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Alexandra Ramalho
20 Anos

Porto
Um centro estratégico a nível geográfico, cultural e económico que merece ser explorado
e desenvolvido ao máximo.

Alexandre Oliveira
27 Anos

Porto
A Europa passa por um conceito partilhado pelos actuais Estados-Membros, mas, no final do
dia, traduz-se na comunhão de vontades dos Povos que povoam tal território.

André Coelho
22 Anos

Aveiro
Um esbatimento das fronteiras físicas que separam os vários Estados que a compõem, com
o objetivo de facilitar o comércio, simplificando e criando condições para o livre estabelecimento, permitindo a passagem dos cidadãos pelos diversos Estados-Membros. É um
expediente de cooperação inter-Estadual, de modo a melhorar a qualidade de vida, fomentar
a igualdade e novas oportunidades aos cidadãos.
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24 Anos

LisboaAM
A Europa é um continente que tem como seus constituintes países com características muito
similares e aspirações comuns, que apenas faz sentido se tiver uma voz politica comum que
faça com que as vozes de cada país europeu tenham maior representação internacional e
que torne a posição individual destes países mais forte através de uma única voz colectiva,
contribuindo para, entre outros, o bem estar, segurança e liberdade dos seus cidadãos. Esta
voz politica está instituída, a UE.

Ângela Marques Caeiro
22 Anos

Évora
Um “mundo” global. A União Europeia são 28 países que zelam pelos interesses dos seus
cidadãos. Uma moeda única, um espaço Schengen, políticas comuns em diversas áreas... A
Europa abarca ainda uma multiplicidade de culturas, no entanto pretende-se que haja paz
e igualdade de direitos. Acredito que ser Europeu é uma mais valia e que esta Europa ajuda
Portugal a ser um país mais coeso e forte.

Aníbal Cunha
20 Anos

LisboaAM
O futuro! Uma oportunidade para todos os cidadãos de todos os Estados-Membros abrirem
os seus horizontes e os das suas nações. O facto de existir uma união económica que não
delimita barreiras a este nível é uma vantagem enorme. Assim pretende-se com a União
Europeia proteger as fragilidades dos países que desta fazem parte e tirar partido dos pontos
fortes destas mesmas nações. O mercado comum, também é uma forma de equilibrar as
oportunidades e desenvolvimento entre todos os Países da UE.
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André Filipe Rodrigues

PA RTI C I PAN TE S

António Martins
30 Anos

Coimbra
Um continente que apresenta diferenças políticas, económicas e étnicas. É uma evolução de uma
parceria meramente económica para uma “organização” que abrange domínios de intervenção
variados, com características únicas.

Beatriz Branco
17 Anos

Leiria
Para além de ser um continente, é o sonho de várias gerações que enfrentaram a guerra e que
sonharam ter uma Europa unida, pacífica e forte. “Deus quer, o Homem sonha, a Obra nasce”.

Beatriz Sêco
20 Anos

Coimbra
A Europa para mim é uma união de culturas, que surgiu para que se conseguisse formar um
continente através de uma parceria económica e politica entre os países agregados à União
Europeia. A União Europeia dispultou uma melhoria significativa no nível de vida dos Europeus,
deu ênfase ao direitos humanos e à igualdade de direitos e permitiu que o controlo nas fronteiras
entre países acabasse o que levou a uma mobilidade e crescimento económico muito favorável.
A Europa trouxe a união entre os povos.
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Bruno Costa
30 Anos

LisboaAM
A Europa assume-se como um espaço de partilha de valores, tradições e símbolos. Um espaço
agregador de histórias de povos. Ponto de encontro de culturas e espaço de defesa intransigente
dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Palco de inovação e motor da promoção da
igualdade de oportunidades. Pólo de atracção e dinamismo tecnológico, baseado na promoção
da meritocracia. Centro de decisão da política internacional, com forte influência nas decisões
internas de cada país.

