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Exposição de Motivos:  

“ O Pacto Europeu para a Juventude estabelece princípios comuns a todos os países 

da União Europeia relativamente à criação de oportunidades para jovens. A União Europeia 

está empenhada em garantir aos jovens a possibilidade de participar na sociedade como 

qualquer outro cidadão, ou seja, não apenas em termos de igualdade de oportunidades de 

emprego, mas também de igualdade de oportunidades no acesso à educação e formação de 

qualidade, a uma habitação decente, ao emprego digno adequado às qualificações, a 

prestações de segurança social de alto nível e a serviços de procura de emprego 

competentes.” Panoramica das actividades da União Europeia,Educação,Formação, 

Juventude 

Tendo em conta a necessidade de facilitar a comunicação entre os vários membros da 

comunidade europeia. 

Tendo em conta a necessidade de proporcionar as mesmas oportunidades na 

educação e na mobilidade do emprego. 

Considerando que, actualmente, o inglês funciona como língua universal, além de 

permitir uma melhor comunicação dentro da União Europeia também possibilita uma melhor 

comunicação com o resto do mundo. Considerando que é a língua utilizada na linguagem da 

computação.  

Tendo em conta a deslocação de empresas para países em que a mão-de-obra é mais 

barata. 

Tendo em conta o aumento da taxa de desemprego em Portugal e a diminuição a nível 

europeu. 

Consideramos que é necessário, perante os novos desafios da UE, com o alargamento 

a 27 países, tomar determinadas medidas.  

Tendo em conta que os investigadores / cientistas europeus são aliciados por outras 

potências mundiais. 

Tendo em conta que a UE se deve afirmar como símbolo de excelência no ensino 

superior, na investigação e na inovação. 

Consideramos que, perante os novos desafios da UE, se deve criar oportunidades aos 

jovens investigadores. 

 

.  



Medidas propostas:  

 

1. Ensino do Inglês desde o 1ºciclo até ao final do ensino secundário, com uma 

avaliação qualitativa do nível de desempenho. 

 

2. Definição a nível europeu medidas para evitar falências de empresas que têm como 

objectivo permitir à entidade patronal criar outras, em países com uma mão-de-obra 

mais barata. 

 

3. Investimento num projecto europeu que vise manter os jovens cientistas/ 

investigadores na UE. 

 

 


