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 Círculo de Coimbra 

Exposição dos motivos 
 

Pelo desejo de um mundo mais justo e unido criaram-se algumas 

organizações internacionais que visam a uniformidade dos países. De entre 

elas destaca-se, pela sua riqueza e organização, a União Europeia. Esta foi 

fundada com o intuito de agregar os países europeus para que estes possam 

evoluir de uma forma mais homogénea. No entanto, esta ainda carece de 

algumas modificações e para solucionar estes problemas propomos, de modo 

sucinto, algumas rectificações. 

 O planeta enfrenta graves problemas ecológicos devido à má 

gestão dos recursos naturais pelo Homem. Nesse sentido, e porque estamos 

preocupados com as gerações futuras, sugerimos a elaboração de uma lei que 

incremente uma utilização obrigatória dos Sistemas de Reciclagem com 

punição monetária aos prevaricadores proporcional ao rendimento destes. 

 A criação de pólos científicos europeus consiste na criação de centros 

de tecnologia de ponta onde se produza conhecimento, tecnologias e técnicas 

nas mais variadas áreas (por exemplo: energias) e fornecer essas mesmas 

tecnologias a países mais pobres, para que estes se possam desenvolver, não 

comprometendo o ambiente. Estes pólos têm também como propósito a 

atribuição de bolsas a estudantes (europeus ou não europeus), para que 

possam ter acesso a melhores condições de ensino, colmatando a “fuga de 

cérebros” da Europa. 

Um outro assunto que merece nosso destaque é o facto de entendermos 

que aqueles reclusos que são cumpridores de penas criminais consideradas 

“leves” devem compensar a sociedade através da com o intuito de os reintegrar 

socialmente. Um dos serviços que eles poderiam prestar, associados a 

instituições florestais e ambientais, seria a limpeza das matas para evitar danos 

maiores em caso de incêndios (problema de que têm sido vítimas vários países 

da UE). Estes serviços seriam pois supervisionados pelas autoridades 

competentes.  

Em jeito de balanço, estas são algumas das muitas reformulações que 

se podem fazer na EU e que em muito contribuiriam para um maior 



envolvimento e participação dos cidadãos na construção da sua própria “Casa 

Europeia”. 

 
Medidas a propor: 

 1Investir nos Sistemas de Reciclagem; 

 2 Criação de pólos científicos; 

 3 Implementação de medidas alternativas à pena de prisão, para 

reclusos de penas “leves”. 

 
 