Bruno Duarte
30 Anos

LisboaAM
- Paz
- Solidariedade
- Diferença cultural assimilada
- Progresso
- Liderança Mundial

Catarina Alves da Silva
23 Anos

LisboaAM

Um conjunto de Estados-Membros que prosseguem um fim comum, a nível económico, social
e financeiro tendo como base instituições que garantem a protecção dos seus cidadãos e que
procura consensos dentro de várias ideologias políticas que regem a União Europeia. Para mim
é um ciclo de futuro, percorrendo as adversidades mas mantendo a dignidade daqueles cujos
direitos devem ser protegidos.
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Daniel Martins Marques
18 Anos

Portalegre
Para mim a Europa é um conjunto de países unidos, onde um dos objectivos é alcançar as melhores condições possíveis, sejam estas económicas ou sociais, para que os Estados-Membros e
os seus cidadãos possam usufruir disso. Para isso tenta-se combater as desigualdades sociais e
fortalecer as ligações entre os Estados-Membros, para que estes possam enfrentar as dificuldades
que se oponham ao correcto desenvolvimento da Comunidade.

David Adjad Alves
24 Anos

Faro
O palco onde se tomam as grandes decisões que afetam milhões de pessoas. É na Europa que
se procuram defender os interesses dos europeus, onde as várias instituições trabalham para
promover a união e a integração dos povos. O objetivo da Europa é a paz e a união dos Estados
que nela estão inseridos, promovendo a harmonia e o desenvolvimento. É também um importante ator no contexto internacional, servindo como mediador de tensões.

Dino Alves
23 Anos

Coimbra
A melhor invenção do século passado.
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21 Anos

Leiria
A Europa é a minha casa, eu sou um filho de um Portugal Europeu, o que faz com que debater
sobre a Europa e discutir a Europa seja algo cada vez mais importante. A Europa para além do
seu espaço geográfico, tem no seu continente uma das maiores e mais importantes instituições
a nível mundial a União Europeia, que foi um motor fundamental para a paz e cada vez mais se
aproxima da construção de um enorme país chamado Europa.

Emília Pereira
29 Anos

Braga
É uma entreajuda entre os países de modo a fortalecer a Europa, a vários níveis, tornando a UE
competitiva, sustentável e estável.

Fábio Mousinho Pinto
26 Anos
LisboaAM

Uma comunidade muito rica e importante, tanto a nível cultural, histórico, político e monetário.
Com a criação da União Europeia, a Europa ganha expressão enquanto conjunto de diversos
países e com a adopção de uma moeda única pela maioria dos seus países, tornando-a assim um
grande “decisor” no futuro da política mundial. A Europa é assim um espaço de união, esperança
e desenvolvimento, ou seja, uma força motriz para todos os países que a compõem.
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Fábio Pires de Carvalho
29 Anos

Porto
Para mim a Europa é Partilha, Conhecimento, Desenvolvimento, Responsabilidade, Regulamentação, Esperança, União, Solidariedade. Por todos estes predicados, entendo que o projecto
Europeu, talvez não se encontrando hoje num dos seus períodos mais entusiasmantes, deve ser
um exemplo de cooperação entre diversos países, e pela diferente interacção entre estes diversos
conhecimentos, deve constituir uma fonte de oportunidades, não só para nós, Europeus, mas
para cidadãos de todo o mundo.

Fábio Vidal
23 Anos

Aveiro
Jean Monnet, um dos “pais” do sonho europeu, uma vez afirmou a respeito do que era para si
o projecto europeu: “Não coligamos Estados, unimos homens”. Sendo esta visão mais idealista,
lírica da União Europa, que a meu ver, tem de iluminar-nos o pensamento quando falamos do
que é a Europa. Independentemente da sua dimensão económica e política. A União Europeia
foi pensada a pensar nas pessoas (evitar mais conflitos bélicos no território), e é a pensar nelas
que tem evoluído.

Filipa Rafael
30 Anos

Porto
Ao longo de séculos assistimos ao ebulir deste velho Continente. Daqui partimos para descobrir
o mundo e continuamos séculos depois a ser um motor importantissimo no panorama politicoeconómico mundial. Perceber a evolução histórica, perceber de onde viemos e onde estamos
e perceber que esta União dos Estados Europeus veio alicerçar e reforçar ainda mais os laços
que nos unem e também a força desta Europa no mundo.
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Filipa Rui Caetano
22 Anos

Viseu
Um continente, onde se preserva uma cultura inegável, onde também há autonomia dentro
de cada país. Mas acima de tudo, neste momento a Europa é, para mim, objecto de grande
preocupação, por razões conhecidas.

