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PARTICIPANTES

1

PA RTI C I PAN TE S

Afonso Leitão
22 Anos

Guarda
A Europa é a pátria da Democracia, produto de uma longa história vivida por vários povos.
A Europa não é apenas um continente fragmentado ou um território delimitado por norte,
sul, este e oeste. A Europa é um projecto, é um sonho, é uma ambição que ainda está por
cumprir. A Europa pode e deve ser um espaço em que os jovens sintam que são precisos e
que serão capazes de construir um futuro mais próspero e mais seguro do que o presente.

Alberto Chaves
26 Anos

Vila Real
Um laboratório de História, Economia, Finanças, Cooperação, de Culturas... A Europa foi até
há pouco tempo palco constante de guerras, de desunião e de ódio... mas, foi igualmente
o local de nascimento da Democracia e de uma cooperação supra-estadual que ultrapassa
qualquer outro exemplo de uma organização internacional. É este jogo que faz da Europa
um local tão fascinante e onde o actual equilíbrio de forças demonstra que segurança,
prosperidade e bem-estar são metas possíveis de alcançar!

Alexandra Rebelo
18 Anos

LisboaAM
A Europa é uma das grandes histórias de sucesso da actualidade. Através da união dos
diferentes países conseguimos atingir metas essenciais para o desenvolvimento de todos os
países. Considero que a integração de Portugal foi e é o ponto de viragem na história política
de Portugal. A política comunitária é essencial para o bom funcionamento da política nacional.
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25 Anos

LisboaAM
A Europa foi o berço da cultura ocidental, contudo para mim a Europa é a União Europeia.
Nasci em 1986, ano em que Portugal e Espanha aderiram à UE, por isso, não consigo idealizar
uma Europa com fronteiras, sem união dos vários países que constituem a UE.

André Neves
23 Anos

Aveiro
Uma organização política tendo como objectivo a cooperação dos seus Estados Membros
para políticas comuns que conduzam ao crescimento, estabilidade e segurança.

Andreia Bernardo
19 Anos

LisboaAM
Para mim a Europa é um espaço de vivência comum mas com dinâmicas individuais, onde
existe várias realidades consoante cada País e a sua Cultura particular. É também um local
onde existe organismos com políticas comuns para benefício dos estados membros onde visa
alcançar uma Homogeneidade económica e social e um maior desenvolvimento dos Países.
Sinto-me assim não só uma cidadã Portuguesa, mas também uma cidade Europeia.
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Ana Catarina Gomes

PA RTI C I PAN TE S

Andreia Marques
26 Anos

Leiria
Um conjunto de possibilidades e potencialidades ao dispor de todos nós ainda que, muitas
vezes, não a reconhecemos como tal.

Ângelo Pereira
35 Anos

LisboaAM
Pessoas, União, Força, Solidariedade, Pluralidade, Diversidade, Desafio, Liberdade e Justiça

António Araújo
37 Anos

Braga
A Velha Europa já não é apenas a lenda da bela princesa que veio da Ásia, nem o Continente que
saiu devastado de duas grandes guerras, hoje a Europa, guiada pela União Europeia, enfrenta
novos desafios e dificuldades que tem de superar como a crise económica e financeira, para que
a ideia de Robert Schuman sobre a construção de uma Europa unida trabalhando em conjunto
pelo bem comum possa continuar a fazer todo o sentido.
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António Lima
17 Anos

LisboaAM
A Europa é na minha opinião uma ligação de países que em conjunto procuram desenvolver-se
económica mas também socialmente, pois todos partilham a sua opinião em igualdade e
procuram no fundo o melhor para cada um de si mesmo. Acho que o cumprimento dos
objectivos propostos estarão sem dúvida a pensar no melhor de todos os cidadãos europeus,
pois é esse, actualmente, na minha opinião, o grande objectivo da Europa. A Europa deve então
ser apoiada e cada vez ser mais valorizada.

