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Exposição de Motivos:  

Numa altura em que tanto se fala na “família europeia”, perguntámo-nos: o que 

conhecemos nós dos nossos “irmãos” europeus? Perante as nossas próprias respostas 

considerámos importante criar condições para que os membros desta grande família se 

conheçam melhor. Neste sentido, surgiu a ideia da criação de um Parque Temático Europeu 

(1.ª medida). Pensamos que a sua localização deve ser estratégica: num país-membro menos 

desenvolvido e/ou menos conhecido. Assim, seria promovida a cultura desse membro da União 

Europeia e o acréscimo de turistas contribuiria para o seu desenvolvimento. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, mas numa dimensão mais individual, propomos 

a criação de um programa interactivo virtual com fóruns, concursos, jogos e viagens virtuais 

(2.ª medida). Os fóruns permitiriam conhecer e interagir com outros jovens europeus, 

construindo amizades para além das fronteiras nacionais e contribuindo para o 

desenvolvimento de trabalhos escolares. Os concursos sobre as culturas europeias 

despertariam o interesse pela investigação das mesmas, promovendo a sua divulgação. Os 

jogos seriam o meio lúdico de divulgar conhecimentos, muito apreciado pelos jovens. As 

viagens virtuais com imagens de 360º e panorâmicas de locais de maior interesse, permitiriam 

conhecê-los sem sair de casa. 

É comum nos dias que correm ouvirmos os políticos de vários países queixarem-se da 

abstenção em todos os actos eleitorais. Por isso, pensamos ser importante sensibilizar os 

jovens para o exercício da cidadania através do voto (3.ª medida). Pretendemos apelar à 

participação cívica e política ainda antes da idade legal prevista, de modo a que, quando a 

atingirem, os jovens realizem este exercício de cidadania de forma mais consciente e 

responsável. Consideramos que os referendos sobre assuntos directamente relacionados com 

os jovens seria uma forma de despertar o seu interesse pela política. A via electrónica seria a 

privilegiada para este tipo de iniciativas, tornando-se um acto cómodo e pouco dispendioso. 

 

Medidas propostas:  

 

1. Construção de um Parque Temático Europeu com a existência de pavilhões que 

caracterizem cada país da União Europeia, possibilitando aos visitantes conhecer a cultura, a 

gastronomia, a sociedade, entre outros aspectos. 

 

2. Criação de um programa interactivo virtual que inclua fóruns, concursos, jogos e viagens 

virtuais alusivos às culturas dos vários membros da União Europeia.  

 



3. Proporcionar oportunidades aos jovens europeus (com idades compreendidas entre os 16 e 

os 18 anos) para exercerem o direito de voto. Este realizar-se-ia sob a forma de referendo, por 

via electrónica, sobre temas do seu interesse. 


