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O que somos

O

Espaço Democrático é a fundação para
estudos e formação política do Partido
Social Democrático. Procura contribuir
para a solução dos problemas brasileiros
por meio da coleta, discussão e apresentação de propostas que levem ao
desenvolvimento social e econômico do
País e de seus cidadãos.
O quadro de colaboradores do Espaço Democrático é formado por pessoas de diversas atividades profissionais,
especialistas na formulação de políticas
públicas e na atuação legislativa. Procuramos contar com o melhor do pensamento acadêmico.
Ampliar e solidificar conquistas associadas ao respeito ao cidadão, desenvolver
no indivíduo a noção de cidadania, formar competências e buscar soluções universais para aplicação local, no campo
da administração pública, são também
compromissos do Espaço Democrático.
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Atividade
permanente
Marketing Eleitoral: como atrair e convencer o eleitor

Instrumento de apoio à ação parlamentar do
Partido Social Democrático, o Espaço Democrático promove cursos, eventos, estudos e debates
abertos a quem tiver interesse em participar e interagir. É o caso, por exemplo, dos ciclos de debates “Desatando os nós que atrasam o Brasil” e
“Encontros Democráticos”, em que são tratados
temas que interessam a todos os brasileiros.
Seminários e encontros nos Estados são também uma marca da fundação e uma maneira de
conhecer de perto e discutir os problemas regionais. O trabalho dos integrantes dos Conselhos
Temáticos, em fóruns sobre os grandes temas do
desenvolvimento nacional, é pensar o aperfeiçoamento das leis e dar a visão abrangente das
forças que moldam a realidade local e suas consequências na vida dos cidadãos.
Essas frentes distintas criam conteúdos que, juntamente com as diretrizes e princípios adotados
desde a fundação do partido, enriquecem as
posições programáticas do PSD, sua identidade
como partido e a atuação de seus quadros políticos na busca de um Brasil mais moderno e justo.
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Metrópoles: problemas e soluções
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Historia
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7/12/2011:
nasce
o
Espaço
Democrático
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Kassab discursa
no lançamento
do ED

Espaço Democrático foi oficialmente lançado
em 7 de dezembro de 2011, em Brasília, poucos dias após a criação oficial do PSD. Diante
de um auditório lotado por parlamentares e
filiados de todo o País, o presidente nacional
do partido, Gilberto Kassab, afirmou que a
entidade manteria as portas abertas a todos
os que quisessem contribuir de alguma forma
para o debate das questões nacionais, independentemente de filiação partidária ou ideário político.
Em seguida, o presidente do Espaço Democrático, Guilherme Afif Domingos, explicou
que a entidade manteria contato permanente
com amplos setores da sociedade por meio das
redes sociais na Internet e demais facilidades
de comunicação. Cursos, eventos, debates e
estudos seriam apresentados em plataformas
digitais, acessíveis aos cidadãos de todo O
evento em Brasília teve em seguida palestras
e debates sobre as perspectivas da economia
brasileira e o mercado de trabalho.

Afif discursa
no lançamento
do ED

Público no lançamento do ED
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Seminarios
nos Estados
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Um
partido
ligado
no
Brasil
13

O

Palestra de Afif
em Curitiba

s primeiros passos do Espaço Democrático
foram dados logo no início de 2012, quando Curitiba foi a primeira cidade a sediar um
dos grandes eventos promovidos naquele ano
pela fundação em diversas capitais brasileiras. Sob o título “Um partido ligado no Brasil”,
um seminário teve palestra de Guilherme Afif
sobre as ideias e objetivos do PSD, além de
explicações de especialistas sobre o funcionamento das diversas ferramentas digitais que o
partido coloca à disposição de seus filiados e
simpatizantes.
Ao longo de 2012, seminários semelhantes
foram promovidos em Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Teresina e Vitória.

Seminário ED no Rio de Janeiro

Kassab fala no seminário de Salvador
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Aracaju 2019 Raimundo Colombo,
coordenador de
Formação Política
do Espaço
Democrático, faz
palestra para
lideranças, militantes
e simpatizantes do
PSD sobre a missão e
objetivos da
fundação

Goiânia - participante segue pelo celular

Goiânia - painel mostra pesquisa on-line

Seminário em
Goiânia
Teresina - seminário do Espaço Democrático

Afif faz palestra em Teresina

Vilmar Rocha,
coordenador
de Relações
Institucionais
do Espaço
Democrático, fala
aos participantes
de seminário em
Goiânia

Seminário em Vitória-ES
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Seminario