António Teixeira Rodrigues
24 Anos

Viana do Castelo
Para mim, a União Europeia traduz-se numa parceria que vai mais além, na actualidade, da
económica e política que estão na sua génese, sendo que a vejo como uma plataforma capaz
de traduzir desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade em todos os níveis, contribuindo
substancialmente para a qualidade de vida de todos os povos que abrange geograficamente.

Beatriz Cardoso
20 Anos

Porto
A Europa para mim é onde se condicionam todas as decisões e possibilidades do espaço europeu
para o meu futuro. É uma palavra cada vez mais presente no meu quotidiano que se associa
a um conjunto de países que integram políticas de bens comuns. Acredito na Europa como
projecto de progresso social.
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PA RTI C I PAN TE S

Bruno da Silva
24 Anos

Braga
Nós é que somos a Europa. Sinto-me Português (e tenho a nacionalidade), no entanto também
tenho a nacionalidade francesa. Devido a esta experiência com certeza onde o meu caminho
cruzou-se com a França, Itália e por fim Portugal, sinto-me acima de tudo Europeu. Para mim
a Europa é a União de ideias, de culturas, de história, de direitos, de economias, para atingiram
objetivos comuns. Para mim a Europa é a solidariedade, é o Futuro do nosso país !

Bruno Martins
30 Anos

Leiria
Para mim Europa é Passado, Presente e, mais ainda, FUTURO. Muito além de uma caracterização
territorial no plano mundial, a Europa é, enquanto regime e organização social, sinónimo de União
de Povos; sinónimo de uma “multi-culturalidade” ímpar que, na sua diferença, conseguiu ao longo
dos anos construir uma uniformidade sem precedentes que se consagrará numa sociedade única.
Europa é, no campo político, económico, social e financeiro, sinónimo de unicidade.

Carla Martins
25 Anos

Leiria
Ultrapassado o objectivo central da sua génese (construção de uma Europa pacífica e com
estabilidade) a UE deparou-se com várias fases distintas. A sua expansão e crescimento
económico, com uma abertura progressiva a outros países membros, permitiu a criação de
uma Europa sem fronteiras, que potencializasse a livre circulação de mercadorias, de serviços,
de pessoas e de capitais. Uma coesão económica e social que promova o esperado aumento
do nível de vida mantém-se como desafio.
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Carlos Carvalho
28 Anos

Porto
Muitos hoje terão, por força da tão famosa crise e das circunstâncias, uma ideia menos positiva
sobre a Europa. No entanto, para mim, Europa é oportunidade. A sua diversidade é a sua maior
virtude, unindo povos com diferentes culturas e tradições. Entendo que hoje, até pelo avanço
tecnológico que o mundo já alcançou, somos cada vez mais europeus, sendo cada vez mais
simples e fácil comunicarmos entre nós. Por isso, Europa é cada vez mais a casa de todos nós.

Catarina Gomes
22 Anos

LisboaAM
A Europa, mais precisamente a instituição, tem fortalecido a sua identidade sobretudo no
mundo. Tem marcado o seu espaço de influência ao nível das potências supranacionais. É um
espaço de referência ao qual o nosso país está vinculado (felizmente). É uma das instituições
mais completas do mundo sobretudo a nível económico, mas também, a nível político/social
e securitário. Mas, na minha opinião, é a nível económico que a UE mais se tem destacado e é
por aí que deve continuar o nosso percurso.

David Pato Ferreira
20 Anos

LisboaAM
O berço da civilização moderna. É, a par dos Estados Unidos, o centro político e económico do
mundo. Mas é sobretudo um espaço geográfico de livre trânsito entre cidadãos dos EstadosMembros da União Europeia, que permite a todos um enriquecimento pessoal e profissional
impossível de atingir em qualquer outro continente. Hoje, é para todos os jovens, uma gigantesca
oportunidade de crescimento, sendo o continente mais heterogéneo de todos.
A Europa foi, é e continuará a ser o centro do mundo.
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PA RTI C I PAN TE S

Diogo Canas
20 Anos

Aveiro
É um projecto que os “paters” da construção europeia, Jean Monnet e Robert Schumann
sonharam, ou pelo menos o que deveria ser. Depois de imensos obstáculos não podemos deitar
tudo a perder neste momento de graves vicissitudes. Nesse sentido e também, como cidadão
português, reitero o pensamento presente no Prefácio do Novo Dicionário de Termos Europeus
“A Europa foi e é, para muitos portugueses, o desafio de uma geração”.

