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A Europa não é minha. Não é tua. É de todos nós! 

Dia 26. É este do dia em que todos os 

portugueses (do continente e ilhas) 

devem votar nas forças que querem ver 

representadas no Parlamento Europeu. 

Ou seja, dar o seu voto de confiança a 

um partido com o qual se identificam. 

Opções não faltam, pois estão na 

corrida dezassete partidos, com as mais 

diferentes medidas, mas com uma coisa 

em comum: contribuir para uma menor 

taxa de abstenção, unindo assim os 

portugueses à Europa. 

A Europa não é minha. Não é tua. É de 

todos nós! Estas eleições servem para 

nos unirmos cada vez mais por uma 

Europa sólida, diferente, unida e a 

pensar no futuro. É esta a Europa que eu 

quero! E tu? Vais votar? Porque não? 

Porque não sabes em quem votar? Se 

não sabes, é porque não leste este 

jornal, pois está lá tudo explicado nas 

páginas 10 a 11. É porque não conheces 

os teus direitos enquanto cidadão 

europeu? Isso também está na página 

03. Porque achas que a União Europeia 

não quer saber de ti? Mentira! Lê as 

páginas 04 a 08, com testemunhos e 

opinões fora do nosso círculo escolar. 

Queres ter uma ideia sobre como os 

jovens vão votar e não sabes? Lê a 

página 05! 

 

São vários os debates que se fazem em 

canais televisivos, esclarecendo os seus 

…
 

Somos cidadãos europeus, para 

quê? Conhece os teus direitos. 
  

 

Os cidadãos da União gozam dos direitos e 

estão sujeitos aos deveres previstos no 

Tratado. Sob o princípio da não discriminação 

entre nacionais dos Estados-Membros, a 

importância da cidadania da União reside no 

facto de os cidadãos da União terem direitos 

genuínos nos termos da legislação 

comunitária. Os direitos fundamentais 

conferidos pela cidadania em conformidade 

com a Parte II do Tratado CE são: 

 

Liberdade de circulação e direito de residência 

no território dos Estados-Membros; 

Direito de eleger e de ser eleito nas eleições 

para o Parlamento Europeu e nas eleições 

municipais do Estado-Membro de residência; 

Direito à proteção diplomática e consular; 

Direito de petição ao Parlamento Europeu; 

Direito de recorrer ao Provedor de Justiça 

Europeu. 

 

Desde a entrada em vigor do Tratado de 

Amesterdão (1999), o estatuto de «cidadão 

europeu» confere igualmente os direitos 

seguintes: 

O direito de se dirigir às instituições europeias 

numa das línguas oficiais e obter uma resposta 

redigida na mesma língua; 

O direito de acesso aos documentos do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da 

Comissão, sob reserva da fixação de certas 

condições (artigo 255.º TCE); 

 

O direito de não discriminação entre cidadãos 

da União em razão da nacionalidade (artigo 

12.º TCE) e o da não discriminação em razão 

do sexo, da raça, da religião, de uma 

deficiência, da idade ou da orientação sexual; 

O direito de igualdade de acesso à função 

pública comunitária. 

Posteriormente, o Tratado da União Europeia 

(2007) institui o direito de iniciativa de 

cidadania europeia, que prevê que 1 milhão de 

nacionais oriundos de, pelo menos, um quarto 

dos Estados-Membros possa solicitar à 

Comissão Europeia a apresentação de uma 

proposta legislativa (artigo 11.º TUE).” 

 

  

 

PASTILHA 

OFERECIDA 

POR: 

AS OPINIÕES DE JOÃO PEDRO COSTA, ANA FALÉ, JORGE FÉLIX  

CARDOSO, MARIANA SANTOS, JOÃO DIOGO BARBOSA, 

MARGARIDA MOTA E LUCÍLIA OLIVEIRA 

~

´ 
São vários os debates que se 

fazem em canais televisivos, 

esclarecendo os seus manifestos 

e respetivas medidas, mas com o 

“andar da carruagem”, a nossa 

tendência é dizer “os políticos são 

todos iguais”. Mas isso é uma 

falácia. Nós conhecemos todos os 

políticos? Não (e nem todos são 

iguais). Para tal, devemos 

pesquisar, procurar, conhecer e 

analisar a situação de cada um. 

Não podemos generalizar, pois 

isso não nos leva a lado nenhum. 

Por isso, antes de julgares alguém 

pelo que é noticiado na 

Comuniação Social (que pode ou 

não ser verdade), procura saber 

mais sobre o assunto, baseando-

te em vários jornais em papel ou 

online, rádios convencionais ou 

online, na televisão 

(convencional ou online) e verás 

que aprenderás a lidar melhor 

com a sociedade em que vives e 

estás inserido (a). 

Resta-me, voltando a um cliché, 

apelar ao teu voto. Claro que isso 

é um direito teu. Ninguém te 

obriga a nada. Se votares, ótimo. 

Relembra-te do que te disse 

anteriormente. Se não votares, 

pensarás nisso nos próximos 

cinco anos, a tentar compreender 

o porquê da tua indecisão ou o 

porquê de não teres votado. 

Lembra-te, o futuro depende de 

todos nós. Junta-te, procura, 

discute, divulga. 

 

No dia 26 de maio de 2019, ainda 

não poderei votar. No entanto, 

sei que o simples ato de ajudar 

poderá esclarecer centenas de 

pessoas! 

COPYRIGHT: EUROPEAN UNION 
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Aliança – “A Aliança nasceu das pessoas e 

para as pessoas.” O cabeça de lista deste 

partido de centro direita – direita é Paulo 

Sande. O seu manifesto eleitoral 

apresenta vinte e uma medidas que 

assentam no plano económico (ex: 

aplicação eficaz dos fundos estruturais), 

na transparência na ação pública (os 

candidatos ao PE teriam de entregar “o 

registo criminal e uma declaração de 

honra sobre a não existência de fatores 

impeditivos do exercício de um cargo 

público”), a realização de eleições com 

recurso ao voto eletrónico, a “revisão das 

obrigações europeias em matéria do 

ambiente” (nestas revisões pretendem 

integrar o conceito de economia circular), 

o alargamento do programa Erasmus a 

todos os setores (incluindo 

desempregados, cientistas, pequenas e 

médias empresas) e transparência 

política. 

