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PPRROOJJEECCTTOO  DDEE  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÃÃOO  

 

“União Europeia: participação, desafios e oportunidades” 

 

Como atentos cidadãos comunitários que somos, não poderíamos deixar passar esta 

oportunidade sem expressar os nossos desejos e preocupações quanto à “vida a 27”. 

Um dos nossos principais desejos é ajudar a construir uma Europa cada vez mais justa, 

moderna e uniforme. Como? Estimulando a cooperação interestadual, fomentando o investimento na 

indústria tecnológica e provendo a investigação científica. 

Com os constantes alargamentos a que a União Europeia tem sido sujeita, criaram-se grandes 

assimetrias internas ao nível socio-económico entre estados como a Espanha, França ou Reino 

Unido e países menos desenvolvidos como os que recentemente foram integrados na União Europeia 

(UE), e até mesmo Portugal. Não seria justo exigir aos países com um desenvolvimento mais 

acelerado que diminuíssem o seu ritmo de crescimento, sendo assim, a forma mais evidente de 

estabelecer um nível comum de desenvolvimento é pedindo aos países menos desenvolvidos que se 

esforcem por inovar, implementando novas estratégias educativas, de forma a abolir preconceitos 

(sejam eles de carácter sexual, cultural ou religioso) e aumentar, significativamente, o nível de 

instrução das suas populações; modernizando a sua indústria e vias de comunicação e, 

fundamentalmente, apostando forte no futuro, que passará inevitavelmente pela mais avançada 

investigação científica e tecnológica. 

Em suma, é necessário, a partir de tenra idade, mentalizar os cidadãos de que não estamos 

sozinhos, de que só em comunhão com os povos que nos acompanham nesta aventura poderemos 

chegar mais longe, renovando e inovando, para se dar início a uma nova era socio-económica, onde 

a formação, o espírito crítico e a vontade farão toda a diferença. 

 

MEDIDAS PROPOSTAS: 

 

1. Conjugação de esforços para que todos os cidadãos comunitários tenham os mesmos direitos e 

oportunidades. 

 

2. Incentivar a criação e fixação de empresas na vanguarda da ciência e da tecnologia. 

 

3. Educar, abertamente, para uma sociedade formada e informada. 