Internacional
18

Respostas
Modernas e
Democráticas
às Demandas
Sociais
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Espaço Democrático mantém relações com fundações internacionais de estudos, partidárias ou privadas, com o objetivo de aprimorar conhecimentos e
enriquecer seu conteúdo acadêmico.
Foi nesse sentido que, em março de 2014, promoveu
em São Paulo o Seminário Internacional Respostas
Modernas e Democráticas às Demandas Sociais, realizado em conjunto com a espanhola FAES (Fundação para Análises e Estudos Sociais).
Com a participação de representantes de 12 países
ibero-americanos, aquele seminário foi o primeiro
evento organizado pelas duas fundações desde que
assinaram protocolo de cooperação, em abril de 2012.
A FAES, vinculada ao Partido Popular da Espanha e
então presidida pelo ex-primeiro-ministro José Maria
Aznar, é um grande laboratório de ideias e programas que embasam a ação política do pensamento de
centro da Espanha. Parte das atividades da fundação
é conduzida pelo Centro de Estudos Iberoamericanos,
que funciona como um observatório da política e da
economia dos países ibéricos e da América Latina.
No primeiro dia os participantes puderam acompanhar palestras do secretário-geral da FAES, Javier
Zarzalejos e do presidente do Espaço Democrático,
Guilherme Afif, A necessidade de reformas na estrutura do Estado e do sistema político e a redução da
presença dos governos na vida das pessoas e na economia foram algumas das conclusões do painel “Reformas Políticas para Melhorar a Democracia e Atender as Novas Demandas Sociais”.

Kassab anuncia
convênio FAES-ED

José Maria Aznar
assina convênio
FAES-ED

Aznar fala no lançamento do convênio FAES-ED
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Javier Zarzalejos,
secretário geral da FAES

Na parte da tarde, o tema principal foram as
“Reformas Econômicas para a prosperidade e a consolidação das classes médias”, com a participação de
representantes de Portugal, Peru, Argentina e Brasil.
Do painel “Reformas Políticas para Melhorar a Democracia e Atender as Novas Demandas Sociais” participaram Guillermo Lasso, presidente do partido equatoriano CREO (Creando Oportunidades), o senador
chileno pela UPLA (União dos Partidos Latino-Americanos), Jovino Novoa, o presidente da UGT (União
Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, e o então
deputado federal pelo PSD de São Paulo Guilherme
Campos. Durante o painel foi apresentado um depoimento gravado do jornalista venezuelano Miguel
Henrique Otero, publisher de um dos mais tradicionais jornais do País, o El Nacional. Otero sensibilizou
os participantes do painel ao descrever seu país como
um “caso de estudo sociológico”. Segundo ele, a situação era “dramática, de um país rico que está sendo
transformado em pobre, onde a marginalidade cresce
e os salários recuam a cada dia”.

Guillermo Lasso, presidente do
Partido Creando Oportunidades, do Equador

Miguel Relvas, ex-ministro de Governo
de Portugal
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Classe média
A consolidação das classes médias na América Latina foi o tema do segundo painel da segunda-feira.
Moderado pelo ex-senador de Santa Catarina, Jorge
Bornhausen, o debate teve a participação de Miguel
Relvas, ex-ministro de governo de Portugal, Raúl Díez
Canseco, ex-vice-presidente peruano, Marcos Madureira, vice-presidente do Grupo Santander, e Eduardo Sciarra (PSD-PR), ex-líder da bancada na Câmara.
O dia seguinte teve dois eventos. Primeiro, a palestra “Visões da Economia Mundial: Perspectivas para a
América Latina”, do ex-presidente do Banco Central
Henrique Meirelles. Depois, o painel “A Oportunidade dos Vínculos Atlânticos”, do qual participaram o
ex-presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle; o ex-vice-ministro da Defesa da Colômbia Rafael Guarín;
o ex-ministro da Agricultura de Portugal Jaime Silva;
o embaixador e coordenador do Conselho Temático
de Política Externa e Comércio Exterior do Espaço Democrático, José Botafogo Gonçalves; e o diretor de
Assuntos Jurídicos da Fundação Miguel Estrada Iturbide, do México, Mario Fernandéz.
Finalmente, o “Diálogo de Encerramento” - com o
tema “Respostas modernas e democráticas às demandas sociais” – reuniu o presidente nacional do PSD,
Gilberto Kassab, e o ex-primeiro-ministro espanhol
José Maria Aznar.