BASTA – É uma coligação de partidos, 

encabeçada por André Ventura. Os 

partidos integrantes desta coligação são 

o Chega, Partido Popular Monárquico 

(PPM), o Partido Cidadania e Democracia 

Cristã (PPV/CDC) e o Movimento 

Democracia 21. Todos estes partidos 

apresentam uma ideologia política de 

direita. Até à data, o  partido ainda não 

apresentou o seu manifesto/programa 

eleitoral para as Europeias, mas o cabeça 

de lista afirmou: "Queremos uma Europa 

de nações iguais, livres e queremos uma 

Europa que não nos esteja sempre a 

encher de ideologia de género e de 

marxismo cultural, (…) uma Europa que 

transporte para fora os valores de cada 

um dos seus países, e não valores que 

ninguém sabe quais são". 

No topo das prioridades dos bloquistas estão os 

direitos laborais, o investimento nos serviços 

públicos e o ambiente. Insistem em políticas 

laborais que promovam, no espaço europeu, o 

crescimento dos salários e a contratação 

coletiva, pretendem investir nas energias 

renováveis. 

CDS-PP – É um 

partido inspirado na 

democracia cristã, 

com uma ideologia 

de centro-direita, 

cujo cabeça de lista 

é Nuno Melo. As 

propostas deste 

partido para estas 

Europeias são vastas 

e incluem o reforço 

das políticas de 

coesão, maior 

justiça na 

distribuição dos 

fundos 

comunitários, 

aumento do 

orçamento da UE, 

um Mecanismo 

Europeu de 

Proteção Civil (capaz 

de auxiliar em 

situações de 

catástrofe), a 

criação do Mercado 

Único Digital, entre 

outras. 

CDU – É uma coligação de esquerda, formada 

pelo Partido Comunista Português (PCP) e 

pelo Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) e 

apresenta-nos João Ferreira como cabeça de 

lista. Não nos apresentam um 

programa/manifesto eleitoral, mas dão-nos a 

ler um apelo comum, uma declaração 

programática e dez compromissos do PEV, 

entre os quais o compromisso de defender as 

pessoas e os seus direitos em comunhão com 

a Natureza, a promoção de uma mobilidade 

sustentável e a valorização dos transportes 

públicos (…). 

Iniciativa Liberal – Defensor do 

liberalismo social, económico e social, 

apresenta-se como um partido que 

para além da clássica visão entre 

“direita e esquerda”, afirma-se como 

“Liberais em toda a linha”. Apresenta-

nos Ricardo Arroja como cabeça de 

lista e um programa eleitoral com 

uma panóplia de propostas, entre as 

quais um contacto mais próximo entre 

os deputados europeus e os seus 

eleitores, um lugar fixo para o 

Parlamento Europeu, um mercado 

único para organizações sem fins 

lucrativos (…). 

LIVRE – Costuma identificar-se como 

um partido do meio da esquerda, 

cujo cabeça de lista é Rui Tavares, 

defensor de uma esquerda libertária 

para a Europa, através da criação de 

um Green New Deal. No seu 

programa eleitoral o conceito  

 “Primavera 

Europeia” é bastante 

recorrente e 

patenteia-se como 

um movimento 

transnacional 

fundado por vários 

partidos e 

movimentos em 

vários países da UE. 

Entre as propostas 

deste partido temos 

a transparência 

política, o registo 

obrigatório dos 

lobistas, o combate à 

corrupção, o direito 

de voto 

transnacional, 

Erasmus para o setor 

público, entre 

outras. 

MAS – “Por uma Europa 

sem muros nem 

austeridade!”. É um 

partido que se reivindica 

da esquerda 

revolucionária e 

internacionalista. 

Apresenta-nos Vasco 

Santos como cabeça de 

lista e propostas como o 

fim da violência sobre a 

Mulher, os africanos, os 

Imigrantes e LGBTI’s. 

Através do fim da NATO e 

da Europa Fortaleza, 

apoiam a transição 

energética, propõem um 

horário máximo europeu 

de 35 horas semanais e um 

salário mínimo europeu de 

900€. 

PS – O seu cabeça de lista 

é Pedro Marques. O PS é 

um partido político de 

centro esquerda e a sua 

campanha às eleições 

europeias “terá um eixo 

essencial: propor um novo 

Contrato Social para a 

Europa”. Emprego, 

combate à precariedade, 

igualdade de género e 

proteção ambiental “são 

alguns dos temas 

concretos que se incluem 

nesta nova agenda que os 

socialistas querem ver 

discutidas na sequência 

das eleições europeias”. 

Bloco de Esquerda – É um partido 

radical de extrema esquerda, que 

nos apresenta Marisa Matias 

como cabeça de lista.  

PDR – É um 

partido que no 

espetro político 

se fica pelo 

centro, com 

ideologias 

eurocéticas, 

populistas e 

anticorrupção. 

Almeja para estas 

Europeias a 

refundação da UE 

e a aproximação 

refundação da UE 

e a aproximação 

dos povos das 

instituições da 

mesma. Marinho 

e Pinto é o seu 

cabeça de lista. 

PCTP/MRPP – É um partido de esquerda com inspiração no 

comunismo chinês (maoísmo). O seu cabeça de lista é Luís Júdice. 

Ainda não apresentou um manifesto/programa eleitoral, porém 

o seu cabeça de lista afirmou que o PCTP/MRPP é o “único 

partido” a defender a saída de Portugal do euro e da União 

Europeia. 
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250 alunos comemoram o Dia da Europa 

em Sintra 

No âmbito da 

comemoração do “Dia 

da Europa”, celebrado a 

9 de maio, a autarquia 

assinalou este dia com a 

interpretação do Hino 

da Alegria por alunos do 

Agrupamento Leal da 

Câmara, nos Paços de 

Concelho, e com uma 

aula de cidadania 

"Europa: casa da 

democracia", proferida 

pelo presidente da 

Câmara Municipal de 

Sintra, Basílio Horta, na 

Escola Ferreira Dias. 