Francisco Louzada
21 Anos

Aveiro
Na minha opinião a Europa representa muito mais que um continente com cerca de 50 países e uma
área total de cerca de dez milhões de quilómetros quadrados. Tem um potencial não só político e
económico, como também cultural e histórico aliado a condições climatéricas também favoráveis.
Potencializando conjuntamente todas estas vertentes de uma forma inteligente e equilibrada,
poderemos vir a alcançar resultados posicionando-a no lugar cimeiro num contexto mundial.

Francisco Monteiro da Silva
26 Anos

Açores
É o Velho Continente.Teve, tem e terá um papel preponderante no Mundo. Tem uma história
inigualável por qualquer outro Continente, com a Religião Católica como dominante. É uma
das grandes potências mundiais em termos comerciais que tem conseguido, melhor do que
qualquer outro Continente, converter os seus recursos para produzir resultados. Apesar da crise
a diversos níveis, contribui mais do que outras potências na resolução de problemas globais.
Mas também não esquece problemas regionais.
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Francisco Pinho
39 Anos

Porto
É uma diversidade de povos unidos em torno de um conjunto de ideais, com intuito de reunir
esforços, aprofundar relações e assim criar as sinergias necessárias para construir uma economia assente em padrões de sustentabilidade ao mesmo tempo que procuram dar resposta a
questões cada vez mais globais.

Frederico Barreiros Mota
25 Anos

Santarém
Para mim a Europa é Cultura, é Solidariedade, são Direitos Humanos. E isso foi possível, em grande
medida, devido a esta Paz duradoura que a União nos trouxe. A Europa só faz sentido se continuar
a promover os valores essenciais do Humanismo, valores esses reivindicados no Egipto, ou mais
recentemente na Ucrânia. A Europa para mim é Coesão, social e territorial, é cooperação, e é
promoção da convergência e do desenvolvimento sustentável. A Europa para mim é Futuro!

Gonçalo Melo
22 Anos

Porto
Grupo de países geograficamente próximos com uma estratégia política e administrativa alinhada, que visam em conjunto melhorar as condições de vida e da democracia dos seus cidadãos.
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Guilherme Duarte
26 Anos

LisboaAM
O bastião dos direitos humanos, um projecto humanista que promove políticas para a pessoa
mas que procura continuar a ser e a representar uma sociedade forte e apelativa em diversas
frentes. Um conjunto de países com particularidades distintas, diferentes culturas e passados,
mas que se encontram e revêem no caminho fundamental e que portanto os torna numa
verdadeira comunidade.

Helder Antunes
27 Anos

Castelo Branco
O futuro, sem o qual corremos o risco de voltar ao tempo da competição entre Estados, num
canibalismo económico que coloca em causa a sustentabilidade e o bem estar das gerações
vindouras.

Helena Antunes
30 Anos

Porto
Aproximar de culturas e pessoas.
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Helena Grangeia
22 Anos

Coimbra
A Europa, enquanto União Europeia, é um espaço de convergência económica, social e política,
não obstante das diferenças inerentes a cada país membro. É grande o desafio de conduzir uma
Europa diferente, mas que se quer igual em desenvolvimento económico, cultural, educacional
e social. Não se trata de homogeneizar o que é naturalmente diferente, mas sim adaptar politicas
às necessidades e capacidade de resposta de cada país. A grande política da Europa sintetiza-se
num “juntos fazemos melhor”.

Hugo Carvalho
23 Anos

Porto
A Europa, enquanto UE, surge da fusão dinâmica de vários substratos do continente europeu
no âmbito da cultura, economia, educação, saúde, ajuda humanitária e religião. É portanto um
espaço de convergência de medidas políticas transversais a uma comunidade assim dotada da
massa crítica de cerca de 500 milhões de cidadãos nos seus 28 Estados-Membros.

