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Exposição de Motivos 

Como jovens activos e imbuídos de espírito crítico e, acima de tudo, como cidadãos da União 

Europeia, propomos de seguida as medidas que consideramos pertinentes apresentar no 

Parlamento Europeu. 

Deste modo, a nossa primeira medida consiste em aproximar ou mesmo uniformizar os valores 

das médias de acesso aos diversos cursos superiores em todos os Estados-membros da União 

Europeia. Esta proposta tem como fundamento possibilitar a todos os estudantes universitários 

europeus uma igualdade de oportunidades no acesso ao Ensino Superior, na medida em que 

viabiliza um maior equilíbrio a nível de exigência, temáticas e objectivos educativos. 

Em segundo lugar, pretendemos que as Escolas Secundárias e os órgãos educativos 

relacionados com o Ensino Superior passem a disponibilizar um leque mais abrangente de 

informação de qualidade sobre o processo de candidatura a qualquer Universidade pertencente 

à União Europeia; isto porque, se tal medida for aprovada, seria possível criar um verdadeiro 

intercâmbio entre os estudantes europeus, o que contribuiria não só para uma maior coesão da 

comunidade europeia como também permitiria a partilha de experiências, o enriquecimento 

cultural e, por conseguinte, uma consolidação efectiva da nossa identidade de cidadão 

europeu. 

Para finalizar, gostaríamos de sugerir uma terceira medida que tem como finalidade um maior 

equilíbrio económico na vertente educacional, com a equalização das propinas no Ensino 

Superior a nível da União Europeia. Esta proposta vem no sentido de reparar algumas 

disparidades que encontramos, actualmente, nesta área e entre os vários países da União, o 

que leva à criação de alguns entraves a determinados jovens que ambicionam ingressar no 

Ensino Superior. 

 

Medidas Propostas 

 

1º- Uniformizar os valores das médias de acesso aos diversos cursos superiores em todos os 

Estados-membros da União Europeia; 

2º- Propomos que as Escolas Secundárias e os órgãos educativos relacionados com o Ensino 

Superior passem a disponibilizar um leque mais abrangente de informação de qualidade sobre 

o processo de candidatura a qualquer Universidade pertencente à União Europeia; 

3º- Equalizar as propinas no Ensino Superior a nível da União Europeia. 

 

 


