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Circulo de Lisboa 

 

Exposição de Motivos 

 

Após debate na nossa escola, os alunos entenderam propor a esta assembleia um projecto 

de reflexão sobre a União Europeia: Participação, Desafios e Oportunidades. 

Desta reflexão concluímos que a União Europeia deve seguir o seguinte rumo sem o qual, 

no nosso entender, a Europa nunca terá o sucesso, prosperidade e progresso almejado por 

todos nós. Este progresso, sucesso e prosperidade se as futuras preocupações da EU não 

assentarem em três pontos-chave: 

Educação – Desenvolvimento Tecnológico – Desenvolvimento Económico 

Apostar num plano educacional que vise o incremento tecnológico e consequente 

desenvolvimento económico. Provamos com isto que pretendemos um projecto onde se unem 

vários sectores de toda a comunidade. Entendemos que a Europa não se constrói apenas num 

ponto, é necessário que haja cooperação de diferentes sectores. Como primeiro sector a 

remodelar: a educação. A UE deve criar um modelo que assegure o contacto entre os estados 

de modo a uniformizar os resultados obtidos na educação. Ao conseguir-se este objectivo 

teremos uma população melhor formada, o que permitirá conseguir o nosso segundo objectivo 

que é o desenvolvimento tecnológico. Esta aposta na educação permitirá formar cidadãos com 

um papel activo na sua comunidade local, nacional e europeia. Voltando ao desafio do 

desenvolvimento tecnológico: já que dispomos de mão-de-obra altamente qualificada teremos 

oportunidade de investir e inovar no progresso tecnológico, tanto nos métodos como nos 

produtos. Com este sector desenvolvido e estável teremos capacidade de para produzir mais, a 

mais baixo custo, permitindo-nos competir em pé de igualdade com as restantes potências 

mundiais. 

No nosso entender o progresso não se faz a partir do sacrifício laboral, mas sim a partir do 

desenvolvimento tecnológico.  

Propomos, por isso, a construção de um ciclo vicioso, num bom sentido do termo, 

começando na educação e acabando no desenvolvimento económico. Concluímos que a 

aposta na educação é o desafio e é a derradeira oportunidade deste nosso Velho Continente. 

 

Medidas Propostas 

 

1. Criação de uma plataforma educacional entre os países europeus. 

2. Promoção de intercâmbios entre alunos e professores de diferentes países e de 

actividades, plenários entre escolas e os deputados europeus. 

3. Criação de um centro de pesquisa científica europeu. 