Dorinda Alves
28 Anos

Aveiro
A Europa é um conjunto de esforços para se alcançar um bem estar económico e político para
os Estados que a constituem.

Eduardo Rodrigues
23 Anos

LisboaAM
Cresci com Portugal Estado-Membro da União Europeia. Logo, para mim, Portugal é também
União Europeia. Foi e é sinónimo de oportunidades a todos os níveis. Deixámos de ser
apenas cidadãos portugueses para sermos também cidadãos da União. Foi e é sinónimo de
desenvolvimento económico e social para Portugal: erasmus, euro, integração económica, etc.
É uma integração de países diferentes unidos por um ideal: o europeu.
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Elsa Almeida
27 Anos

Braga
A Europa é um conjunto de países ligados em rede com vista a facilitar a circulação de pessoas,
culturas, economias, políticas e uma melhor resolução dos problemas sociais.

Fausto de Matos
25 Anos

Porto
Acima de tudo um continente que ao longo da História foi fustigado por demasiadas guerras,
apesar da identidade civilizacional que sempre nos uniu. Hoje, a União Europeia veio unir os nossos povos, transformando-se no mais perfeito projecto de paz até hoje visto pela Humanidade.
Apesar da universalidade do seu propósito, a União Europeia é hoje uma tecnocracia, muito
complexa, que ainda aprende a dar os seus primeiros passos enquanto união política. A Europa
é para mim um projecto inacabado.

Gonçalo Sá
25 Anos

LisboaAM
Uma comunidade de Nações que tenderá a evoluir para uma Nação de comunidades, pluricultural
visando a entreajuda, a protecção e a sustentabilidade dos seus membros.
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PA RTI C I PAN TE S

Henrique Fidalgo
27 Anos

Aveiro
Uma união económica, financeira e humanitária.

Hugo Carneiro
29 Anos

Porto
• uma oportunidade
• um facto pelo qual podemos e devemos lutar
• o futuro
• garantia da paz
• ver o mundo na sua plenitude

Hugo Frade
29 Anos

Coimbra
Um projecto político, social e económico inovador, que todos os dias se constrói e que demonstra
que apesar das diferenças entre países o que nos une é substancialmente superior ao que nos
divide.
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19 Anos

Porto
Continente multicultural que deve estar unido na defesa dos interesses comuns.

Inês Pereira
17 Anos

LisboaAM
A Europa é mais do que um Continente, é um conjunto de países singulares, que unidos
pretendem maximizar as suas potencialidades aos níveis político, económico e social. Países
com ideais diferentes, culturas e tradições próprias mas com um objectivo comum, chegar mais
longe, vingar no Mundo e trabalhar para o bem comum. Sendo que ao falarmos em Europa
podemos também falar na UE, uma vez que grande parte dos países europeus integram a mesma,
a existência da UE é uma mais-valia para todos.

Joana Felícia Baptista
23 Anos

Beja
Um conjunto de países, cada um com as suas características, com a sua cultura e a sua língua que
têm como objectivo partilhar preocupações, direitos, deveres e oportunidades, dando a todos
os seus cidadãos “uma única nacionalidade”, preservando a identidade de cada um e de país.
É a união de todos os países em prol de cada cidadão.
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Inês Marinho Batista

PA RTI C I PAN TE S

Joana Pereira
21 Anos

Viana do Castelo
A União Europeia é um projecto suigeneris e revolucionário. É o culminar de séculos de lutas,
disputas e rivalidades entre Estados-Nação, Se foi na Europa que a política nasceu, e dela que o
modelo se exportou para todo o mundo, será certamente na Europa que se encontra o Estado
mais avançado. Afirmar que a União Europeia é o próximo passo na Sociedade Internacional,
poderá já não ser um acto de grande ousadia.

