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Barcelona nomeada primeira Capital Europeia da Democracia

Após votação de milhares de membros de um júri de cidadãos pan-europeu, Barcelona será

anfitriã de um ano de eventos dedicados ao fortalecimento da democracia europeia.

Barcelona foi galardoada com o título de Capital Europeia da Democracia 2023/24. O resultado

foi anunciado numa conferência de imprensa em Barcelona na quarta-feira, 18 de janeiro. De

setembro de 2023 a agosto de 2024, Barcelona será a anfitriã de um Programa anual de eventos

e atividades para o fortalecimento da Democracia europeia, organizado em cooperação com

cidadãos e organizações parceiras, e com visitantes de toda a Europa convidados a participar.

“O poder local sempre foi o nível de autoridade pública mais próximo das pessoas que serve”,

disse Marija Pejčinović Burić, Secretária-Geral do Conselho da Europa, numa mensagem de vídeo

de parabéns a Barcelona. “É aqui que as novas ideias e a participação democrática têm o melhor

local para prosperar. A Capital Europeia da Democracia não só reconhece a excelência, como a

eleva como inspiração para outros.”

Numa outra mensagem em vídeo, Dubravka Šuica, Vice-Presidente da Comissão Europeia,

realçou a urgência da iniciativa neste período incerto: “Após uma década de várias crises e

ataques aos valores europeus, é tempo de unir esforços, reagir e ligar os inovadores

democráticos e criadores de mudança atuais. A Capital Europeia da Democracia criará um palco

vibrante para o intercâmbio de melhores práticas democráticas e para vivenciar novas formas de

inovação democrática em ação.”

Entre os dias 2 e 15 de janeiro, milhares de cidadãos jurados de 46 Estados-Membros do

Conselho da Europa avaliaram os projetos de três cidades finalistas: Barcelona, Braga e Bruxelas.

Barcelona convenceu o júri com a sua grande diversidade de projetos inovadores, incluindo a

Decidim, uma plataforma digital para a participação de cidadãos que a cidade desenvolveu em

2016 e é agora utilizada por centenas de cidades de todo o mundo; e a Superblock, uma iniciativa

que visa reaver as estradas da cidade dos carros.

“A cidade de Barcelona orgulha-se de ser a primeira Capital Europeia da Democracia”, afirma Ada

Colau, Presidente da Câmara de Barcelona. “Num contexto global onde o discurso de ódio e os

projetos autoritários estão a aumentar, as cidades são o local onde podemos trabalhar em

conjunto como cidadãos para fortalecer a democracia. Acolhemos este desafio como uma

oportunidade para realizar mais progressos na inovação democrática, na cooperação com outras

cidades, e para garantir que os munícipes têm um papel mais ativo nas políticas públicas.”
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Antonella Valmorbida, Secretária Geral da ALDA e Presidente do júri de especialistas da ECoD,

realçou a força das três cidades finalistas: “Bruxelas tem explorado formas de obter feedback das

comunidades antes de introduzir mudanças duradouras. Barcelona é uma cidade inovadora que

adota modelos digitais e participação presencial. O modelo de Democracia para a Inteligência

Conectiva de Braga visa obter perspetivas de peritos em várias áreas, com base no valor da

abertura.”

Helfried Carl, Fundador da Capital Europeia da Democracia, acrescentou: “Este é um momento

crucial para a sociedade civil e a democracia europeias, após mais de dois anos de preparação

desta iniciativa. Barcelona proporcionará uma excelente plataforma para demonstrar as melhores

práticas participativas e provar que a democracia compensa para os cidadãos europeus.

O nosso dossiê de imprensa, que inclui o vídeo completo da conferência de imprensa, mensagens

em vídeo e fotos adicionais, encontra-se disponível aqui.

As candidaturas para o próximo título de Capital Europeia da Democracia (ECoD 2024/25)

abrem em fevereiro de 2023. Clique aqui para saber como realizar a candidatura.

A iniciativa Capital Europeia da Democracia foi lançada em dezembro de 2021 pela ECoD

gemeinnützige GmbH e pelo Instituto de Inovação em Política, sediado em Viena e Berlim, com

parceiros em 16 países europeus.

Para mais informações, visite: https://capitalofdemocracy.eu

Para outras questões, contacte:
Stefan Sindelar, CEO da European Capital of Democracy, organização sem fins lucrativo
shs@capitalofdemocracy.eu
+43 664 88665030

Imagem: Na cerimónia em Barcelona, Helfried Carl, fundador da ECoD, entregou o prémio de Capital Europeia da

Democracia a Jordi Martí, Vice-Presidente de Município, após a Presidente Ana Colau ter adoecido. Direitos de autor:

Elias Pargan, para livre uso editorial.
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