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Exposição de motivos: 

A União Europeia é hoje uma comunidade de 27 Estados membros com quase 500 

milhões de pessoas. Com o último alargamento para dois novos Estados, o espaço europeu 

reforçou a sua posição no contexto político internacional e no mercado mundial. 

Um dos grandes desafios do alargamento é contrariar a grande heterogeneidade 

económica, social e cultural, o que implica um esforço de conciliação de interesses na procura 

de consensos e na tomada de decisões.  

Com o objectivo de aproximar os povos e de lhes dar a conhecer a sua história comum, 

a UE tem o dever de incentivar todas as oportunidades de encontro e intercâmbio entre 

europeus. 

É essencial um aperfeiçoamento dos intercâmbios escolares já existentes promovendo 

a participação de um maior número de cidadãos, independentemente, da sua condição sócio-

económica. 

 Outro dos desafios da União Europeia é encontrar um elo de ligação entre as suas 

múltiplas empresas. Assim, a cooperação empresarial surge como factor essencial para a 

melhoria das condições económicas e para o reforço de uma cidadania europeia consciente. 

 Apesar de um mercado comum onde se consagra a liberdade de circulação de 

pessoas, é notória a escassez de informação sobre a totalidade de oferta de empregos nos 

diferentes Estados membros. Deste modo, urge a criação de um espaço de informação capaz 

de contribuir para a resolução desta lacuna.  

Cabe, portanto, à União Europeia através destas e de outras medidas a consecução de 

uma verdadeira coesão na busca de uma Europa de todos e para todos. 

 

Medidas propostas: 

1. Maior aposta financeira, nomeadamente, através do Fundo Social Europeu no 

aperfeiçoamento dos intercâmbios escolares já existentes, ao nível da divulgação, residência, 

adaptação à língua e aproximação dos programas educativos. 

 

2. Promoção e incentivo da permuta de conhecimentos visando fortalecer a cooperação 

empresarial. Esta troca de experiências deve ser avaliada sendo posteriormente reconhecida 

através de uma certificação de mérito. 

 

3. Criação de uma rede Europeia de emprego que colmate a carência de quadros em 

determinados sectores profissionais e permita a troca de experiências laborais e sócio-

culturais. 