Inês Madeira Santos
19 Anos

Coimbra
Para mim, a Europa é ainda algo por decidir. Na minha opinião, representa um
conjunto de países que, algures no tempo (e bem), se decidiram unir de forma a potenciar todas
as valências de cada membro e a melhorar as condições (de mobilidade, bem-estar, trocas, etc)
entre países e pessoas. No entanto, penso que deve ser discutido o futuro que queremos para
ela: integracionismo, federalismo, apenas um conjunto de nacionalismos... , e que, os moldes
em que existe actualmente, são algo indefinidos.
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Inês Silva
20 Anos

Braga
Para mim, a Europa é um conjunto de países que, unidos, são capazes de se fortalecer mutuamente e de criar uma potência aos mais diversos níveis. A interacção e a cooperação são dois
valores fundamentais na Europa, na medida em que conduzem à diminuição das desigualdades
entre os vários países que a constituem e entre as sociedades de cada um desses países.

Isa Monteiro
29 Anos

Aveiro
Uma união de esforços de diferentes nações e pessoas com o objectivo comum de, através do
desenvolvimento e progresso, tornar o seu espaço comum competitivo económica e socialmente
a nível global, de forma a garantir uma melhor qualidade de vida a todos os cidadãos europeus.
É também um espaço de justiça, bom senso, partilha e solidariedade, que se baseia nos mesmos
valores para o bem da Humanidade.

Joana Líbano
25 Anos

Aveiro
Um conjunto de países em que uma parte constituem a chamada União Europeia que têm uma
estratégia económica comum.
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João António Magro
24 Anos

LisboaAM
A Europa é uma união cultural, pautada por valores comuns de democracia, tolerância e justiça
social. O seu fundamento último é sociológico e não geográfico. Ainda que não obedeça à
supressão da diversidade linguística, étnica e religiosa, a Europa tem legitmidade política adveniente da convergência de um conjunto de nações com integração económica profunda
e intercâmbios populacionais e vivenciais dificilmente reversíveis. A integração na U.E. é uma
escolha política estruturante e identitária.

João Pedro Barroso
26 Anos

LisboaAM
Para mim a Europa é, cada vez mais, um melting pot, onde diferentes culturas e tradições se
encontram, se fundem e coabitam no mesmo espaço em liberdade e tolerância. Mais do que
um espaço físico, com uma finalidade económica, a Europa é um espaço de ideais e colaboração que deve continuar a ser trabalhada para conseguir de forma progressiva atingir o seu
verdadeiro potencial.

João Pedro Ceia
26 Anos

Portalegre
Existem várias Europa que se sobrepõem. Para além da Europa enquanto espaço geográfico,
existe uma Europa cultural. Em particular, existe uma base comum cristã que marcou o continente
desde a idade média, na história das ideias e da cultura. Politicamente, é a União Europeia assume o papel e toma a palavra da Europa. Para mim, a UE é sinónimo de paz, livre circulação de
pessoas e bens, diversidade, cooperação, e o garante das liberdades fundamentais dos cidadãos.
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João Pedro Lopes
19 Anos

Bragança
Sobretudo um espaço de partilha, de oportunidades, de novas descobertas! Sou um jovem que
ainda não tem 20 anos, pelo que não poderei aprofundar os benefícios da integração europeia
para o país. No entanto, e hoje mais que nunca, sinto-me um cidadão europeu, vendo na Europa
um terreno fértil para o crescimento empresarial, empreendedor e sobretudo uma força cultural
que a todos nos une. A Europa torna-se, assim, um espaço comum onde cidadãos dos países
membros lutam juntos pelas mesmas causas!

João Ruivo Matos
28 Anos

Aveiro
Um continente: uma união financeira, económica, cultural e social.

Joel Araújo Alves
18 Anos

Braga
A principal garante de que a nossa nação jamais atingirá o total descalabro. Mesmo quando
confrontada com desgovernos como o do executivo transacto...
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Jorge Faria de Sousa
25 Anos

LisboaAOeste
Para mim a Europa é um espaço de Democracia, de Igualdade, de Participação Civica e de
construção de um futuro comum.

Jorge Miguel Ribeiro
24 Anos

Braga

O centro de decisão político, por excelência, do território europeu. A grande experiência política
do Séc. XXI, constantemente posta em causa pelas correntes populistas, mas saindo resistente e
fortalecida desta crise. Caminhando a passos largos para o federalismo e para a realização total
do conceito de Soberania Europeia.