João Afonso Aguiar
26 Anos

LisboaAM
Como é que um pequeno e dividido Continente nas margens do mundo viu nascer as ideias
de Civilização, de Estado, de Direito, de Economia, da dignidade do Ser Humano, entre outras,
que criaram o mundo e a humanidade que hoje conhecemos.
A Cultura e a História comuns da Europa são as fontes de grandes momentos da humanidade
que engrandecem a nossa origem europeia. Para mim a Europa é por isso um património cultural
e histórico comum.

João Alexandre
24 Anos

Leiria
A Europa é facilmente definida com a conhecida expressão “Velho Continente”, consagra dentre
do seu território uma tão vasta panóplia de culturas e de sociedades que é obviamente um
desafio perceber como tem evoluído e para onde vai evoluir.
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21 Anos

Leiria
A única hipótese de países com dimensões geográficas reduzidas poderem ganhar escala e
competir com as grandes economias mundiais. A Europa está para o globo como uma freguesia
está para um concelho, em que todos os fregueses têm em comum o facto de pertencerem
àquele concelho, sentindo-se bem e orgulhosos com isso, até se dão bem, mas quando uma
ameaça externa a esse concelho os afecta, em vez de agirem em conjunto, cada um está
preocupado com a sua paróquia, autodestruindo-se inconscientemente.

João Bastos
24 Anos

Aveiro
Um espaço em que valores tão primaciais como o Estado de Direito, os direitos humanos, a
democracia, o pluralismo, e a economia de mercado são caracteres absolutamente fundamentais,
que emprestam um cunho distintivo à Europa, no confronto com uma comunidade internacional
pouco solidária e carente de uma “governança” política e económica, minimamente sustentável.
Parafraseando o célebre dito gaullista, é a Europa que, no seu mar de contradições e avanços,
decidirá o futuro do mundo.

João Carlos Passinhas
19 Anos

Évora
Uma casa partilhada por cidadãos com aspirações de paz, segurança, prosperidade e solidariedade.
Contudo é uma casa que não está acabada, necessitando de obras de melhoramento e reforço
dos seus alicerces e pilares para proporcionar aos seus moradores um espírito de coesão e
solidariedade que lhes permita enfrentar com maior resiliência os desafios que emergem da
realidade tão complexa e difusa que decorre da Globalização.
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João Antunes Santos

PA RTI C I PAN TE S

João Ferreira
17 Anos

Braga
Amplo espaço territorial que une povos de diferentes culturas e nações.

João Paulo Marques
27 Anos

Madeira
Na minha opinião, o projecto europeu tem fundamento na clara vontade de um conjunto de
países em seguirem um rumo comum, por partilharem de um objectivo maior, mais e melhor
qualidade de vida dos seus cidadãos. Dito isto, vejo a Europa como um projecto iminentemente
personalista, tendo no cidadão-comum, não só o seu destinatário final, mas também parte
essencial do processo decisório. Destarte, parece-me essencial voltar a aproximar a Europa dos
europeus!

João Silva Antunes
24 Anos

Setúbal
Uma terra de desafios que importa transformar em oportunidades.
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Joaquim de Freitas
27 Anos

Braga
Para mim a Europa representa uma aliança de países que partilham objectivos comuns (em
inúmeras áreas) que não obstante os seus interesses particulares e a sua identidade histórica
individual, decidiram não renegar a História comum que possuem e trabalhar em conjunto
para melhorar as condições de vida das suas populações, incrementar estratégias comuns de
crescimento e salvaguardar direitos e garantias comuns.

Jorge Alves Correia
28 Anos

Coimbra
Um sonho de construção de um mercado comum, de um espaço sem barreiras alfandegárias e
de uma união política e monetária. Um domínio de afirmação de um novo Portugal.