 

Cerca de 250 alunos 

de escolas do 

Agrupamento Leal da 

Câmara foram 

recebidos nos Paços 

do Concelho para 

interpretarem do Hino 

da Alegria e exibição 

das bandeiras dos 28 

Estados-Membros da 

União Europeia com o 

objetivo de 

sensibilizar para o 

papel e importância 

da União Europeia e 

da democracia 

parlamentar europeia 

entre os jovens. 

EXPOSIÇÃO “NÓS E A 

EUROPA”, 

DINAMIZADA PELOS 

ALUNOS DE CIÊNCIA 

POLÍTICA DO 12ºH3 

PUBLICIDADE 

COPYRIGHT: © CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA COPYRIGHT: EUROPEAN UNION 
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EDITORIAL 

ANA ISABEL FALÉ 

CHEFE DE REDAÇÃO DO  

A Europa que somos 

A luta pela igualdade é um dos 

valores fundamentais da União 

Europeia e um princípio pelo qual 

iremos continuar a lutar. A igualdade 

entre homens e mulheres não 

constitui exceção. 

                                                                                                                                
Bruxelas, 7 de março de 2019 

 

A Europa somos nós todos. Ou não? 

Será possível escrever sobre a 

Europa em poucas palavras e dizer 

tudo, sem repetir o já dito, já ouvido, 

já falado? Só com um exercício de 

retórica muito simples. Vamos 

abstrair-nos e depurar a Europa até 

só ficar o ideal. 

Não importa a diversidade entre 

países, a maior ou menor riqueza de 

cada um, a vocação de partilha ou de 

egoísmo, o poder intrusivo do FMI 

nos países mais pobres, os impostos 

que nos sufocam. Esqueçamos tudo 

isso, porque à parte a pressão que é 

feita sobre os países incumpridores, 

os mais pobres, sujeitos aos juros 

dos empréstimos sucessivos, à parte 

a imposição de quotas sobre os 

a imposição de quotas sobre os 

nossos produtos e a imposição 

dos excedentários dos outros 

países, à parte os lobbies e a 

dificuldade que os nossos 

deputados europeus têm para 

nos defender da maioria 

poderosa, à parte isso, e muito 

mais, a Europa é união e, 

enquanto assim for, temos 

liberdade de circulação de 

pessoas, bens e capitais na 

maioria dos países europeus e 

formamos um bloco económico 

com mais força para fazer frente a 

outras potências, as 

macroeconomias chinesa, 

americana e russa. 

Enquanto estivermos juntos, 

podemos receber os imigrantes 

pobres que nos vêm bater à 

porta, porque acreditamos na 

democracia e na defesa das 

injustiças que o fino crivo 

europeu não pode deixar passar. 

À sua maneira, cada país mantém 

ideais de inclusão social, 

tolerância e igualdade.  Enquanto 

estivermos na Europa, sabemos 

que não podem continuar a 

acontecer crimes violentos contra 

as mulheres, descriminação 

racial, étnicas ou outras. Talvez 

mesmo nacionalismos (espero 

eu). 

Por isso, não importa que sejamos 

cidadãos de segunda nas grandes 

negociações. Basta saber que, 

individualmente, somos cidadãos 

da Europa, onde há um vasto 

número de oportunidades  para 

quem quer intervir no espaço 

europeu, defendendo os direitos 

que são de todos. Se não for por 

mais nenhuma razão, que seja por 

esta, mas não deixes de votar. A 

Europa somos todos nós. 

«

«

«

DOSSIÊ EUROPA 

A Europa e Portugal 

ALUNA DA ESLC, 

EMBAIXADORA JÚNIOR DA 

EEPE-ESLC 

Cinco anos depois, cá estamos nós, prontos para 
votar em mais umas Eleições Europeias, prontos 
para decidir quem nos vai representar no 
Parlamento Europeu. Nesse âmbito, venho ajudar-
vos a decidir como o podem fazer. 
As próximas eleições europeias têm lugar no dia 26 
de maio (em Portugal), dando a todos os cidadãos 
com idade igual ou superior a 18 anos a 
oportunidade de escolher os seus representantes 
no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é 
uma das sete instituições da União Europeia que, 
por sua vez, é uma união económica e política entre 
28 Estados-membros independentes situados no 
continente europeu. 
Os representantes portugueses no Parlamento 
Europeu são vinte e um, que se juntam a outros 
setecentos e trinta eurodeputados e, ao contrário 
do que se passa em Portugal, não podem propor 
leis, mas podem depois alterá-las e votá-las, ou 
propor à Comissão Europeia que inicie uma lei. Dito 
isto, a única instituição do Parlamento Europeu que 
pode propor leis é a Comissão Europeia, leis essas 
que depois passam por um processo de votação e 
que só são aprovadas se houver um consenso entre 
o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. Caso 
contrário, estas não passam. Em suma, os 
eurodeputados são de extrema importância, uma 
vez que é nas suas mãos que está a aprovação ou o 
chumbo das propostas enviadas pela Comissão 
Europeia.  
As últimas eleições europeias, em 2014, bateram o 
recorde de abstenção com uma taxa de 57,46% a 
nível europeu e 66,2% a nível nacional, resultado 
que nos coloca em 8º lugar no ranking de estados-
membros com a maior taxa de abstenção. Podemos 
apresentar como causas a falta de informação 
política pelos media, a falta de transparência 
política entre os eurodeputados e os seus eleitores, 
a desacreditação nas instituições europeias e a falta 
de identificação com um partido político. Esta 
subida da abstenção é um assunto que preocupa 
imenso o Parlamento Europeu. Por isso mesmo, 
decorre a campanha “Desta vez eu voto”, que se 
foca nas camadas mais jovens do eleitorado. Em 
junho do passado ano foi lançado o site da 

foca nas camadas mais jovens do 
eleitorado. Em junho do passado ano foi 
lançado o site da 
campanha www.destavezeuvoto.eu que 
conta com mais de 150.000 voluntários 
em todos os estados-membros. 
As eleições europeias que ocorrem em 

maio de 2019 terão um impacto direto na 

tua vida, visto que irão decidir como é 

que a Europa irá atuar nos próximos 

cinco anos para dar respostas aos teus 

problemas, como o desemprego, a 

emigração, as alterações climáticas e os 

direitos humanos. A Europa é de todos 

nós, as decisões devem ser tomadas em 

conjunto, todos temos a ganhar por 

irmos em conjunto. Tal é sempre melhor 

do que partir só. 