Jorge Ribeiro
17 Anos

Leiria
A nível económico, quando se fala em Europa, relaciono com União Europeia, com um conjunto
de 27 países, 28 agora com a entrada da Croácia. Penso na moeda única, o euro, que está em
17 países, penso na situação económica de Portugal, e outros países como a Grécia e a Irlanda,
que precisaram de ajuda externa, essa ajuda que está ligada a União Europeia.
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José Neto
19 Anos

Santarém
Mais que uma região do mundo, uma forma de estar no mundo.

Júlio Pereira
26 Anos

Porto
Europa é uma comunidade em contínua construção. Uma organização de Estados soberanos,
envolvendo diferentes culturas, línguas, costumes, com princípios e objetivos comuns. Com
o intuito de assumir uma posição forte na economia global, há um esforço a nível interno no
sentido de diluir as diversas diferenças (legais, económicas, políticas e judiciárias...) com vista a
aumentar os pontos comuns entre os diversos membros.

Leonor Lei
24 Anos

Aveiro
A Europa para mim consiste num conjunto de países, pautada pela diversidade cultural, linguística,
religiosa. Acresce que a União Europeia tem firmado a posição europeia à escala global, no sentido
de proteger todos os cidadãos europeus, num quadro de entre-ajudas e parcerias económicas
e políticas, numa perspectiva de firmar a mobilidade, paz e estabilidade para todos os cidadãos.
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Lorena Souza
27 Anos

Faro
A União Europeia (UE) é uma união económica e política de 28 Estados-Membros independentes
situados principalmente na Europa, sendo que a Europa na minha opinião é mais do que um
Continente que engloba 50 países. Na sociedade actual a Europa, as suas parcerias (económicas,
políticas, sociais, etc) são um dos motores mundiais, tendo um impacto directo em todos os
países presentes nesta área.

Luís Matos Pombo
24 Anos

Aveiro
A Europa é para mim a maior concretização da humanidade. “Unidos na Diversidade” é o mote
da União Europeia e penso que traduz fielmente o meu entendimento da Europa. Desde a sua
fundação, a Europa ergue-se pelo entendimento que juntos somos mais forte que individualmente e que é nas nossas diferenças que assenta o sentido e a riqueza desta união. A Europa é
unidade e diversidade, é solidariedade e responsabilidade, é cooperação e ambição.

Luis Rebelo
26 Anos

Porto
Um extraordinário projeto de paz, em primeiro lugar. É também um símbolo de consensos, de
diálogo, e de construção conjunta. É um espaço de liberdade, de prosperidade (apesar da atual
crise), e um espaço político e económico de um enorme potencial.
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Viseu
A Europa é o sonho que muitos tiveram mas que apenas os audazes foram capazes de concretizar.
A congregação de diversos pensamentos, de culturas e formas de Estado antagónicas, demonstrou ao mundo que nem sempre o impossível é eterno. Baseado em princípios de pacificação
e melhoramento das relações europeias, o velho continente demonstra (todos os dias) que o
velho também sabe inovar e que velhos, são os pobres de espírito.

Mariana Contreira
24 Anos

Setúbal
É o futuro. E como o futuro é sempre desconhecido urge debater o tema até para antecipar
comportamentos. A Europa é também um complexo de Estados que tem de decidir, num futuro próximo, o que quer realmente ser. Olhar para o se quis e para o que se quer é da máxima
importância. O conjunto de Estados soberanos que compõem a Europa debate-se hoje com
temáticas como a nacionalidade, política externa e interna de emigração e económica e é fundamental que trace um rumo conjunto ou não.

Miguel Pavão
34 Anos

Porto
Para mim significa uma região do Mundo,composta por um teritório não muito extenso, onde
habitam populações com inúmeras diferenças culturais e históricas, onde no passado chocaram
muitas vezes, mas que se encontram no presente e convergem num só sentido no futuro. Para
mim a Europa é também a minha identidade como cidadão, pois cada vez mais me assumo
Europeu. É local de vanguarda de desenvolvimento mundial, do ponto de vista cientifico, cultural,
político e direitos, e no desenvolvimento humano.
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Pedro Cunha
24 Anos

LisboaAM
Europa é cada vez mais sinónimo de União Europeia. A criação desta organização reduziu a mínimos históricos as tensões políticas tradicionalmente existentes, quebrou barreiras económicas,
que permitiu atingir um nível de desenvolvimento económico, cultural e tecnológico nunca
antes visto. Assim, a Europa tornou-se num conceito: um espaço de tolerância aberto às pessoas e ao progresso onde a confluência e a heterogeneidade permitiu ao Homem alcançar um
bem-estar único na História.