Jorge Pinto Ferreira
34 Anos

Porto
Um continente fantástico, com uma diversidade, História e mistura de culturas riquíssima.
Representa, a nível global uma referência imprescindível. A criação e desenvolvimento da
União Europeia é algo de tal grandeza (e genialidade) que ficará como um marco na historia da
Humanidade. Atravessa inegavelmente um período critico, que vejo como um desafio e uma
oportunidade de ouro para a sua evolução e consolidação.
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PA RTI C I PAN TE S

Liliana Soares
26 Anos

Viseu
A integração dos Estados-Membros, com objetivos comuns. (Do ponto de vista União Europeia)

Luis Correia
28 Anos

Évora
É um conjunto de Estados que partilham e fomentam entre si um conjunto de políticas para
melhor desenvolvimento de todos os países que pertencem ao grupo.

Luis Nóbrega
20 Anos

Madeira
Pondo o politicamente correcto de parte, a Europa, neste momento, é constituída por um
grupo de países unidos apenas por questões burocráticas, que se encontram economicamente
fragmentados e fragilizados, levando a um individualismo por parte destes países cada vez maior
(e aqui podemos fazer uma analogia com equipas de futebol, onde quando as coisas começam
a correr mal, o individualismo exacerbado dos melhores jogadores começa a fazer-se notar) ao
invés de privilegiar o espírito colectivo.
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Madalena Lage
17 Anos

LisboaAM
A Europa atualmente já é mais do que um simples continente. Os países que a constituem , mais
especificamente aqueles que formam a União Europeia, formaram laços económicos e sociais
que já serão muito difíceis de quebrar. Funcionam quase como um país gigante, para o bem e
para o mal, como assistimos nos dias de hoje.

Madalena Nogueira dos Santos
24 Anos

Porto
• diversidade com um único propósito - num mundo globalizado, em todos os mercado e zonas
de influência social ou até militar, é premente a apresentação de diversidade de produtos, serviços
e políticas sob princípios harmonizados;
• oportunidade - a harmonização de normas e de conceitos admite uma troca de experiências e
ideias que promove a competitividade e a urbanidade, suscitando ainda a evolução e exigência
do Ensino e do Emprego;
• História - o passado define a Europa. Cabe-nos honrá-la.

Marco Correia
26 Anos

Porto
É a união monetária e geopolítica de um grupo de países com os mesmo interesses económicos
e políticos.
Como cidadão europeu, a UE permite mobilidade de mercadorias e pessoas fundamental para
a prosperidade económica dos seus Membros, mas também permite os cidadãos dos países
membros abrirem horizontes e verem o mundo como uma verdadeira aldeia global, essa é
claramente a maior vantagem desta união.
Esta união distingue-nos dos outros países e fazem da Europa o melhor local para viver no mundo.
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PA RTI C I PAN TE S

Margarida Gomes
29 Anos

Vila Real
A Europa deveria ser um continente onde os seus Estados-Membros constituíssem uma
efectiva parceria quer ao nível político, económico e social que permitisse aos seus cidadãos
um mercado único e houvesse igualdade ao nível das oportunidades. Enquanto União Europeia
para mim representa um continente mais forte quer do ponto de vista político quer económico
e consequentemente ao nível mundial representaria sem dúvida uma maior potência que
beneficiaria a qualidade de vida dos seus cidadãos.

Marina Machado
26 Anos

Viana do Castelo
A Europa é regida através de parcerias económicas de 27 países. A UE tem como principais linhas
de orientação garantir a estabilidade, paz, crescimento económico permitindo assim melhorar
a qualidade de vida dos países membros. A UE apresenta como vantagens a livre circulação
(pessoas e bens) entre os países que a constituem. Permite que as pessoas destes países tenham
maior facilidade no mercado de trabalho e no mercado de exportações tendo como principal
aliada a esta situação a moeda única.