Há que votar conscientemente, 

especialmente numa altura como esta, 

em que a União Europeia atravessa 

tempos conturbados.  É mais do que 

essencial pôr em prática o nosso direito 

de voto, não podemos esperar que a 

mudança venha com o vento, temos de 

ser nós a ir atrás dela. Por isso, no dia 26 

de maio vota! 

Com o objetivo de te ajudar a tomar uma 

decisão consciente, fiz-te um 

“apanhado” geral das 

propostas/medidas de cada partido 

nacional (são 17!) que concorre a estas 

europeias. 

PAN – Com uma ideologia de centro-

esquerda, apresenta-nos Francisco 

Guerreiro como cabeça de lista. O 

seu programa eleitoral engloba o 

total de 224 medidas, entre as quais 

o combate ao tráfico de seres 

humanos no espaço europeu, a 

partilha de responsabilidades entre 

estados-membros no que toca aos 

refugiados, igualdade de género, 

implementação de tecnologias 

sustentáveis para a captura de 

carbono, entre muitas outras. 

PTP – É um partido 

de centro-

esquerda que nos 

apresenta Gonçalo 

Madaleno como 

cabeça de lista. O 

partido ainda não 

apresentou o seu 

programa eleitoral 

para esta eleições, 

pelo que não é 

possível perceber 

que soluções têm 

para a Europa. 

PSD – Apresenta-se como um partido 

político cuja ideologia política vai do 

centro-esquerda ao centro-direita. 

Para estas Europeias apresenta-nos 

um manifesto para uma Europa 

Solidária, Sustentável, Segura, com 

um total de 22 propostas/medidas, 

entre as quais um plano europeu de 

luta contra o cancro, o 

desenvolvimento das Regiões 

Ultraperiféricas, a promoção do 

empreendedorismo jovem, 

economia circular, descarbonização, 

modernização da agricultura, entre 

outros. O seu cabeça de lista é Paulo 

Rangel. 

Nós, cidadãos! – 

Caracteriza-se como 

movimento dos 

cidadãos pela social 

democracia e pró-

europeísmo. Paulo 

Morais, o seu 

cabeça de lista, 

refere que este 

projeto político 

pretende “voltar a 

colocar o cidadão 

no centro da agenda 

política nacional e 

europeia”. No seu 

manifesto, 

propõem a defesa 

dos Direitos 

Humanos e do 

Estado de Direito, a 

proteção das 

pessoas com 

deficiência, a 

implementação de 

uma economia 

circular, proteção 

dos habitats, entre 

outros. 

PURP – É um partido que não se 

posiciona nem à direita, nem à 

esquerda nem no centro do espetro 

político. Defende causas, pessoas e o 

bem comum. O seu cabeça de lista é 

Fernando Loureiro.  Um dos principais 

objetivos do partido é exigir o 

reconhecimento dos combatentes do 

Ultramar. Entre outros, estão a 

abolição dos Paraísos Fiscais e a 

aproximação dos salários e reformas. 

 

MARIANA SANTOS 

PNR – Apresenta-se 

como um partido de 

direita nacionalista 

eurocético. O seu 

cabeça de lista é 

João Patrocínio. O 

seu programa inclui 

o reforço do grupo 

dos partidos 

nacionalistas, a luta 

pela matriz cultural 

(judaico-cristã), o 

controlo da 

imigração, o 

combate à ideologia 

de género, ao 

totalitarismo e ao 

mundialismo, uma 

vez que, para eles, 

este é o culpado das 

desigualdades 

sociais que existem 

no mundo. 
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NÓS E A EUROPA

    

JORGE FÉLIX CARDOSO 

EUROPA ID 

Altura de eleições é sempre boa para 

pensar um pouco sobre o mundo. 

Desafio-te a fazê-lo comigo. O que nos 

deve preocupar no nosso futuro?  

Olhando para o estado do mundo, 

vemos uma verdadeira sociedade 

global, onde as distâncias foram 

extremamente encurtadas pelos 

transportes e pelas tecnologias da 

informação. Nas últimas décadas, 

muitas coisas boas foram acontecendo 

no mundo: milhões saíram da pobreza, 

doenças foram erradicadas, inúmeras 

pessoas conquistaram direitos e a 

dignidade que merecem. Na Europa, 

em particular, foi possível o maior 

período de paz. 

Tudo isto é positivo, mas não serve 

para nos consolar quanto ao nosso 

futuro. De facto, o que o futuro nos 

reserva é altamente incerto, mas 

podemos ver algumas tendências. O 

clima - o nosso planeta - sofre com os 

danos que os homens lhe têm 

causado, e a sobrevivência da espécie 

em alguns dos locais que hoje 

causado, e a sobrevivência da espécie 

em alguns dos locais que hoje 

habitamos está ameaçada. A 

tecnologia, que permitiu ter amigos 

em muitos pontos do globo, serve 

agora para manipular eleitorados e 

para vigiar cidadãos em países com 

regimes totalitários (o expoente 

máximo é a China, mas está longe de 

ser o único). A riqueza do planeta não 

para de crescer mas está cada vez mais 

injustamente distribuída, com metade 

da riqueza a pertencer a apenas 26 

pessoas. 

Estes são alguns dos desafios que 

enfrentamos. Enquanto jovens, não 

sabemos se teremos um planeta onde 

viver, e não sabemos que sociedades 

estamos a criar. Será que poderemos 

viver com saúde e em liberdade? 

