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Exposição de Motivos:  

 

 Conscientes da problemática ambiental consideramos ser da responsabilidade de todos os 

cidadãos europeus desenvolver soluções para a problemática ambiental. Sendo amplamente 

conhecido que os combustíveis fósseis são um recurso finito, e que os modelos de produção 

de energia eléctrica provocam danos ambientais irreversíveis, acreditamos que o 

desenvolvimento sustentável só será possível mediante uma mudança nas mentalidades. O 

nosso desafio passa por levar a cabo um programa de reeducação dos cidadãos europeus de 

forma a implementar um consumo racional de energia. Defendemos ainda, e sobretudo, o 

desenvolvimento à escala europeia de uma política de micro geração que permita a cada lar de 

toda a União produzir, de forma integrada, energia eléctrica (de origem Fotovoltáica ou eólica) 

para entrega à rede pública.  

Defendemos ainda a criação de uma reserva agrícola de cultivo de flora com potencial 

energético.  

No mundo multipolar em que vivemos hoje os interesses dos cidadãos europeus só serão 

ouvidos se falarmos a uma só voz. Assim, defendemos que a União Europeia deve ao nível da 

política internacional ter como principais objectivos estratégicos manter a democratização e 

ajudar ao desenvolvimento sustentável. Acreditamos que devemos apostar na criação de um 

corpo militar europeu que garanta a segurança e a paz em todos os Estados - Membros. 

Reforçar o seu papel no que se refere à justiça social, à solidariedade, à investigação à ciência. 

A livre circulação contribuirá para a cooperação com outras regiões do mundo e aumentar as 

relações culturais.  

Sugerimos a criação de uma base de dados europeia à qual todas as instituições públicas e 

privadas teriam acesso, bem como a criação de uma estrutura adequada para que as 

modalidades de recrutamento para carreiras académicas ou científicas comecem a privilegiar, 

não só os cidadãos nacionais, mas também os europeus.  

  

 Medidas Propostas: 

  

1. Desafio. Problemática Ambiental.  

2. Oportunidade. Voz Única Europeia  

3. Participação. Base de Dados Europeia de Currículos e Carreiras  

 

Nota: Estrutura deficiente. O teor das 3 medidas foi sublinhado pela Coordenação 

 


