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PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

No âmbito do projecto “Parlamento dos Jovens”, apoiado pelo IPJ e pela Assembleia da República, 

não ficamos indiferentes aos problemas que a União Europeia enfrenta nos dias que correm. A 

pensar no futuro e numa União Europeia mais justa, unida e com igualdade para todos, elaboramos 

uma listagem de medidas com vista a responder ao problema proposto. 

Grande parte da população dos países que constituem a União Europeia, não tem acesso prévio às 

implementações adoptadas. As medidas mais relevantes deviam ser difundidas na comunicação 

social em horário nobre, nas juntas de freguesia, câmaras municipais e outros órgãos competentes. 

Deve-se ainda criar uma linha de apoio gratuita e um gabinete de divulgação para que assim a 

população esteja devidamente informada e tenha uma consciência real dos prós e dos contras 

dessas mesmas medidas. Para além disso, quantos Portugueses já se questionaram sobre o que é 

a União Europeia e qual a função do nosso país enquanto membro? Para que estas situações não 

se repitam frequentemente, devemos apostar em campanhas variadas, para dar a conhecer a 

estrutura base da instituição a todas as faixas etárias, para que se desperte mais interesse e 

conhecimento pela União Europeia e assim interagir das mais diversas maneiras, pois tal como se 

sabe, o povo é a base de uma sociedade. 

Como cidadãos da União Europeia, os Portugueses deverão ter a possibilidade de trabalhar fora do 

país, com garantias de que não serão explorados pelas empresas estrangeiras. Deste modo, devem 

tomar-se medidas com vista a garantir a segurança e integração dos emigrantes. Damos como 

exemplo a fiscalização das empresas que recebem os trabalhadores para garantir as condições das 

mesmas e a penalização das que exploram os trabalhadores. Com o objectivo de melhorar a 

integração dos emigrantes, deverão ser criadas medidas que visem promover a aprendizagem da 

língua estrangeira. Deveriam também ser propostos ainda programas de estudo com base em 

intercâmbios entre os estados membros da União Europeia para que os estudantes estejam em 

contacto com diferentes métodos de ensino e de estudo e, assim, desenvolverem as suas 

capacidades enquanto pessoas e estudantes. Para além disso, o contacto com outras culturas 

proporcionará o desenvolvimento de laços afectivos entre os intervenientes, e assim reduzir-se-á os 

complexos e desconfianças face a outras culturas da União Europeia. Por isso, propomos a criação 

de um cartão europeu para proporcionar uma maior liberdade a todos os cidadãos da união 

europeia, livrando-se de todas as burocracias inerentes a cuidados de saúde, descontos, viagens, 

entre outros. 

MEDIDAS 

1- Divulgação mais alargada das medidas implementadas / Princípios / Estrutura base da UE. 

2- Criar programas de emprego / estudo / cultura  

3- Criação de um cartão Europeu único. 