Depende daquilo que os líderes 

começarem, já hoje, a construir. E não 

podem ser os líderes em Portugal - à 

escala do mundo, somos uma gota de 

água. 

A única esperança de desenhar uma 

solução que nos permita manter a 

qualidade de vida que temos hoje e as 

liberdades de que gozamos está na 

criação de uma comunidade política à 

escala transnacional, isto é, um 

conjunto de países que entendam que 

são mais fortes quando deixam de 

lutar entre si e passam a colaborar e a 

partilhar recursos e ideias. Essa 

comunidade já existe: chama-se União 

Europeia. 

Embora estejamos em plena 

campanha eleitoral para eleger os 

deputados do Parlamento Europeu, 

são raras as vezes em que, na imprensa 

ou na televisão, contactamos com as 

notícias da realidade europeia e 

ouvimos respostas para os desafios do 

futuro. Isso é triste, e prejudica a 

capacidade de cada um de nós poder 

agir e fazer a diferença. Para mudar 

isso, precisamos de fazer um esforço 

agir e fazer a diferença. Para 

mudar isso, precisamos de fazer 

um esforço individual de nos 

manter atentos à atualidade e 

exigir respostas ao candidatos a 

líderes políticos e a nossos 

representantes. Isso faz-se 

através do voto, mas também 

através de uma participação ativa 

na sociedade, seja em 

organizações da sociedade civil, 

seja em partidos, seja através de 

uma simples contribuição local 

para a comunidade. 

O futuro é cheio de 

possibilidades. É a nossa ação que 

vai determinar quais delas se 

realizam. Participa, fala, exige. O 

nosso futuro depende de todas e 

de todos nós. 

O futuro depende de nós. Sim, tu também 
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mas tão distante das preocupações 

quotidianas do europeu médio.  

 Um dos grandes erros de partida 

quanto à resolução do problema está na 

questão de fundo: a UE é sempre 

entendida como no caminho para uma 

federação ou para uma simples 

organização entre Estados, longe de ser 

uma entidade estadual por si mesma. Ora, 

a União não deve ficar adstrita a um 

desses dois modelos, simplesmente 

porque são os modelos clássicos, testados 

e provados bem antes da sua criação. 

Devemos estar certos do excecionalismo 

europeu e perceber que nele reside a 

chave para o futuro. Nunca antes um 

continente inteiro se uniu com intenção 

de acabar com uma história milenar de 

guerras e horrores, motivadas pela 

economia, pela religião ou pelo puro 

nacionalismo. A UE não sobreviverá 

apenas se insistir e se declarar por um 

modelo, antes deve encontrar na sua 

novidade e na ambição desmesurada dos 

seus propósitos um caminho para a frente. 

 O mundo de hoje começa a ser 

demasiado diferente daquele que 

enformou o projeto europeu e deixa 

adivinhar perigosas nuvens no de amanhã. 

A aliança atlântica com os EUA foi sempre 

um pressuposto do posicionamento 

europeu no mundo, mas terá tendência a 

desvanecer à medida que a Ásia e a África 

se tornarem mais relevantes no plano 

geoestratégico e os interesses de ambos 

se desviarem – ou até conflituarem – 

independentemente do presidente do 

momento. A Rússia demonstrou não ser 

capaz de se tornar verdadeira herdeira da 

URSS, última grande inimiga territorial dos 

valores liberais europeus, mas a ascensão 

surpreendente da China ao nível de 

grande potência mundial, plenamente 

confirmada com a recente iniciativa de 

investimento transnacional “Uma Cintura, 

Uma Rota”, parece vindicar a ideia de que 

nem só em democracia resulta o 

capitalismo, o que não pode deixar de 

gerar incertezas. África, o último espaço 

do tabuleiro em que ainda se podem fazer 

jogadas sem minas, terá de ser uma 

prioridade séria da estratégia externa 

da União Europeia – e Portugal deve 

bater-se por isso e por uma posição de 

relevo na condução do processo. Ao 

mesmo tempo, as alterações 

mesmo tempo, as alterações climáticas 

mostraram ser a área em que a UE 

pode ainda liderar o mundo e deverá 

fazê-lo por imperativo moral, mas 

também necessidade estratégica; no 

polo oposto, as inovações no big tech e 

na inteligência artificial parecem ter 

escapado ao tecido empresarial 

europeu, ainda demasiado preso a 

setores pesados da indústria e 

reticente ao investimento privado em 

investigação e desenvolvimento, o que 

terá de ser gerido com particular 

cuidado, para evitar uma queda em 

mãos alheias, por excessiva confiança 

nas inovações estrangeiras, como se 

tem visto por toda a Europa com a 

questão do 5G. 

 A União mantém-se uma 

potência regulatória, capaz de 

influenciar o mundo pela força de 

diretivas e regulamentos, uma esfera 

de influência que terá de manter – e, 

representando quinhentos milhões de 

cidadãos, difícil será não o conseguir. 

Deve, no entanto, ser capaz de resistir 

à tentação do federalismo burocrático, 

em que técnicos, ainda que 

competentes, substituem políticos 

eleitos, representantes que podem ser 

responsabilizados pelo voto. É o eterno 

equilíbrio num muro alto entre uma 

União eficaz e coesa, que responde a 

uma só voz, mas é também uma Europa 

fria e distante, que de gabinetes de 

Bruxelas decide o futuro dos gregos, e 

uma Europa de nações, eternamente 

fragmentada e ruidosa, por vezes em 

conflito, mas legitimada por vários 

votos e próxima dos cidadãos. 

O desafio será, então, descobrir uma 

fórmula de legitimação das decisões 

em Bruxelas e Estrasburgo ao nível 

popular, que faça renascer a altamente 

popular noção de prosperidade 

pacífica em que assentou a ideia 

europeia até à crise da década passada. 

É importante concluir a união 

monetária, por forma a dotar a UE de 

instrumentos que permitam reagir 

rapidamente a tumultos económicos, 

mas também avançar na defesa 

comunitária, não para criar um exército 

mas também avançar 

na defesa comunitária, 

não para criar um 

exército único, que 

seria o êxtase de 

qualquer populista, mas 

para harmonizar a 

atuação dos vários 

estados, alcançar 

economias de escala e 

cumprir com os 

compromissos 

assumidos no quadro 

da NATO. 