Seminário internacional Gilberto Kassab,
Henrique Meirelles
e José Maria Aznar

Seminário internacional FAES-ED
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Debates e
Palestras
26

O
Brasil
em
discussão
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primeiro ano do Espaço Democrático foi
marcado também pelo início das palestras e
debates realizados mensalmente, desde então, na sede da Fundação, em São Paulo,
com transmissão ao vivo pela Internet.
Acompanhado por plateias em diferentes
capitais, como Curitiba e Goiânia, o primeiro evento discutiu novas estratégias para o
Brasil na cultura, na economia e nas relações
exteriores.
O segundo tratou da polêmica das privatizações no Brasil, com palestras de dois senadores e um economista.
Desde então o Espaço Democrático já realizou mais de cem encontros desse tipo, primeiro em uma série denominada “Desatando
os nós que atrasam o Brasil” e posteriormente
na série “Encontros Democráticos”, tratando
dos mais diversos temas da realidade brasileira e mundial, entre os quais se destacam:

-

Por um novo pacto federativo
A economia criativa
Segurança pública e sistema prisional
O sistema de saúde brasileiro: diagnóstico e tratamento
A educação no Brasil: situação e propostas
Drogas: liberar é solução?
Agronegócio: gigante global em apenas 20 anos
O papel das microempresas
Futebol: clubes são vilões ou heróis?
Reforma política: por que o Brasil precisa de uma?
Cotas para mulheres, uma bandeira feminina
PPPs: o que são e como podem ajudar os municípios
O Brasil na rota da imigração
Proteção animal
Estatuto do desarmamento: manter ou mudar?
Saneamento no Brasil: panorama e perspectivas
A tecnologia na gestão pública
A eleição nos EUA e seu impacto no Brasil
Longevidade
As corporações que atrasam o Brasil
Contas públicas
Rússia: do socialismo ao capitalismo
A reforma da Previdência

A eleição nos EUA e seu impacto no Brasil
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A reforma da Previdência

No Dia Internacional da Mulher, o Espaço Democrático e o PSD Mulher promovem debate sobre a Lei do Feminicídio

Fake News: o que são e como combatê-las

Habitação Popular: construir não é a única solução
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Publicacoes
,˜
32

33

CADERNOS DEMOCRÁTICOS

M

esmo sendo transmitidos on-line pela
Internet, os debates realizados pelo
Espaço Democrático são transcritos e
transformados em publicações impressas chamadas “Cadernos Democráticos”.
As versões digitais desses cadernos
são colocadas no site da fundação para
que militantes, simpatizantes ou qualquer cidadão interessado possam lê-los
na íntegra em seus PCs, notebooks, tablets ou smartphones.
Para isso, basta acessar a seção de publicações em www.espacodemocratico.
com.br. Ou pelo aplicativo do Espaço
Democrático disponível na Apple Store
ou no Google Play.
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ENCONTROS
DEMOCRÁTICOS

C I C L O

D E

D E B A T E S

EDUCAÇÃO
nos municípios:
dificuldades e exemplos de sucesso

ENCONTROS
DEMOCRÁTICOS
C I C L O

D E

D E B A T E S

PROTEÇÃO ANIMAL

Resgatado em 11.maio.2015

6 meses depois ...

ENCONTROS

DEMOCRÁTICOS
C I C L O

D E

D E B A T E S

Reforma da
PREVIDÊNCIA

“O atual sistema previdenciário
brasileiro é uma eficiente máquina
de transferir dinheiro
dos pobres para os ricos”.

Palestra de PAULO TAFNER
Doutor em Ciência Política, professor e pesquisador da
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE)
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ESPAÇO DIGITAL

Espaço Democrático

O

MicroPower Software Educação

HHHHH4

L
! Este app é compatível com seu dispositivo.

Instalado

Espaço Democrático está na Internet e nas redes
sociais, colocando seu conteúdo ao alcance de todos os interessados. Além do site (www.espacodemocratico.com.br), o internauta recebe informações
através do Twitter (buscar espdemocratico) e do Facebook (https://www.facebook.com/EspacoDemocraticoPSD/).
Além disso, desde 2017 um aplicativo permite o fácil acesso do militante ou simpatizante através de
tablets e smartphones, nos quais ele pode acompanhar o curso de formação política, ler artigos e notícias e acessar as revistas e livros de nossa linha de
publicações.
O aplicativo do Espaço Democrático está disponível
gratuitamente na Apple Store e no Google Play.
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>
Seja bem-vindo(a) ao aplicativo do Espaço Democrático - a Fundação para Estudos e Formação
Política do PSD. Acreditamos que esta é a melhor maneira de compartilhar o excelente conteúdo
produzido pela fundação.