Raquel Gomes
23 Anos

LisboaAM
Um conjunto de países, situados no hemisfério norte e que representa um dos seis continentes
do mundo com maior riqueza cultural e histórica e maior diversidade entre os seus povos, cuja
orientação política e económica inicialmente de alguns, e actualmente de uma larga maioria,
levaram à criação e crescimento de uma união de extrema importância para o desenvolvimento
dos seus intervenientes, a União Europeia. O projecto Europeu deverá ter continuidade numa
óptica de progresso para o futuro.

Raquel Sabino Pereira
43 Anos

LisboaAM
Uma verdadeira Nação e o comprovativo da possibilidade existência de uma «identidade na
não-identidade», expressa nos valores de defesa dos Direitos Humanos, Econónimos, Sociais e
de respeito e defesa dos restantes povos e Nações do Mundo.
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Rebeca Lopes
24 Anos

Castelo Branco
A Europa tende a assumir, de forma plena, interna e externamente, o seu papel, para garantir a
liberdade, prosperidade e segurança, defendendo os seus valores e interesses a nível mundial.

Rita Almeida Neves
21 Anos

Coimbra
Muito mais que os limites geográficos, a Europa tem algo que a une. Olho para a Europa, como
uma cultura rica em valores, em história. Desde a “antiga” Europa, onde tivemos a emergência
do conhecimento científico, de correntes filosóficas, artísticas até hoje. Olho para a Europa como
uma união de países que conseguiram ultrapassar divergências e valorizar o que tinham em
comum em nome da paz e do desenvolvimento comum. Um mundo de oportunidades, onde
todos podem contribuir com o melhor que têm.

Rita Leitão
22 Anos

LisboaAM
A Europa é a simbiose de vários países que trabalham em simultâneo de modo a melhorar a
vida dos seus cidadãos. Interesses esses não somente económicos, mas também educacionais,
financeiros, legislativos, agro-pecuários, entre muitos outros. União é a palavra de ordem.
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Rita Rebelo
21 Anos

Braga
É um espaço comum apaziguador de divergências/diferenças entre países, que tem construído
uma cultura europeia, cada vez mais homogenea. Tem muito de positivo, mas ainda está muito
aquém do ideal. Por um lado é verdade que os países têm cada vez menos autonomia. Existindo
a Europa, sou adepta de uma posição radicalista. Defendo uma única Constituição europeia, e
não Constituições em rede, um único modo de funcionamento dos Estados... Gostava que se
aproximasse mais do federalismo.

Rodolfo Cardoso
28 Anos

LisboaAM
Partilho a definição de Alexandre Brandão da Veiga: “A Europa é o resultado da fusão de quatro
camadas que atuam dinamicamente entre si: os substratos autóctones do continente europeu,
o paganismo indo-europeu, o cristianismo e o mito do Império Romano. Duas culturas, uma
religião e um evento mítico. Muito simples. Uma civilização que coincide praticamente com um
continente, incluindo o domínio asiático da Rússia e mais os domínios extra-europeus da Europa.”

Rodrigo Vaz Sottomayor
18 Anos

LisboaAM
A Europa para mim, representa um dos menores continentes em tamanho, mas ao mesmo
tempo o maior continente em termos de História, o berço de muito o que consideramos o
mundo moderno. A Europa para mim é sinónimo de História, conquistas, futuro, democracia e
diversificação cultural.
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Rúben Correia
16 Anos

Açores
A Europa é, em primeiro lugar, uma realidade geográfica. Mas que sustenta o princípio da integridade e do respeito aos outros entre os seus países, criando, assim, um clima de paz neste
vasto território. É, sobretudo, uma realidade económica (...). Este espírito de união faz, ainda,
que a Europa consiga ter uma organização política e social diferente de todos os outros países.

Rui Sousa
26 Anos

Braga
Um processo contínuo de transformação; é um oceano de possibilidades e oportunidades; Uma
organização supranacional, dentro da qual os Estados-Membros desempenham os seus papéis
de por um lado, evitarem perder mais soberania e por outro, lutarem pelos seus interesses,
nomeadamente ao nível da cooperação transnacional e territorial, cooperação internacional e
segurança, fundos estruturais entre outros domínios.

