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PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO 

A Europa e a União Europeia são temas deveras interessantes na conjuntura actual. 

Foram feitos avanços notórios no conceito prático de uma Europa unida e alargada, bem como 

foram tomadas decisões no âmbito do projecto Europeu para o futuro. 

No entanto, é notória a existência de falhas graves no plano Português. Os cidadãos do 

nosso país não dominam a temática Europeia e revelam uma alarmante falta de informação 

relativamente ao contexto de Portugal na União. 

Portugal, embora geograficamente ligado à Europa, aparenta um afastamento colossal 

do ponto de vista físico e do ponto de vista intelectual. 

É possível identificar graves problemas no que concerne à rede de transportes que nos 

liga à Europa. Os meios de transporte que nos ligam às grandes capitais do velho continente 

são diminutos e, muitas vezes, devolutos.  

Na nossa opinião, não bastam os ideais de uma Europa Unida, é necessário pô-los em 

prática, neste caso, fisicamente. Esta ligação física é urgente e efectivamente necessária para 

que a supra citada união se dê de um modo completo e abrangente.  

Por outro lado, e desta feita abordando o plano da cidadania, Portugal depara-se com 

um enorme problema relativo à instrução dos seus cidadãos. As informações relativas à União 

são pouco divulgadas e não surtem efeitos nas diversas camadas populacionais. Os 

Portugueses desconhecem a União Europeia como um conjunto de países que trocam entre si 

experiência, cultura e que estabelecem entre si acordos institucionais, comerciais, económicos, 

jurídicos e políticos. 

É necessário, na nossa opinião, que este tipo de informações alcance todos os 

cidadãos Portugueses de forma a que todos se sintam integrados nesta visão Europeia. Para 

isso é necessário que a informação chegue a estas pessoas, quer em termos de quantidade, 

quer em termos de qualidade. 

Com estas medidas pretendemos que todos os Portugueses, e não apenas uma elite 

como ocorre na actualidade, se sintam mais próximos da Europa física e intelectualmente. 

Temos por objectivo que a nossa geografia privilegiada seja também um contributo para esta 

visão estratégica que prevê o futuro com escalas bem definidas e em que a medida europeia é 

uma constante. 

 



MEDIDAS PROPOSTAS: 

1. A nossa primeira medida aponta para que se construa uma via de comunicação terrestre que 

ligue Lisboa às restantes capitais Europeias, sob pena de se formar um impedimento físico ao 

próprio conceito de União. 

2. A nossa segunda medida aponta no sentido de intervir juntos dos órgãos de comunicação 

social para que estes colmatem a falta de informação acessível a todos sobre a Europa e 

passem a disponibilizar conteúdos sobre a União de uma forma frequente e com uma 

linguagem simples e compreensível. 

 

 