37

LIVROS
Em busca da melhor cidade
coletânea de artigos de diversos autores
Reforma política: um mito inacabado
por Claudio Lembo e Monica Caggiano
Brasil + Simples e + Legal
por Guilherme Afif, ex-ministro da Micro e Pequena Empresa
Para onde vamos?
coletânea de artigos de colaboradores do Espaço Democrático

O

Interpretações do Brasil
organização de Luiz Alberto Machado e Tulio Kahn, com artigos de
Antonio Paim, Antonio Roberto Batista, Helio Michelini Pellaes Neto,
Roberto Macedo e Rubens Figueiredo.
A grandeza dos pequenos negócios
por Guilherme Afif, ex-ministro da Micro e Pequena Empresa
Personagens da política brasileira
por Antonio Paim, filósofo e historiador

lançamento do primeiro livro produzido
pelo Espaço Democrático - Em busca da
melhor cidade – Análises, ideias e soluções para os Municípios do Brasil - reuniu
mais de 300 pessoas no início da noite de
13 de dezembro de 2012 na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo. O evento atraiu filiados e líderes do
partido, além de acadêmicos, vereadores
e cidadãos interessados nas experiências
administrativas relatadas na publicação,
que reuniu artigos de especialistas em diversas áreas da gestão pública.
Daí em diante, a produção de livros tem
sido frequente pelo Espaço Democrático.
Alguns títulos:
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CARTILHAS E MANUAIS

Introdução às PPPs - Parcerias Público-Privadas
por Roberto Macedo, economista
Eleição 2016 - Manual do Candidato
55 passos para uma boa campanha

C

Eleição 2016: as novas regras
Eleição 2018 - Manual do Candidato
Eleição 2018 - Novas regras: o que pode e o que não pode

artilhas e manuais de orientação
política e eleitoral fazem parte das
publicações que o Espaço Democrático lança para vereadores, deputados estaduais e federais, prefeitos e administradores municipais,
militantes e simpatizantes. Alguns
deles:
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DOCUMENTOS

SEGURANÇA PÚBLICA – Propostas para o combate ao crime no Brasil
por Túlio Kahn, sociólogo
CULTURA BRASILEIRA, formação e futuro
por Danilo Miranda, filósofo e sociólogo
PLANOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA
por Túlio Kahn, sociólogo

A

ECONOMIA CRIATIVA
por Luiz Alberto Machado, economista
O QUE QUEREM OS BRASILEIROS?
pesquisa
AS TRÊS MINIREVOLUÇÕES BRASILEIRAS: 1994-2014
por Rubens Figueiredo, cientista político

lista de publicações do Espaço Democrático
inclui a série “Documentos”, com trabalhos de
especialistas como estes:

ECONOMia

Criativa

Superando desafios
de um mundo em transformação

DOC
UMENTO
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CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA

As aulas são divididas em três módulos. No primeiro,
são passados conceitos gerais sobre política, como democracia e ideologia; o segundo apresenta teorias e informações sobre o sistema político brasileiro; e o terceiro
trata da instituição PSD – sua história, princípios, valores
e causas.
Somados, os três módulos reúnem 20 aulas de dez minutos cada. As aulas são acompanhadas de material de
apoio como roteiros e indicações bibliográficas.

D

esde abril de 2014 o Espaço Democrático oferece seu Curso de
Formação Política on-line. As aulas
são gratuitas e abertas a qualquer
pessoa, independentemente de filiação partidária.
Foi desenvolvido com a utilização
de tecnologia de última geração
para ensino à distância e pode ser
acessado por computador, tablet ou
smartphone.
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TV ESPAÇO DEMOCRÁTICO

"C

onversa rápida sobre...” é um dos programas produzidos pela TV Espaço Democrático. São entrevistas curtas com personalidades que tratam dos mais diversos
temas da atualidade.
A produção também inclui vídeos sobre os
“Encontros Democráticos” e os programas
“Diálogos no Espaço Democrático”, que
apresentam palestras e troca de ideias com
especialistas sobre assuntos de interesse
da sociedade.

Presidente
Guilherme Afif
Secretária
Alda Marco Antonio

PODCASTS, NOSSO CONTEÚDO EM ÁUDIO

P

Diretor Superintendente
João Francisco Aprá

Conselho Superior de Orientação
Presidente – Gilberto Kassab
Guilherme Afif
Omar Aziz
Raimundo Colombo
Otto Alencar
Claudio Lembo
Ricardo Patah
Vilmar Rocha
Guilherme Campos

ara tratar de assuntos do momento, todas
as semanas o site do Espaço Democrático
divulga podcasts – comentários gravados
por economistas, cientistas políticos, jornalistas e lideranças políticas do PSD. Eles
estão disponíveis no site e no agregador de
podcasts Soundcloud.

ESPAÇO DEMOCRÁTICO - Site: www.espacodemocratico.org.br Facebook: EspacoDemocraticoPSD Twitter: @espdemocratico
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