Sara Garcez
23 Anos

Porto
A Europa é para mim sinónimo de ‘’casa’’. Além disso, é o segundo menor continente do mundo
em superfície mas apenas nisso. A Europa é um conjunto de grandes países e já foi outrora considerada o berço da cultura ocidental. Apesar de Europa não incluir apenas a União Europeia,
vejo-a como símbolo de união apesar da diversidade de mentalidades e comportamentos.
Gosto de pensar mais no que une os países europeus do que no que os separa e os seus ideias
de progresso fascinam-me bastante.
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Susana Coito
21 Anos

Leiria
Familiaridade, oportunidade de crescimento, do país e dos cidadãos. É a porta do mundo para
os jovens que procuram novas e diferentes oportunidades. Representa a busca por algo maior
e melhor.

Tânia Silva
24 Anos

LisboaAM
Um conjunto de Estados que partilham uma matriz de princípios e valores comuns, como o
respeito pela vida e pelos direitos humanos; Um espaço geográfico caracterizado (...) pelo sentimento de segurança e pela ausência de conflitos; Embora nem todos os Estados europeus
façam parte da UE, a realidade é que a grande maioria são (...), o que associo a uma vontade de
cooperação entre Estados em função da prossecução de objetivos comuns, não obstante as
diferenças culturais que os caraterizam.

Tiago Vieira
24 Anos

Santarém
Um mercado único. Isto significa, entre outras coisas, que os habitantes da União Europeia têm
trânsito livre em todos os países-membros, inclusive para trabalho; Existe também um livre acesso
às mercadorias e serviços de todos os países-membros dentro da comunidade. Estas valências
permitem que o peso dos países que constituem a União Europeia seja muito maior juntos, do
que em separado, trazendo inúmeras vantagens a todos os que a constituem.
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Valter Silva
26 Anos

Setúbal
Falar de Europa, mais propriamente de uma União Europeia, é falar de força e estabilidade politica, económica e social, necessárias para que países com diferentes culturas e potencialidades
económicas e financeiras, possam coexistir com equilíbrio que lhes permita fazer da Europa
uma potência capaz de se evidenciar nas mais diversas vertentes económicas e industriais que
possibilitem aos europeus, estabilidade económica, financeira, e social determinantes para a
continuidade de uma Europa unida.

Valter Vieira
17 Anos

Aveiro
A união de um conjunto de Estados, que deve aproveitar a sua proximidade geográfica e realidade histórica, para, por um lado, proporcionar aos seus cidadãos melhores condições de
vida, e por outro, adquirir o protagonismo que lhe cabe na balança das relações internacionais.

Vilma Cunha Rocha
31 Anos

Porto
Democracia na verdadeira acepção da palavra.
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Carlos Coelho
53 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.

Hugo Soares
30 Anos

Presidente JSD
EUROPA:

Somos nós que vivemos a Europa. Por isso façamos, todos os dias, a sua construção.

Susana Correia Santos
30 Anos

Função: Apoio
Europa:

É parte de Portugal, e Portugal é parte da Europa; é uma organização política, económica e
social que maximiza a potencialidade unitária de cada país e as potencialidades da união entre
os Estados Membros. É um mundo de oportunidades para todos os cidadãos europeus.
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Jorge Varela
37 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.

FAUSTO MATOS
27 Anos

Função: Apoio
EUROPA:

A Europa são os cafés, as guerras, as igrejas, os filósofos, os museus, as romarias, os jardins, os
monumentos, os caminhos de cabras, os comboios... A Europa são pequenos tudos.

LUÍS VIEGAS
29 Anos

Função: Avaliador
EUROPA:

Um projecto de valores e de partilha de interesses comuns que tem de aprofundar a
solidariedade entre Estados-Membros, avançar na sua integração económica e financeira e
assumir um papel liderante na cena política internacional.
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PEDRO ESTEVES
31 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.

Pedro Paulos e Cruz
31 Anos

Função: Apoio
EUROPA:

A Europa é um projecto contínuo de Paz, Estabilidade, Diversidade e Crescimento
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