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Como cidadãos que somos de um amplo território, torna-se essencial a participação de todos 

nas mais diversas causas.  

É fundamental estabelecerem-se desafios e em conjunto alcançá-los, bem como proporcionar 

iguais oportunidades aos cidadãos pertencentes à União Europeia. 

Sendo assim e após uma reflexão sensata e ponderada, consideramos necessária a aplicação 

das medidas que a seguir propomos. 

 

É do conhecimento geral que a União Europeia é composta por 27 Estados-Membros, sendo 

que um número significativo de nações está muito longe do nível de desenvolvimento dos 

países - fundadores, constatando-se, por isso, acentuadas assimetrias na qualidade de vida 

dos cidadãos Europeus. 

 

Procurando uma convergência, a vários níveis, dos Estados-Membros, a União Europeia 

reforçaria a sua coesão, tornando-se mais competitiva, mais capaz de dar resposta aos 

grandes desafios, tanto sociais, como políticos, económicos ou ambientais. 

Alargando-se os horizontes de mobilidade e contribuindo com fortes infra-estruturas em todo o 

seu espaço, tornar-se-ia uma União mais solidária. 

 

Com vista à construção de uma Europa mais participativa, seria importante desenvolver 

mecanismos em que os jovens interviessem mais activamente, tanto a nível cívico, político 

como laboral, ou seja, concedendo mais oportunidade às vozes do futuro de se poderem 

manifestar e reivindicar, dando a conhecer ao mundo as suas potencialidades. 

Dar mais oportunidade aos cidadãos de evoluírem profissionalmente e culturalmente noutros 

países, estabelecendo-se pactos e de certa forma intercâmbios. 

 

Desta forma, não iríamos perder a identidade nacional mas sim enriquecer os territórios com 

outras línguas e mão-de-obra, fomentando uma troca cultural e laboral valiosa, evidenciando a 

divisa da União Europeia “Unida na Diversidade”. 

 

Na sequência do que acabamos de desenvolver, as medidas aprovadas na Sessão Escolar 

para integrar este Projecto de Recomendação são as seguintes: 

 

1ª Medida: Consolidar a Europa politicamente e economicamente, tornando-a estável e 

próspera. 

 

2ª Medida: Criação de uma Associação de Jovens Europeus com vista à análise das 

potencialidades no Espaço Europeu. 