Miguel Gavino
27 Anos

Porto
O velho continente, onde a democracia nasceu e prospera, onde as diferenças entre os diversos
Países os fazem desafiar-se e crescer juntos. Um misto de solidariedade e exemplo de evolução
social. Um orgulho imenso em ser Europeu.
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25 Anos

Aveiro
Uma zona económica constituída por países com diferentes culturas, diferentes realidades sociais
e tecidos produtivos também diferentes que, sem fronteiras físicas, privilegiam transações com
vantagens para o desenvolvimento de todos os membros.

Nelson Marques Nascimento
24 Anos

Porto
O nosso espaço geopolítico, onde a União é fundamental para um efectivo espaço comum.

Nuno Jorge
29 Anos

LisboaAM
Um território composto por um conjunto de Estados soberanos e diferenciados ao nível cultural,
social e económico, que partilham uma identidade comum: a de serem europeus. Esta identidade
reflecte um conjunto de valores comuns no que respeita aos direitos humanos, à vida em
sociedade e à cooperação entre nações nos campos económico, social, académico e cultural.
Podemos caracterizar a Europa nas palavras de Edward Shils: uma sociedade geral resultante
dos seus sub-sistemas: os Estados europeus.
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Miguel Santos Fernandes

PA RTI C I PAN TE S

Patrícia Brighenti
31 Anos

Setúbal
A Europa é mais do que um conjunto de Nações e um continente rico na sua História. É um
conjunto de países repletos de potencialidades que podem ser manifestas se as pessoas
partilharem de um mesmo propósito que se se encorajarem mutuamente podem reafirmar a
crença partilhada do sucesso de uma Europa unida para o bem-estar das pessoas e servir de
exemplo para outros continentes e de apoio concreto e activo.

Pedro Roberto
23 Anos

LisboaAM
Um verdadeiro mercado único, sem fronteiras nem barreiras, por onde circulam pessoas, serviços
e capitais de forma absolutamente livre.
Consagra actualmente uma garantia inequívoca de paz, democracia e prosperidade para com
os 27 Estados-Membros e com os países europeus candidatos à entrada na UE.

Pedro Sousa
24 Anos

Setúbal
A Europa é uma plataforma que deve servir como base para a criação de competitividade
por parte dos seus membros num contexto internacional. O actual dinamismo que reveste a
economia mundial implica que haja uma rápida capacidade de resposta por parte dos parceiros
europeus de forma a conseguir que a Europa mantenha a sua importância e consiga fazer face
a um mercado cada vez mais heterogéneo, essencialmente devido à hegemonia dos BRIC.
Para mim a Europa é neste momento um desafio.
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Renato Guardado
24 Anos

Leiria
Enquanto instituição, pelos princípios humanitários e sociais que se rege, um exemplo a seguir
por todo o mundo.
A mais confiável organização, democrática e política do mundo, pela sua pluralidade.
Um garante de Paz, prosperidade, e justiça social.

Reynaud de Sousa
29 Anos

Porto
Presentemente, a Europa é um projecto em risco - como nunca antes em nenhum momento
da História - cuja manutenção e reforço constitui a única opção para atingir a estabilidade, a
diversos níveis, no actual contexto de crise mundial.
Acima de tudo, a Europa é um projecto de prosperidade e segurança que está em evolução
permanente há seis décadas e em cuja contínua construção urge continuar a acreditar, a pensar
e a participar.

Ricardo Gonçalves
29 Anos

Portalegre
Uma oportunidade que Portugal não perdeu, de pertencer a um conjunto de países, com ideias
bem definidas do que é ser cidadão, dos seus direitos e deveres. Para mim a Europa permite aos
vários países que a compõem de terem condições para se aproximar, relativamente às condições
de vida, à livre circulação dentro das fronteiras europeias, no fundo, a Europa um conjunto de
países que partilham os mesmos ideais e objectivos.
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Rita Leitão
32 Anos

Castelo Branco
O sistema corporativo do futuro assente num passado empreendedor.

