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União Europeia: participação, desafios e oportunidades 
 

Projecto de Recomendação 
 

 Cada vez mais a defesa dos interesses de Portugal passa por contribuir para o avanço dos interesses comuns da 

Europa. (Manuel Lobo Antunes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus) 

 Um dos problemas ou desafios com que a União Europeia se depara hoje em dia é a falta de conhecimento das 

instituições, projectos, objectivos, e até ideais, por parte da população em geral dos Estados Membros. Os jovens, infelizmente, 

não estão fora deste grupo. Existe uma grande falha na divulgação e dinamização dos projectos para jovens na União 

Europeia, o que leva a que estes não estejam particularmente motivados para a continuação do projecto europeu, nem 

conscientes das oportunidades que podem ter. 

 É fundamental, no momento presente, saber que as oportunidades de participação na vida activa, e como cidadãos 

despertos para a actualidade, não se esgotam no país onde nascemos. Para isso, é cada vez mais importante saber outras 

línguas e apostar no enriquecimento pessoal. 

 A escola é a plataforma responsável pela formação pessoal, cultural e linguística dos jovens e é às instituições de 

ensino que cabe, em primeiro lugar, educar os jovens para uma participação mais activa na construção da Europa. 

 O conhecimento de diferentes realidades europeias e o contacto com estas é de uma importância primordial, quer para 

formar cidadãos mais capacitados, informados e motivados, quer para criar um sentimento de verdadeira união. Numa Europa 

que se quer competitiva, unida e solidária, o principal desafio é informar. Informar para consciencializar. Informar para apelar à 

participação na construção desta Europa, cada vez mais alargada, e onde as oportunidades e os desafios não podem ficar sem 

resposta… Provavelmente, serão os jovens a dar os primeiros passos para uma transformação efectiva de todos em cidadãos 

europeus. 

 Construir uma cidadania europeia para todos aqueles que habitam, trabalham ou estudam na Europa é o grande 

desafio que enfrentamos, quer no presente quer no futuro. É um desafio que não podemos deixar sem resposta. É um caminho 

que não podemos deixar de percorrer, sob pena de pormos em risco a integração, a paz, a liberdade e a prosperidade, valores 

que conduziram a este grande projecto humano a que chamamos União Europeia. 

 É, pois, urgente a aposta numa identidade europeia, aberta, assente num conjunto de valores comuns, os valores 

inscritos no Artº 1-2º da Constituição Europeia (da dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de 

direito), que se constrói através da união numa comunidade de valores e interesses conjuntos. 

 O Mundo é cada vez mais complexo e interdependente: a Europa tem de ter instrumentos que lhe permitam fazer face 

à globalização, e ter um relacionamento eficaz com os outros países. (In Tratado de Lisboa, brochura da Presidência 

Portuguesa da União Europeia, Portugal 2007). 

 

Medidas 

1- Intercâmbio entre as escolas da UE a nível das artes, das ciências, do desporto, incluindo o contacto com 

profissionais das áreas tecnológicas. 

2- Criação de um programa similar ao Erasmus para o Ensino Secundário, no âmbito de uma maior expansão do 

ensino das línguas estrangeiras. 

3- Alargamento a todos os estabelecimentos de Ensino Secundário dos Gabinetes e Clubes Europeus. 

 


