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Projecto de recomendação da Escola: 

 
     A União Europeia enfrenta grandes desafios devido à globalização mundial, um 

novo paradigma alterou drasticamente os modelos económicos, sociais, culturais e as 

relações intercontinentais. A revolução tecnológica de informação e de comunicação 

eliminaram fronteiras e distâncias geográficas, permitiram às empresas trocas 

comerciais, movimento de capitais, transacção de bens e mercadorias, ao contrário, os 

estados ficaram prisioneiros na sua geografia. A hierarquia dos poderes alterou-se, 

drasticamente, passando o poder político a depender muito mais do económico-

financeiro e do mediático. Esta situação está a perturbar a vida social da Europa e do 

Mundo, colocando milhões de pessoas no desemprego, trazendo fome, problemas de 

doença, de imigração ilegal, tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual e 

outros... Mas, apesar de todos os malefícios apontados, esta competição desenfreada 

poderá ser uma nova janela aberta de oportunidades para as empresas e, 

simultaneamente, uma melhoria económica e social para as pessoas, pois passam a 

dispor de um mercado mais alargado para a colocação de bens e produtos. Por isso, é 

necessário modernizar as empresas europeias, em novas áreas de especialização e de 

competência científica e tecnológica mais avançadas, e investir na educação, na 

qualificação e na formação profissional e tecnológica dos recursos humanos, em áreas 

científicas inovadoras e de componente prática do saber e do saber fazer, para que as 

pessoas assimilem rapidamente novas tecnologias e novas orientações do processo 

produtivo. Outro dos problemas da União Europeia è a falta de empenho, de 

participação e desinteresse dos cidadãos pelas questões europeias e até alguma 
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desconfiança política na sua construção, como se pôde verificar na rectificação da 

proposta da Constituição Europeia promovida recentemente pela França e Holanda, 

criando um impasse só ultrapassado com o Tratado de Lisboa. Esta situação deverá 

preocupar seriamente os poderes políticos instituídos e as elites políticas, visto que não 

é possível construir uma Europa, baseada na cidadania, sem o envolvimento efectivo 

dos seus cidadãos. 

 

Propomos as seguintes medidas: 

 

1 – Garantir o acesso à Internet de alta velocidade, a preços simbólicos, a todos os 

cidadãos europeus, no sentido de ligar pessoas, ideias, empresas e organizações públicas 

em novas formas de comunicação e formação. 

 

2 – Criar sistemas de inovação tecnológica que envolvam parcerias entre os governos, 

as universidades e as empresas, permitindo aumentar a produtividade e a 

competitividade através da especialização de novas áreas de conhecimento diferenciado 

e mais avançadas na competência científica e tecnológica. 

 

3 – Aumentar o nível geral da educação e formação da população europeia, para que as 

pessoas possam evoluir, mudar de emprego e adaptar-se facilmente a novas profissões, 

ao longo da sua carreira profissional, assimilando rapidamente novas tecnologias e 

novas orientações no processo de inovação de novos produtos a nível da qualidade, do 

design, da marca…  

 

 


