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25 de outubro de 2018 
 
 
   

Noite eleitoral “Midterm Elections 2018 – Duas Sociedades  
em Confronto” a 6 de novembro, na atmosfera m, em Lisboa 

  

 
 

A 8 de novembro de 2016, os Estados Unidos da América, contra a generalidade das previsões, 
elegeram o Presidente Donald Trump, ao mesmo tempo que entregaram a maioria do Senado e da 
Câmara dos Representantes ao Partido Republicano. 
 

Os dois anos que se seguiram foram de profundo debate e polarização política. De harmonia com 
as leis eleitorais americanas, no próximo dia 6 de novembro, o eleitorado é, de novo, chamado a 
pronunciar-se, desta vez para a recomposição parcial de um terço dos parlamentares. 
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Trata-se de uma eleição de importância fundamental, uma vez que dos seus resultados pode 
reforçar-se a posição do Presidente ou, pelo contrário, criar-se uma situação em que uma maioria 
democrata no Congresso ou numa das suas câmaras permitirá o funcionamento do sistema de checks and 
balances, ficando a atuação do Presidente muito mais condicionada. 

 
Se as eleições são decisivas para os Estados Unidos, os seus reflexos far-se-ão sentir em todo o 

mundo, que as irá acompanhar com ansiedade. 
 
O Instituto Europeu e o CIDEEFF organizam uma noite eleitoral no Auditório atmosfera m, a partir 

das 21:00, onde se poderá seguir a divulgação dos resultados eleitorais e a cobertura das televisões 
americanas e da RTP. Connosco estarão personalidades dos mais variados quadrantes para comentar a 
evolução dos resultados. 
 

Prevê-se uma noite longa e, por isso, haverá serviço de catering para apoiar os convidados.  
 
Não perca a ocasião de seguir um acontecimento político marcante num ambiente descontraído 

de reflexão plural onde todos serão chamados a expressar as suas opiniões. Para uma melhor organização 
dos debates, estão já previstos quatro painéis, com: José Gomes André, Walter Dean, Paulo Pena, 
Francisco Louçã, Almirante Melo Gomes, António Leitão Amaro, João Castro, Francisco Seixas da Costa, 
Bernardo Pires de Lima, Miguel Monjardino, André Freire, Carlos Gaspar, Embaixador Fernando Neves, 
Fernando Rosas, Sandra Monteiro e Rui Cardoso. Fernanda Freitas, Manuel Meneses e Sara Pina serão os 
pivôs do debate. 


