
 

Por quê uma parceria? 

Ao longo de três anos, temos estado aprendendo 
como poder encaixar o iberismo em pleno século 
XXI. E vimos como as plataformas existentes não 
garantiam um avanço significativo.  

Tínhamos o desafio de explicar um movimento, 
que em primeiro lugar causava estranheza e não 
tínhamos canais para poder difundi-lo.  

Além disso, pouco a pouco foram-se juntando 
pessoas de diferentes ideologias e foi nesse pon-
to que propusemos dar um passo à frente e tomar 
uma decisão.  

Para ter sucesso, era preciso criar uma associação 
que não discriminasse por ideologia e que servis-
se para “pressionar” os partidos políticos, para 
favorecer assim, a implantação de nossas ideias.  

Não podíamos ser um partido político porque se-
ríamos obrigados a postularmo-nos ideologica-
mente e a discriminar voluntários que são impres-
cindíveis para triunfar como movimento.  

Por isso, decidimos estabelecer uma base comum 
do que seria a Sociedade Iberista: Uma asso-
ciação sem fins lucrativos, defensora da democra-
cia, do Estado de direito, dos direitos humanos, 
séria, transparente, independente e sobretudo 
iberista.

¿O que é o iberismo? 

Atualmente o iberismo deixa de ser um mero an-
seio histórico por alcançar esse sonho de unifi-
cação entre Portugal e Espanha para converter-se 
em um movimento de ciudadania que pretende 
criar um “eixo ibérico” dentro de uma Europa de 
geometrias variáveis.  

E o que isso quer dizer? 

Defendemos que Portugal e Espanha podem ini-
ciar um projecto de integração europeia que 
mostre à União a viabilidade do projecto europeu 
ao invés de realizar em uníssono con todos os 
países membros, permite que países afins trabal-
hem em conjunto para alcançar objectivos defini-
dos.  

A Sociedade Iberista deseja que, através da 
cooperação reforçada, se revitalize um projecto 
europeu, constantemente ameaçado pelos na-
cionalismos e um eurocepticismo premente.  

Além disso, o movimento iberista pretende criar 
uma parceria entre Portugal e Espanha que im-
peça voltar a serem uma das principais vítimas da 
crise financeiras e institucionais internacionais. 

Por fim, associações como a Sociedade Iberista, 
buscam no iberismo, as ferramentas para que 
Portugal e Espanha entendam que é possível tra-
balhar juntos para melhorar a vida dos cidadãos.

Associação sem fins lucrativos · Livre · Trans-

versal · Maioritária · Democrática Movimento 

Social · Séria · Transparente 

sociedadiberista.org 

SOCIEDADE 
IBERISTA

http://sociedadiberista.org
http://sociedadiberista.org


Exemplos que já existem na Europa 

O que a Sociedade Iberista propõe para Portugal e Espanha, já existe em outros países da União 

Européia. Ou seja, não estamos a inventar nada.  

Aqui estão alguns exemplos:  

Grupo de Visegrado 

É uma aliança de quatro países da Europa Central: Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia. 

A sua aliança é um obstáculo para Bruxelas, e eles pressionam em conjunto para que a UE não seja 

apenas a França e a Alemanha. Como detalhe curioso, têm informação meteorológica conjunta. 

O Conselho Nórdico 

É uma organização interparlamentar de cooperação entre os cinco países nórdicos: Islândia, Dina-

marca, Suécia, Finlândia e Noruega, com as regiões autónomas das Ilhas Faroé, Gronelândia e 

Åland.  

Existe para preservar e desenvolver a cooperação entre os Estados-Membros em questões jurídi -

cas, culturais, sociais, financeiras, de transportes e de protecção do ambiente. Mais tarde foram 

acrescentadas questões de política externa e de segurança. 

O Benelux 

O Benelux é a união económica entre a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. É a origem da União 

Europeia e institucionalmente compreende um secretariado geral, um comitê de ministros, um 

conselho da união, uma corte de justiça ou um escritório de marcas e patentes comum.  

A Commonwealth 

A Commonwealth of Nations é uma organização composta por 53 países que compartilham laços 

históricos com o Reino Unido. O seu principal objectivo é a cooperação política e económica inter -

nacional.

Objectivos da Sociedade. 

Instar os poderes públicos de Portugal e Espanha à aplicação de políticas de ho-

mogeneização que permitam lançar as bases de um “eixo ibérico”. 

Solicitar a alteração do artigo 20.º do Tratado TUE que restringe a cooperação re-

forçada a um mínimo de nove países membros. 

Impulsionar desde Portugal e Espanha propostas que revitalizem o projecto da 

União e dotem ambas as nações de mais poder de decisão nos organismos euro-

peus. 

Limitar a ascensão de movimentos populistas e nacionalistas. 

Promover a cultura ibérica e impulsionar projetos de cooperação com comunidades 

hispano-americanas e com a Comunidade de países de língua portuguesa (CPLP)

Como contribuir con Sociedad. 

Tornando-se sócio, é totalmente grátis.  

Contribuindo com uma doação. 

Pagamento de taxa voluntária (1 euro/mês)

Saber+ A Sociedade Iberista é uma associação que desde sua fundação tem tido conta-

to com personalidades. A mais destacável é a mantida com o Exmo. Sr. Embaixador de 

Portugal na Espanha. Embora também tenham sido realizadas reuniões com municípios 

como o de Madrid, com partidos políticos como o PSOE, o PP, Podemos ou C’s. O Go-

verno de Espanha também acolhe a associação no Ministério dos Negócios Estrangeiros.


