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“UNIÂO EUROPEIA: participação, desafios, oportunidades” 
 

Com base no tema que é proposto, é nos claro que para uma mais eficaz participação 

e aproveitamento dos desafios e as oportunidades, torna-se inevitavelmente necessário 

conhecer a realidade da União Europeia (UE). Para que assim consigamos promover a difusão 

de culturas, ciências e conhecimentos nas mais diversas áreas entre os jovens. 

Consideramos importante atrair investimento para os países da UE e também novas 

oportunidades para os jovens, de modo a dar a conhecer os aspectos científicos, culturais, 

artísticos, gastronómicos entre outros que sejam relevantes. Visto que com a adesão sucessiva 

de vários países, teremos a possibilidade de usufruir de forma positiva sobre os mais variados 

aspectos já acima referidos acerca da UE. Consequentemente, haverá uma maior motivação 

para os interesses dos jovens e a sua participação activa na Europa da União. 

 

Medidas 

 

 Perante esta reflexão subordinada ao tema pretendido, propomos as seguintes 

medidas que visam promover uma crescente inovação não só da Europa, como também da 

comunidade jovem na integração na UE, assegurando com igual objectivo as futuras gerações: 

 

1. Criação de uma Feira Internacional da Juventude a realizar todos os anos num país 

da União Europeia com exposição do trabalho de jovens desse mesmo país nas 

várias vertentes culturais, linguísticas e científicas, criando diferentes espaços da 

exposição para cada área, como por exemplo saúde, turismo, novas tecnologias, 

designe, música, arte, gastronomia, cinema, politica, entre outras. E com um espaço 

reservado aos principais aspectos da cultura e tradição do país. A Feira tem o 

objectivo de dar a conhecer a cultura e as empresas existentes nos vários países da 

União Europeia atraindo investimento para as empresas e projectos, e ao mesmo 

tempo contribuindo para o desenvolvimento e união dos países da União Europeia, 

através das trocas comerciais. 

2. Criação de um sistema de intercâmbios de estágio, em que os alunos a partir do 10º 

ano de escolaridade se poderão inscrever, aquando do fim das actividades lectivas 

(férias do verão). Esta iniciativa terá como objectivo o intercâmbio cultural de ideias, 

proporcionando novas competências linguísticas, e a expansão de conhecimentos nos 

vários níveis educativos. Os alunos ficariam em centros de juventude, e durante o dia 

seriam recebidos em empresas/laboratórios que tivessem protocolos com o seu país 

de origem, e que se disponibilizassem a acolher jovens com vontade de ter uma 

experiência relacionada com a sua área de estudos. 


