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A união europeia é o instrumento fundamental para a construção de um futuro de liberdade, 

equidade e dignificação das próximas gerações de cidadãos do espaço histórico da Europa, com possíveis 

virtudes no que respeita a constituir um exemplo civilizacional de referência para outras realidades 

culturais e civilizacionais. 

As enormes potencialidades do projecto europeu não deverão, por isso, ser malbaratadas pela 

sobrevalorização de problemas menores e acessórios; pelo contrário, é essencial que se concretizem 

medidas sucessivas que contribuam solidamente para a consolidação de uma união irreversível. 

Nesse sentido, é importante que os cidadãos da união a sintam, em cada momento das suas vidas, 

como a sua pátria maior, sem perder as referências das origens, promovendo a harmonia na diversidade, 

expressão da união voluntária e assumida como desígnio partilhado e inelutável. 

A melhor forma de sentirmos a Europa como nossa e de nos sentirmos europeus é, naturalmente, 

entrarmos forma de participar nas decisões vitais do presente e para o futuro. Para isso propomos as 

seguintes medidas. 

1ª Medida - Instituir nos sistemas de ensino uma disciplina específica, voltada para o 

conhecimento dos fundamentos, princípios, valores, processos de decisão e de participação na vida da 

união. 

2ª Medida - Um passo decisivo, um desafio fundamental para o cimentar da Europa unida será a 

constituição de uma estrutura militar única, um exército europeu, que constituiria um instrumento para 

garantir a segurança e fazer respeitar o modelo político, cultural e civilizacional europeu. 

3ª Medida - O aprofundamento do sentimento europeu nos diversos países da união poderá 

passar também pela criação de condições que permitam, desde já, uma efectiva liberdade de circulação 

quer para quem procura trabalho, quer para os estudantes de toda a união, através da criação de processos 

práticos de equivalências de planos de estudos entre todas as instituições da união.   