Politicamente, seria 

importante recuperar o 

moribundo processo de 

seleção do presidente 

da Comissão Europeia a 

partir das eleições para 

o Parlamento Europeu – 

o processo do 

spitzenkandidat – e 

assegurar que, nas mais 

sensíveis matérias de 

soberania, os Estados-

membros mantêm 

poder de veto no 

Conselho Europeu. 

 Aqui chegados, 

o futuro não é 

completamente 

dourado. Teremos anos 

de luta aberta, conflito 

silencioso, mas também 

de decisões inadiáveis 

que vão clarificar o 

destino de uma ideia 

arriscada e meio louca a 

que muito devemos. A 

melhor forma de 

agradecermos é 

lutando para que seja 

sempre um bocadinho 

melhor. 
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A Europa que queremos 

Em 2012, a União Europeia venceu o Prémio 

Nobel da Paz pelas suas contribuições para a 

proteção da paz, da democracia e dos direitos 

humanos ao longo das suas seis décadas de 

existência. Em plena crise financeira, esse foi 

o último momento de grandeza da União, 

resquício de um tempo que hoje nos parece 

distante, de impensável harmonia numa 

comunidade coesa e dimensão global, capaz 

de se bater por igual com as grandes 

potências e defensora de valores liberais. 

É seguro dizer que a partir daí as coisas 

descambaram. Os efeitos da Grande Recessão 

de 2008 nas dívidas soberanas deixaram 

particularmente expostos alguns Estados-

membros que, tendo aderido ao Euro, não 

foram capazes de adaptar as suas economias 

a esse grau de integração e experimentaram 

dolorosos programas de assistência 

financeiras, coordenados conjuntamente pela 

Comissão Europeia, o Banco Central Europeu 

e o Fundo Monetário Internacional, com 

grande custo social e político. Os programas 

foram todos diferentes, porque diferentes 

eram os problemas que os justificavam, tal 

como diferentes foram os seus resultados, 

mas a verdade é que Irlanda, Grécia, Portugal, 

……………. 

 

Espanha e Chipre viveram anos de 

provação que deixaram marcas em todos 

os outros Estados-membros e na estrutura 

interna da UE. O Eurogrupo, coletividade 

não prevista nos tratados dos ministros 

das finanças dos Estados-membros que 

aderiram ao Euro, passou a ser o fórum de 

decisão das mais importantes questões do 

período da crise – que incluíram, a certa 

altura, a permanência da Grécia no euro e, 

mais ou menos indiretamente, na União.  

Essa modificação orgânica à margem dos 

tratados foi fundamental nos problemas 

que se seguiram. De uma incoerente – 

ainda que, no resultado final, bem-

sucedida – resposta à crise, surgiram 

acusações de comportamentos 

antidemocráticos, que iam das 

incontestadas imposições de uns países a 

outros à tomada de decisões soberanas 

por burocratas não eleitos nem 

responsabilizáveis pelas consequências. A 

crise económica trouxe a tempestade 

perfeita para os extremismos: de uma 

assentada, não só o seu discurso saiu 

reforçado com novos exemplos, como 

ainda criou um público que, empobrecido 

e pessimista, lhes prestou mais atenção. 

Surgiu a primeira fratura exposta da União 

Europeia, provocada pela súbita perceção 

de que não mais havia um espaço de 

garantida prosperidade: os arrogantes 

países ricos do norte que não queriam 

sustentar os preguiçosos países pobres do 

sul.  

 Enquanto a crise ia sendo, a 

grande custo, resolvida, a política movia-

se. Barcos de migrantes naufragavam no 

Mediterrâneo. No Reino Unido, David 

Cameron conquista em 2015 uma 

surpreendente maioria absoluta, 

alicerçada na promessa de realizar um 

referendo à permanência na União 

Europeia – em resposta à surpreendente 

vitória dos eurocéticos do UKIP nas 

europeias um ano antes. A promessa foi 

honrada em 2016 e resultou no choque 

estrutural que conhecemos. No lado 

oposto do Atlântico e pouco depois, os 

Estados Unidos da América elegiam 

Donald Trump, candidato que, para 

deixarmos a questão em termos ligeiros, 

prometia uma rutura com a habitual 

deixarmos a questão em termos 

ligeiros, prometia uma rutura com a 

habitual condução democrática do 

país. Rapidamente se procurou uma 

explicação para a inesperada 

convulsão anglo-saxónica e os olhos 

pousaram na Hungria, governada por 

Viktor Orbán e a sua sinistra 

conceção de uma “democracia 

iliberal”. Como agravante, Marine Le 

Pen surgia bem posicionada nas 

sondagens para as presidenciais 

francesas do ano seguinte, gerando a 

difícil previsão de um mundo em que 

o Reino Unido e a França 

abandonavam o projeto europeu e o 

condenavam à morte. Um dos países 

fundadores da União, a Itália, vê uma 

sucessão de governos de curta 

duração culminar numa estranha 

coligação entre populistas de direita 

e de esquerda, que partilham um 

intenso euroceticismo. Na Polónia, 

na Roménia, na Eslováquia e em 

Malta, sobem de tom os avisos 

quanto a derivas autoritárias ou, 

pelo menos, para democracias 

iliberais, levadas a cabo por governos 

de direita e de esquerda. Surge a 

segunda fratura evidente na União: 

os snobs países ocidentais que se 

recusam a sentar com os pouco 

democráticos países do leste.  

 Essas fraturas trouxeram-

nos aqui, ao precipício das eleições,  

para um parlamento que, pela 

primeira vez, representará um 

continente verdadeiramente incoeso 

e dividido, simultaneamente 

empenhado no mais sofisticado 

projeto político da história e 

altamente hostil à sua concretização, 

como o herói torturado com a 

possibilidade do fracasso que se 

recusa a cumprir o seu destino e 

colher os louros do sucesso. Isso 

levanta a pergunta: que União 

queremos para o futuro? 

