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Revista electrónica com arbitragem científica. Trata-se de um periódico 

vinculado ao Centro de Informação Europe Direct de Aveiro e ao Centro de Estudos 

Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20-UC, em 

parceria com o Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu e a Representação da 

Comissão Europeia em Portugal.  

Comunicar a União Europeia de forma a chegar mais próximo dos cidadãos é 

procurar cada vez mais fazê-lo em parceria, fortalecendo a coerência e as sinergias entre 

as actividades de informação e comunicação realizadas pelas Instituições Europeias, os 

Estados-Membros, as redes de informação e outros participantes da sociedade civil, em 

particular o meio académico.  A Revista tem como finalidade principal analisar, 

questionar, problematizar e debater temáticas candentes da nossa realidade de hoje, na 

Europa. Visa, ainda, a criação de um de diálogo imprescindível à maturação da 

consciência europeia. 

A Revista insere-se, também, no âmbito da “política de acesso livre” da 

Universidade de Coimbra,  visando “colocar a dinâmica da transferência do saber ao 

serviço do desenvolvimento económico, social e cultural, intensificando a ligação da 



 

Universidade com o meio envolvente, a nível nacional e internacional” bem como na 

política da promoção ao Direito à transparência/informação da União Europeia. 

 

O I Colóquio Internacional da Revista Debater a Europa será dedicado ao 

estudo, análise, debate sobre as transformações políticas, económicas, diplomáticas, 

sociais e culturais ocorridas no seio do projecto de construção europeia. 

No âmbito deste tema geral, aceitam-se propostas de comunicação que analisem, 

entre outras, as seguintes questões, aceitando-se tanto estudos de caso individuais como 

trabalhos comparativos:  

• Identidade (s) Europeia(s) 

• A Europa dos cidadãos 

• Europa – Uma Comunidade de Direito e pelo Direito 

• Diplomacias e a construção Europeia 

• Europa política e Europa económica 

• Uma Europa Aberta ao Mundo 

Caso esteja interessado em apresentar uma comunicação por favor envie o título, um 

resumo até 500 palavras, a afiliação institucional e um breve currículo académico, até 

250 palavras, para o endereço debatereuropa@gmail.com 

 

O calendário do Encontro tem previsto as seguintes datas: 

 

- submissão de propostas: 27 de Dezembro 2013 a 30 de Janeiro de 2014 

- comunicação do resultado da submissão: 10 de Fevereiro de 2014 

 

As línguas de trabalho serão o Português, Francês e o Inglês. Não haverá tradução 

simultânea. 

 

Taxa de inscrição no valor de 10€ (estudantes) ou 20€ (académicos e outros 

investigadores).  
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