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Projecto de Recomendação 

Exposição de Motivos: Numa Europa que aos poucos se vai alargando e da qual fazem parte 

países com culturas, costumes e tradições tão diferentes, que constituem a sua riqueza, devem os políticos 

promover medidas e acções que possibilitem uma efectiva igualdade de oportunidades para os europeus. O 

multiculturalismo da União Europeia é a causa da sua “grandeza”, esta diversidade cultural é a maior virtude 

deste pequeno /grande mundo de que nós portugueses fazemos parte. Mas o que se pretende é que nesta 

Europa de todos haja lugar para todos, que as oportunidades sejam as mesmas para todos os cidadãos, 

independentemente do seu país de origem. 

Trata-se de uma medida que visa uma uniformização a nível do mercado de trabalho e da educação. 

Ou seja, ao invés de uma Europa constituída por vários países seria uma Europa única estando dividida em 

sub-estados conservando os respectivos traços culturais tais como a língua, hábitos, costumes e tradições.  

A defesa de uma Europa única consiste em:  

Igualdade de oportunidades nas áreas da educação, do trabalho (igualdade nos salários e no 

pagamento de impostos). Com esta medida seria possível agilizar o processo de mobilidade dos jovens na 

Europa quer a nível escolar/académico, quer a nível profissional. Tal permitiria a circulação livre dos jovens, 

partilhando o conhecimento e experiências entre eles, estimular a aprendizagem, promover a formação da 

juventude, divulgar as potencialidades de cada país e região. Esta Europa, efectivamente “aberta”, 

permitiria fomentar o espírito de responsabilidade e de autonomia, munindo os jovens estudantes e recém 

profissionais de novas competências uma vez que os põe em contacto com novas realidades, indo, assim, 

ao encontro do seu espírito aventureiro. É urgente ultrapassar as barreiras e os constrangimentos que ainda 

se colocam aos Europeus que se deslocam na Europa. A possibilidade de se encontrar emprego fora do 

país de origem permitirá melhorar as condições de vida de todos os cidadãos, no entanto, não é aceitável 

que se verifique diferenciação de direitos e deveres entre cidadãos emigrantes e cidadãos nascidos no país 

de acolhimento. 

Paralelismo na atribuição de classificações/notas no ensino secundário bem como no ingresso ao 

ensino superior. É importante que os políticos da EU desenvolvam medidas que possibilitem a mobilidade 

no referente à formação dos jovens o que implica a aproximação dos currículos dos diferentes níveis de 

ensino permitindo a um jovem iniciar a sua formação no nível ensino secundário num determinado país e 

conclui-la noutro. Como a oportunidade de acesso ao ensino superior é muito heterogénea nos diferentes 

países da UE cria–se entre os jovens europeus um certo sentimento de injustiça. “Porque é que eu com 

uma nota superior não entro no curso que quero, e ele, que mora noutro país e com uma nota inferior 

entra?!?” Esta é uma das perguntas que estamos habituados a ouvir quando se debate a temática do 

ensino superior. Imaginemos qual será o estado de espírito de um adolescente que além das dúvidas 

características da idade é impossibilitado de concretizar o seu sonho.     

Em paralelo é necessário reunir as condições para que possamos igualar os restantes países da 

comunidade em questões de educação e formação dos jovens.* Portugal precisaria de muitos apoios para 

aumentar as taxas de frequência do ensino secundário e diminuir as de abandono escolar. Os referidos 

apoios passariam não só pelo aspecto financeiro, para aquisição de equipamentos e recursos humanos,  

mas essencialmente por *criar condições sociais que permitam o acesso de todos ao saber em condições 

de igualdade. 

 



Sendo certo que o futuro depende da força dos jovens, a Escola Sec. Morgado Mateus ao defender a 

medida atrás mencionada pretende fazer eco da vontade e dos desejos da juventude dos dias de 

hoje, que é por excelência uma juventude arrojada, com um espírito inovador, crítico, criativo e com 

vontade de enfrentar novos desafios e oportunidades. 

 

 
 

Medidas propostas: Eu Europeu… União Europeia – Estado único/espaço de igualdade de 

oportunidades para os jovens. 

 
Nota: A explicitação da medida foi sublinhada pela Coordenação 

 