Se a resposta a essa pergunta fosse 

simples, este texto não existiria – e 

deixem-me prevenir ilusões, 

clarificando já que daqui não sairá 

uma resposta definitiva, mas apenas 

um convite a mais reflexão. É até 

arriscado sugerir algo num assunto 

tão contencioso, tão estudado 

……………………. 

JOÃO DIOGO BARBOSA 
EUROTEAM SHIFTER 

SONDAGEM 
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Que futuro para a Europa? – reflexão num dia chuvoso 
O que queremos para a Europa? Que 

caminho queremos seguir no futuro? Que 

Europa queremos ter e precisamos construir 

a partir de agora? Tantas interrogações.  

Pensar na nova Europa, com ou sem o Reino 

Unido, implica tomar decisões e debater 

sobre o nosso futuro. E este é o momento 

para o fazer. 

Para começar, um futuro só será comum se 

for partilhado. Temos a noção de que a 

Europa vai mudar muito nos próximos anos: 

desde o impacto das novas tecnologias na 

sociedade e no emprego, aos receios 

desencadeados pela globalização e 

consequente multiculturalismo, até às 

preocupações em termos de segurança e ao 

aumento do populismo. Ainda ligado aos 

problemas da globalização temos a 

(i)migração e  o tráfico de seres humanos. 

Neste ponto é urgente criar uma Europa 

melhor e uma coisa se afigura certa: os 

Estados-membros não conseguem resolver o 

problema dos refugiados e do tráfico de 

seres humanos agindo cada um por si. Têm 

de agir em conjunto e a União Europeia tem 

de investir muito mais na ajuda humanitária.  

Há que passar à ação agora para que 

possamos continuar a construir este nosso 

projeto comum. Não concordaremos todos 

em tudo, mas isso faz parte da nossa 

identidade. É agora que temos de criar 

consensos em redor daquilo que nos une e 

assumir um compromisso. 

Os vários Estados-membros da União 

Europeia têm não só interesses comuns 

como também partilham valores. De facto, 

falar da Europa é, antes de mais, falar dos 

valores que moldam a civilização europeia, 

do desígnio de viver em paz, segurança e 

liberdade numa sociedade justa. A União 

Europeia baseia-se e consubstancia-se no 

seu apego aos princípios da liberdade, da 

democracia, do Estado de direito e do 

respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. A adesão a estes princípios 

constitui o funda¬mento e a condição prévia 

para a paz, a estabilidade e a prosperidade 

em qualquer sociedade. São estas ideias que 

sustentam a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Também o 

Tratado de Amsterdão sublinha que a 

sustentam a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Também o 

Tratado de Amsterdão sublinha que a 

democracia, os direitos do Homem e as 

liberdades fundamentais não são apenas 

elementos da ordem interna dos seus 

Estados-membros, é a própria União 

Europeia, entidade supranacional, que se 

pretende democrática, livre e respeitadora 

dos direitos humanos. 

Chegámos a um ponto em que os nossos 

valores, os valores europeus, estão sob a 

ameaça de fanáticos extremistas, de 

companhias globais que evitam o 

pagamento de impostos e de países que não 

respeitam os acordos sobre o clima. Uma das 

características da globalização financeira 

tem sido um aumento na desigualdade dos 

rendimentos do trabalho. Outra foi um 

renascimento dos regimes autoritários. 

Muitos dos países emergentes têm evitado o 

modelo económico social-democrata 

europeu a favor de um capitalismo 

transacional financeiro, ao estilo norte-

americano. 

Estamos preparados para viver num mundo 

onde o multilateralismo, o respeito pelo 

Estado de direito e pelos direitos 

fundamentais, a tolerância religiosa não 

figurem como eixos centrais da ordem 

internacional? Pensamos que a resposta que 

todos nós, os europeus, damos é que não 

queremos esse mundo. 

Os valores da Europa são valores 

democráticos e que abrangem todas as 

comunidades. A União Europeia tem tudo 

para funcionar, até porque é do interesse de 

todos os Estados que as comunidades vivam 

integradas em paz, não só no seu próprio 

país como em todo o espaço europeu. Por 

tudo isso, e considerando que o Parlamento 

Europeu definiu como objetivos a promoção 

dos direitos humanos em todo o mundo, a 

proteção das minorias, o fomento dos 

valores democráticos - como o pluralismo, a 

não discriminação, a tolerância, a justiça, a 

solidariedade, a igualdade entre homens e 

mulheres (Tratado da União Europeia, Art. 

2º) e a liberdade de expressão e de 

informação, entendemos que fazer parte da 

União Europeia não tem fundamentalmente 

2º) e a liberdade de expressão e 

de informação, entendemos que 

fazer parte da União Europeia 

não tem fundamentalmente que 

ver com economia, o mercado 

único e a circulação de 

mercadorias. Tem, isso sim, que 

ver com o nosso modo de vida.  

Acreditamos que em todos nós 

existe um Altero Spinelli, uma 

Hannah Arentdt, uma Ursula 

Hirschmann, na medida em que 

todos queremos uma Europa 

melhor, só temos que, como eles, 

deixar que a coragem tome conta 

de nós e com ela enfrentar os 

problemas.  

 

 

 

 

 

 

posicionada nas sondagens para 

as presidenciais francesas do ano 

seguinte, gerando a difícil 

previsão de um mundo em que o 

Reino Unido e a França 

abandonavam o projeto europeu 

e o condenavam à morte. Um dos 

países fundadores da União, a 

Itália, vê uma sucessão de 

governos de curta duração 

culminar numa estranha 

coligação entre populistas de 

direita e de esquerda, que 

partilham um intenso 

euroceticismo. Na Polónia, na 

Roménia, na Eslováquia e em 

Malta, sobem de tom os avisos 

quanto a derivas autoritárias ou, 

pelo menos, para democracias 

iliberais, levadas a cabo por 

governos de direita e de 

esquerda. Surge a segunda 

fratura evidente na União: os 

snobs países ocidentais que se 

recusam a sentar com os pouco 

democráticos países do leste.  