Rubina Berardo
29 Anos

Madeira
Nós somos Europa. Para além de uma descrição poética sobre as possibilidades integracionistas,
de avanços da supranacionalidade, e da criação do mítico “demos” europeu, julgo que a essência
da Europa reside nas novas gerações de milhões de europeus que interiorizaram o sonho de
Schuman, Monnet e de Gasperi. Este sonho vive-se no quotidiano dos europeus, quando estudam
além-fronteiras, quando travam amizades noutros países europeus e quando trabalham nas
entrelinhas da nacionalidade.

Tiago Granja
34 Anos

Castelo Branco
O todo de que Portugal é uma parte.
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25 Anos

LisboaAM
A união de vários povos e culturas tendo em vista um bem comum. Tipicamente, está associado
o conceito de União Europeia que compreende a união de 27 Estados políticos e que pressupõe
um conjunto de leis e competências de forma a gerir estes países como um todo. Existem leis
cuja definição pertence à União Europeia enquanto que outras se mantêm independentes em
cada país. Portanto, o grande objectivo é criar uma união supranacional económica e política.
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Tiago Palas Santos
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Carlos Coelho
51 Anos

Director
EUROPA:

Para nós, a Europa não é apenas a Europa das mercadorias, dos capitais e dos serviços. Queremos
que ela seja a Europa das pessoas, a Europa dos cidadãos, que reforce a segurança e a justiça e
assegure o respeito pelas nossas liberdades. Uma Europa que respeite a diversidade cultural e
linguística mas reforce a coesão económica e social.

Duarte Marques
30 Anos

Presidente JSD
EUROPA:

Europa é a concretização de um projecto de Paz. É um espaço onde convivem os ideais
de tolerância, de liberdade e do respeito pelos direitos humanos. É também um espaço de
oportunidades, de procura do bem estar comum e garantia de um futuro sustentável. Viver a
Europa é uma entrega e uma descoberta.

Francisco de Matos
26 Anos

Função: Apoio
EUROPA:

A Europa simboliza a união entre os povos que através de um espírito de solidariedade e
entreajuda tem tido sucesso na manutenção da paz e construção dos valores europeus, como
a liberdade, igualdade e fraternidade.
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29 Anos

Função: Avaliador
EUROPA:

A Europa é para mim o espaço onde se afirma a Cidadania Europeia e da qual cada vez tenho
maior consciência. Uma cidadania que não é subalterna nem se sobrepõe à Cidadania Portuguesa,
antes convivendo lado a lado, e que me dá garantias e me oferece vantagens de uma forma
generosa, pouco ou nada pedindo em troca.

Jorge Varela
35 Anos

Função: Avaliador
EUROPA:

Para mim, a Europa é um fascinante projecto de união transnacional, onde a integração da
diversidade não se faz pela anulação das diferenças entre os vários povos mas antes pela
valorização das suas características individuais.

José Baptista
25 Anos

Função: Apoio
EUROPA:

Para mim a Europa é:
O velho Continente, dotado do conhecimento e da experimentação, que se renova a cada
barreira, a cada ciclo mundial.
É uma oportunidade constante.
É um esforço conjunto para o bem comum.
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QU E M É Q U EM

João Paulo Meireles

ORG AN I ZAÇ ÃO

Pedro Esteves
30 Anos

Função: Avaliador
EUROPA:

Um conjunto de Estados, que diversificam em termos culturais, religiosos e sociais mas que
partilham um conjunto de ideais, igualdade social, preocupações económicas e o equilíbrio
político do espaço europeu.

Vera Penedo
42 Anos

Função: Apoio
EUROPA:

É o resultado de um ambicioso processo de cooperação e integração, baseado acima de tudo
no respeito pelos Direitos Humanos, com o objectivo de promover uma política económica e
social, que caminhe de mãos dadas com o desenvolvimento económico e o bem estar de todos
os cidadãos dos Estados Membros.
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