjunto de iniciativas descritas nesta seção.
Iniciativas no âmbito dos 40 anos da Evocação da Morte de
Francisco Sá Carneiro:
Este ano evoca-se os 40 anos da morte de Francisco Sá
Carneiro. Esta é uma data particularmente significativa a
afirmar-se como momento excepcional de evocação do
legado do fundador do PPD/PSD, da atualidade da sua
memória, sobretudo através da produção de artigos de jornais
e documentários nas televisões. Será criada uma comissão
para as comemorações presidida por uma figura de grande
prestígio nacional.

Lançamento de Livro Fotográfico:
Pretende-se lançar um livro composto por um
conjunto de fotografias marcantes da vida política de
Francisco Sá Carneiro, selecionadas do arquivo
fotográfico do Instituto. Cada foto será acompanhada
por um episódio da vida de Sá Carneiro, narrado por
quem o viveu conjuntamente Será uma forma
diferente, e muito expressiva, de retratar a vida do
Fundador do PPD/PSD, não obstante esta ter sido
várias vezes relatada, quer num contexto de
biografia, quer no contexto de conteúdo político,
com a publicação dos seus textos e discursos.

A publicação deste livro fotográfico constituirá
certamente oportunidade para o surgimento de
novas histórias, até aqui desconhecidas do grande
público, o que enriqueceria o já tão valioso percurso
de vida de Sá Carneiro.

EVENTOS
O Instituto tem um papel determinante no debate
de temas de cidadania. Assim deverá continuar,
não só na área política, como também em outras
áreas de importância para a sociedade. Nesse
sentido, a realização de eventos, tais como
conferências e seminários, é crucial.

Eventos Especiais:

Realização de Conferências:

Tomada de Posse Virtual:

Está prevista a realização de Conferências com a
participação de especialistas nacionais e
estrangeiros. Ainda não há uma perceção clara
sobre como este tipo de eventos poderá ocorrer
durante o próximo ano. A primeira será uma
Conferência Internacional (on-line) em colaboração
com uma plataforma de reflexão política.

A tomada de posse é um momento marcante na vida de uma
organização. No entanto, na atual situação pandémica, é imprudente
realizá-la segundo um modelo tradicional. Pretende-se, assim,
organizar uma tomada de posse na web (Facebook e site), com um
guião que englobe: discursos dos representantes do Instituto e da
área política em que se enquadra, documentário inovador de Sá
Carneiro. Com o material histórico que o Instituto possui, realizar-seá uma tomada de posse “virtual” que esperamos possa ficar na
memória de todos, quer aqueles que se reveem em Sá Carneiro, quer
os que acreditam na Social Democracia e sobretudo para aqueles que
gostem do exercício da cidadania e participação cívica.

A realização da 4ª Academia de Formação Política
para Mulheres está prevista para Novembro de
2020, no Algarve.

Será iniciada uma série de Seminários sobre temas relevantes para o
futuro de Portugal, com a participação de personalidades
prestigiadas na nossa sociedade. Serão os Seminários Francisco Sá
Carneiro.

ABERTURA À SOCIEDADE CIVIL
As atividades a desenvolver pelo Instituto
envolverão a sociedade civil nacional e regional,
criando para o efeito parcerias com Universidades,
Associações Empresariais, Fundações, Institutos,
etc.
Ligação Regional e Local: o Instituto irá funcionar
em dois planos complementares. Um primeiro de
forte componente local e regional, numa lógica
descentralizada. Por outro lado, o Instituto irá
promover as ligações internacionais.

Com o intuito de ajudar a estabelecer a ação local,
o Instituto trabalhará em parceria com
organizações partidárias, disponibilizando-se a
conferir a sua chancela à organização, por parte
destas estruturas, de eventos de elevado prestígio
que se enquadrem nos objetivos do Instituto e
sempre que aprovados pelos órgãos competentes
deste.

A cooperação internacional terá como prioridade a cooperação
Europeia, Transatlântica e com os Países de Língua Oficial
Portuguesa. A ligação às Instituições Europeias será reforçada,
em especial ao Parlamento Europeu, mas também a outras
instituições como o Comité das Regiões e o Comité Económico e
Social. A nível internacional pretende-se que o Instituto venha a
fazer parte do Centro Wilfried Martens de Estudos Europeus e
participe em projetos de investigação e educação financiados
pela União Europeia. O Instituto reforçará as parcerias já
existentes, como por exemplo com o Fundação Konrad Adenheur.
O Instituto estreitará os laços e a colaboração com as diversas
estruturas do Partido Popular Europeu, organização política
europeia cujos valores ideológicos o Instituto Francisco Sá
Carneiro se identifica. Serão ainda reforçadas as ligações a
instituições da área da Social Democracia a Países de Língua
Oficial Portuguesa e as ligações aos mais importantes think tanks
e Universidades dos Estados Unidos da América. Em geral, serão
intensificadas as relações com instituições internacionais de
prestigio.

PRÉMIOS, BOLSAS E ESTÁGIOS
Prémio Francisco Sá Carneiro
O Instituto, em parceria com Fundações e
entidades do sector empresarial, irá instituir o
Prémio Francisco Sá Carneiro com o objetivo de
reconhecer o trabalho de um jovem investigador
na área da Ciência Política.

