
 

Projecto de Recomendação 

 

 

 

Com vista ao desenvolvimento de urna verdadeira comunidade europeia em que os cidadãos 

europeus se revejam e sintam como sua é necessário criar elos de ligação, para além dos já 

existentes, entre os vários países. Os cidadãos europeus devem sentir que apesar de cada 

país ter a sua própria cultura, a sua história e de assumirem cidadanias nacionais, é importante 

e necessário que se desenvolva um espírito de cidadania europeia. 

 

Para que este sentimento de cidadania europeia seja uma realidade assumida por cada 

cidadão de cada um dos 27 países que actualmente compõem a União Europeia é importante 

que esta grande organização política e geográfica transmita aos cidadãos os argumentos 

históricos, culturais e sociais que solidifiquem a união pretendida. É importante que cada 

cidadão possa compreender a necessidade da criação desta União, bem como que o seu 

funcionamento diário atinja as pessoas, ajudando à construção de uma vida melhor, através da 

resolução dos problemas comuns, mas também do contributo para a resolução dos problemas 

de cada cidadão. 

 

 

Considerando que o futuro da União Europeia resultará da forma como os jovens europeus 

viverem a troca de experiências e de culturas entre si, como são exemplos os projectos 

Comenius para o Ensino Secundário e Erasmus para o Ensino Superior, e da importância da 

língua como elemento essencial de comunicação; 

 

Considerando a problemática actual do ambiente como uma das matérias mais urgentes das 

sociedades modernas, a necessidade da criação e de sensibilização de uma consciência 

ecológica, a oportunidade da utilização de óleos alimentares usados assume-se como uma 

oportunidade de acção positiva. Sendo da responsabilidade das autoridades políticas a 

definição de programas de apoio financeiro ou de sensibilização no âmbito dos costumes e do 

aproveitamento possível de desperdícios poluentes é a hora de definição de regras 

necessárias e possíveis; 

 

Considerando que apenas o conhecimento histórico e social de cada nação europeia, de cada 

povo, da sociedade europeia dos povos, das estruturas políticas europeias permite a assunção 

de um espírito de cidadania comum. 

 

 

 



 

 

Apresentamos como projecto de recomendação as seguintes medidas: 

 

 Definir a língua inglesa como segunda ou até terceira língua oficial em todos os países 

da União Europeia e tornar a sua aprendizagem parte integrante do currículo 

obrigatório desde o 1° Ciclo, de forma a melhorar a comunicação entre cidadãos 

europeus.  

 

 O gasóleo passar a ter uma taxa de 20% de biodiesel, aumentando de forma 

significativa a actual taxa de utilização de 2%. 

 

 Integrar nos currículos escolares uma disciplina ou conteúdos que permitam aos 

cidadãos perceber a importância da União Europeia, a sua história, as suas estruturas 

de organização política e respectivas funções e poderes, bem como a história comum 

dos seus povos e nações. 
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