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Projecto de Recomendação 
 

Exposição de Motivos: 
 
O Projecto de Recomendação aprovado pela Assembleia da Sessão Escolar da ETAP – Escola 

Profissional (Vila Praia de Âncora) pretende impulsionar o projecto europeu alicerçado no 

sonho dos seus pais fundadores. Só é possível construir um futuro sólido se escutarmos o 

espírito daqueles que deram início ao caminho. É aí que reside a identidade da União 

Europeia! 

Recuperar o espírito solidário entre os povos e construir uma Europa mais unida é o motivo 

desta recomendação. 

Para que o cidadão participe, é preciso que:  

1) Haja condições legais;  

2) Os cidadãos conheçam essa legislação; 

3) Os documentos e respectivos procedimentos legais sejam o mais igual possível em todos os 

estados da União Europeia. 

A legislação interessada na cidadania europeia deve promover os direitos dos cidadãos (o que 

já vai fazendo) e virar-se agora, para os aspectos que consideramos mais próximos da vida 

comum dos europeus como sejam a legislação laboral e os direitos sociais. 

Por outro lado, ao nível da política externa e de segurança, a Europa deve afirmar os seus 

valores no Mundo através de uma intervenção diplomática e, se necessário, militar comum, 

garantindo assim uma presença mais forte em instituições internacionais como a NATO, 

tornando-a menos vulnerável aos avanços de outros Estados interessados em manter a 

Europa dividida. 

 

Medidas propostas: 

 

1. Criação de uma disciplina de Cidadania Europeia para os alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, com um programa igual em todos os Estados-membros, com a finalidade de 

promover uma consciência europeia ancorada na fraternidade e solidariedade entre as 

várias regiões europeias; 

2. Harmonização dos códigos e, principalmente, dos procedimentos jurídicos/judiciais 

dentro do espaço europeu;  

3. Formação de um comando militar europeu composto por uma força de cada país e 

liderado por patentes militares europeias.  