Criação de Bolsa de Empreendorismo Tecnológico
IFSC
O sector tecnológico é hoje um dos mais
impactantes na nossa sociedade, pelo que se
justifica e exige mesmo que o Instituto Francisco Sá
Carneiro avance também para uma intervenção
pertinente neste domínio, nomeadamente através
do apoio a projetos inovadores. Este é um tipo de
acção que reforçará a relevância do Instituto e a
actualidade do perfil de Francisco Sá Carneiro nos
dias de hoje.

O Instituto Francisco Sá Carneiro poderá aliar-se a um conjunto
de empresas internacionais no setor tecnológico e desafiar startups tecnológicas a apresentarem novas soluções que respondam
às necessidades e expectativas sociais. Assim será possível atingir
um público alvo mais jovem e apoiar um setor em rápida
evolução e com forte potencial transformador.
Programa de Estagiários
O Instituto Francisco Sá Carneiro instituirá um programa de
estágios para os melhores alunos da Universidade de Verão (2
bolsas de 6 meses em cada ano). Poderão ser criados protocolos
com estabelecimentos de ensino superior, que visem fomentar
estágios, incentivando estudantes a ingressarem nas causas da
cidadania e na pesquisa e criação de conteúdos políticos.

ARQUIVO E BIBLIOTECA

O Instituto possui inúmeros documentos e
fotografias referentes ao percurso e legado de
Francisco Sá Carneiro. Uma das missões será
promover a valorização e divulgação desse imenso
espólio, para além da já prevista edição do livro
fotográfico.
Publicações e Atividade Editorial

O Instituto prosseguirá a sua regular Atividade
Editorial. O objetivo é investir em edições digitais
(PDFs ou E-books) que reduzam os custos de
impressão e permitam valorizar a intervenção na
internet e em particular nas redes sociais.

Uma das primeiras tarefas da Direção será definir o tipo e os
formatos para publicações (quer seja digital ou papel):

• Newsletter (mensal)
• Blog (formato curto para temas na ordem do dia – tipo artigo de
opinião mas focado em políticas e não em política)
• Briefing (formato curto – digital e/ou papel) – sobre um
determinado tema/tópico de forma geral
• Focus (formato medio – digital e/ou papel) – sobre um
determinado tema/tópico de forma mais abrangente
•Relatório (formato longo – digital e/ou papel) – sobre um
tema/tópico com investigação analítica

WEBSITE E REDES SOCIAIS
Reformulação da Imagem Institucional

Redes Sociais

A atual imagem do Instituto já tem bastantes anos,
considerando-se oportuno lançar uma nova
imagem, um novo rebranding, em que esteja
presente a referência à personalidade que dá o
nome à organização.

O Instituto não se pode alhear de ter uma presença assídua nas
redes sociais.

A nova imagem será introduzida no site do
Instituto e o site será reformulado e transformado
numa ferramenta mais dinâmica. Actualmente, os
sites têm um papel de grande interatividade e o
Instituto, dado o seu arquivo histórico, pode
oferecer aos visitantes da sua página, conteúdos
diversificados e muito úteis para diferentes
finalidades de investigação e de acção de política e
cidadania. A figura de Sá Carneiro continua a
despoletar forte interesse e o Instituto tem todos
os meios para poder oferecer novos conteúdos.

Facebook, Twitter e Instagram e Youtube são hoje fundamentais.
Também a este nível torna-se urgente pensar numa estratégia
concertada de presença do Instituto nestes espaços de
comunicação. Os modelos de conferências digitais estarão
presentes nas redes sociais, chamando os interessados a
participar de forma virtual.
Os webinars são hoje reconhecidos como fóruns inclusivos e
versáteis, na capacidade de convocar uma significativa
diversidade de públicos, e o Instituto estará na vanguarda das
novas tecnologias, utilizando instrumentos inovadores, que
possam construir novos palcos de debate informado e lúcido e
atrair novos públicos, e assim reforçar a intervenção política dos
cidadãos.

ORGANIZAÇÃO E FINANCIAMENTO
Será feita uma distribuição de pelouros e
responsabilidades pelos membros da Direção. Para
cada grande tarefa, será organizado um grupo de
trabalho,
envolvendo
também
elementos
exteriores ao Instituto.
Graças aos esforços da anterior Direção, Instituto
Francisco Sá Carneiro superou a sua crónica
insuficiência de Recursos Financeiros.
Estão, assim, criadas melhores condições para que
o Instituto desenvolva as Iniciativas que
estatuariamente lhe estão definidas. No entanto, o
ambicioso conjunto de atividades listadas, que
garantirão a projeção do Instituto Francisco Sá
Carneiro na sociedade, só será possível através de
um significativo reforço orçamental.

Neste âmbito, o Instituto deverá desenhar um plano financeiro,
que inclua a angariação de novas fontes de financiamento, entre
as quais importará considerar:
•doações por parte de entidades
•doações individuais através de crowdfunding
•o sponsorship/parcerias de algumas atividades (eventos,
publicações, formação)
•as possibilidades de concorrer a fundos de pesquisa ou
formação nacional e europeu

•a possibilidade de desenhar um formato de “membership” para
entidades privadas e/ou indivíduos
(ex: https://www.ceps.eu/about-ceps/membership)