 Essas fraturas 

trouxeram-nos aqui, ao precipício 

LUCÍLIA OLIVEIRA 

PROFESSORA DA ESLC 

COORDENADORA DO 

CLUBE EUROPEU DA 

ESLC 

Intenção de 

voto nas EE 

2019 
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Foi, sem dúvida, uma 

das melhores 

experiências que já tive 

na vida. Para além de 

perceber o papel do PE 

nas nossas vidas, 

percebi também o papel 

que eu quero ter 

enquanto cidadã 

europeia. 

Obrigada, Carlos 

Zorrinho por esta 

oportunidade 

maravilhosa. A nossa 

escola vai estar sempre 

de portas abertas pra si.  

 

Mariana Garcia (3) 

Nunca pensei que fosse 

tão espetacular esta 

viagem, conhecer-vos, 

estar com vocês, e 

compreender melhor este 

ideal de Europa pelo qual 

tantos trabalham, para 

que mais como nós de 

todos os países possam ter 

experiências tão incríveis 

como a nossa, por uma 

Europa com cidadãos 

conscientes e tolerantes. 

Obrigado ao Euro 

deputado Carlos Zorrinho 

por esta oportunidade 

incrível e também á 

professora Margarida 

Mota que tanto se esforça 

para tentar abrir o máximo 

de portas aos alunos da 

Leal da Câmara. 

Tiago Morgado  (8) 

 

Obrigada, Carlos 

Zorrinho, por este 

privilégio único: estamos 

exaustos mas estamos a 

ter o melhor programa 

de sempre; é difícil 

seguir o ritmo e a 

pedalada do Silvino 

Gomes da Silva mas 

elogio a sua enorme 

paciência e até o stress,  

para que possamos ver 

tudo. Parlamento, 

Parlamentarium, Casa da 

História da Europa, todo 

um  programa aliciante. 

A Escola Secundária Leal 

da Câmara agradece. 

Margarida Mota 

(5) 

 

Mais uma viagem que fica para 

a vida e que nunca mais irá sair 

da nossa memória 

Três dias incríveis que 

passaram tão rapidamente e 

pareceram tanto tempo! 

Sei que nos fez bem a todos e 

sei que fomos um grupo 

incrível. 

Tenho muito orgulho em a Leal 

da Câmara ter alunos como nós 

que a representam tão bem. 

Já tenho saudades vossas e 

daquele sítio lindo. 

Que estes dias nos tenham 

tornado, e eu sei que sim, 

melhores cidadãos e nos 

tenham ensinado muito! 

Obrigada ao Deputado Carlos 

Zorrinho por esta oportunidade 

e obrigada à stora Margarida 

por ser sempre tão INCRÍVEL e 

ESPECIAL, nem a Leal nem nós 

éramos os mesmos sem si! 

 

Adriana Teixeira (6) 

Bruxelas - uma experiência única, 

um grupo maravilhoso, um anfitrião 

espetacular! 
Foi no dia três que tudo começou, 

Foi o destino que nos juntou. 

Com a professora Margarida, 

Um grande exemplo de vida! 

Com a Mariana, a nossa modelo  

Que tinha uma grande “bolacha de zêlo”! 

Com a Sofia, a nossa doutora,  

Muito inspiradora! 

Com o Luis, que ninguém sabia onde estava, 

E que ninguém encontrava! 

Com o Tiago, com o seu grande ego,  

A quem eu não tirava o sossego! 

Com a Mariana, muito querida, 

De missão cumprida! 

Com a Adriana, uma pessoa muito carinhosa,  

E maravilhosa!  

Comigo, um grande rapaz, 

Que ainda tem fé numa sociedade baseada na 

felicidade e na paz! 

E com um grande eurodeputado, Doutor Carlos 

Zorrinho,  

Que nos acolheu com um grande carinho! 

Numa grande viagem, que termina fisicamente, no 

dia cinco, 

E que perdura para sempre nos nossos corações. 

(O meu grande obrigado a estas 9 pessoas que me 

fizeram e ainda fazem acreditar que tudo é possível! 

Em especial à professora Margarida, por se lembrar 

de mim e por ser uma pessoa super especial - para 

mim e para todos nós!) 

João Pedro Costa  (7) 
 

Em primeiro lugar quero agradecer pela 

oportunidade de participar neste projeto 

da Escola Embaixadora que desde o início 

do ano letivo me tem proporcionado 

tantas experiências e aprendizagens e, 

sobretudo, despertado outros 

interesses.  

Um grande “Obrigada” pela 

disponibilidade ao deputado Carlos 

Zorrinho, que sempre se mostrou 

disponível para responder a todos os 

nossos pedidos e convites além dos 

conselhos e aprendizagens que nos 

transmite.  

Um grande Obrigada à professora 

Margarida que sempre lutou por nós e 

sempre quis que nós crescêssemos não só 

a nível escolar como também a nível 

pessoal. Uma pessoa extraordinária que 

vou certamente recordar para sempre.  

Um grande Obrigada ao programa da 

Escola Embaixadora que esta semana nos 

deu a oportunidade de conhecer o 

Parlamento e de conhecer um pouco da 

cidade de Bruxelas.  

Por fim, um grande Obrigada aos 6 

colegas que foram comigo na viagem, 

Mariana, Adriana, João, Tiago, Sofia e Luís 

que tornaram a visita muito melhor. 

Mariana Vaz (1) 

 

Professora, mais uma vez quero agradecer-lhe  por esta 

oportunidade única.  

Mais uma vez, muito e muito obrigada, não só à professora mas 

a todos os meus colegas que tornaram esta viagem melhor. 💓 

Sofia Batista (2) 

 

Entre os dias 3 e 5 de abril de 2019, um grupo de alunos da EEPE foi, a conivite do Eurodeputado Carlos Zorrinho, e 

acompanhado pela professora Margarida Mota, ao Parlamento Europeu. Aqui ficam os seus testemunhos. 

(mais à esquerda)1-9 (mais à direita) 

Carlos Zorrinho na reunião que juntou todo o 

grupo convidado 
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