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AftAb tAyob
30 Anos

LisboaAM

Europa para mim, é um Continente a onde Portugal está inserido e da qual fazemos parte.
A Europa é o berço da cultura ocidental e Portugal representou um papel fundamental 
nessa cultura.
Europa não é aqui ao lado, nós somos Europa. 

AlexAndrA PArgAnA
23 Anos

Faro

Uma parceria política e económica que abrange 27 países Europeus. Um grande mercado 
único no qual pessoas e bens circulam livremente e partilham  uma moeda comum - o euro. 
Tem um papel importante e muitas vezes decisivo no que respeita a legislação nos mais 
diversos domínios como a ajuda humanitária, a agricultura e a economia.

AnA lúciA rochA
28 Anos

Castelo Branco

Uma ligação de Estados e, acima de tudo, uma ligação de cidadãos, onde todos os cidadãos 
da Europa, para além de terem carácter nacional, têm também carácter europeu, formando, 
assim, uma sociedade federal. Uma ligação de Estados, porque os Governos tomam decisões 
comuns, onde há uma nítida cooperação entre os Estados e uma expansão das forças 
produtivas no mercado comum. Na Europa existe um órgão que é o Parlamento Europeu 
que representa os países da Europa, onde vigora o ideal da democracia.
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AnAcleto lArAnjeirA
31 Anos

Porto

A Europa permite a  “liberdade de circulação dos trabalhadores” num mercado livre europeu 
de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais constitui um dos direitos fundamentais 
previstos no Tratado de Roma. A Europa é o Continente que reúne as melhores condições 
para o desenvolvimento das atividades comerciais. Um centro de decisão, regulação e  de 
regulamentação dos mercados internacionais.

António cArdoso Pinto
26 Anos

Porto

A minha definição de Europa centra-se fundamentalmente na União Europeia.
A União Europeia resulta de uma parceria económica e política única entre 27 países europeus.
A UE intervém em vários domínios, desde os Direitos do Homem, aos Transportes e ao 
Comércio, combate às alterações climáticas. 
Graças à eliminação dos controlos fronteiriços entre os países da UE, existe agora livre 
circulação em quase todo o seu território, sendo  também agora muito mais fácil viver e 
trabalhar noutro país da UE.

Artur Perestrelo
27 Anos

Aveiro

Um complexo sistema sócio-económico com mais de 50 anos de história, caraterizado pelo 
seu multiculturalismo e, paradoxalmente, uma só identidade. A premissa “Uma Europa para 
todos” assume especial importância na atualidade europeia, em particular com a questão 
grega e o caráter global da crise económica e financeira. Neste sentido, é fundamental re-
forçar a coesão entre os países membros, relembrando os princípios e valores comuns que 
na década de 50 permitiram a criação do projeto europeu.
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bruno Mendes
24 Anos

LisboaAM

A Europa traduz uma aliança de nações que, a par da pluripartidarização dos seus governos, 
consegue identificar ferramentas e espaços de convergência política e de mercado, com pos-
sibilidades de investimento sob uma plataforma comum e de resolução unânime de prob-
lemáticas transversais aos diferentes países. É, deste modo e a prorrogar-se a definição, um 
valor acrescentado.

cArlA fernAndes
28 Anos

Porto

A pedra angular que suprime as barreiras à mobilidade!! É a diversidade e a igualdade de 
tratamento para cada pessoa. Neste momento é graças à europa que portugal não vai cair no 
mesmo abismo que a grécia!
A união europeia  assenta, atualmente, numa união: política, económica e monetária, composta, 
salvo exceções (como a adesão ao euro), por 27 países com uma capacidade de solidariedade 
entre si, ímpar.
A europa é o seu próprio significado: liberal!!!

cArlos Alceu
24 Anos

Vila Real

A Europa é um continente, um espaço físico que compreende um conjunto de nações com 
diferentes línguas, com diferentes tradições, com diferentes culturas e religiões. É tudo isso e pre-
tende ser muito mais…pretende fazer jus ao lema “Todos diferentes, todos unidos”. Pretende ser 
um exemplo para todo o mundo em termos de integração, de humanismo, de desenvolvimento 
sustentável. A Europa é o sonho de visionários e idealistas em busca de um Mundo mais justo. (...)

PA
RT

IC
IP

A
N

TE
S



5

celeste sebAstião
32 Anos

LisboaAM

A Europa representa um projeto em constante construção e melhoramento. Representa a von-
tade de vários Estados cooperarem entre si, estabelecerem regras e mecanismos que, ao mesmo 
tempo que regulam o funcionamento da economia; dos mercados; do ambiente; protegem os 
cidadãos da criminalidade; estabelecem as linhas de orientação no campo social; permitem a 
circulação de pessoas e mercadorias; definem deveres e obrigações para os governos e cidadãos 
europeus, mas também fortalecem o espírito de entreajuda e de busca por um desenvolvimento 
integrado e sustentável. (...)

cristiAnA gonçAlves
27 Anos

Aveiro

A Europa é uma realidade que nunca está completa, que se explora e manifesta, nessa ligação 
sempre nova entre o poder ser e o ser, a que a racionalidade do homem dá capacidade de har-
monia e força indispensável de convergência, acessível mas ponderada. E aqui os jovens têm 
um papel fundamental de inovação.

dAniel rei
37 Anos

Alemanha

Um projecto de paz constituído por 27 países baseado em relações mutuamente benéficas que 
permitem melhorar o nível de vida das populações.
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dAniel vieirA
17 Anos

Viseu

A Europa, ou melhor, União Europeia é um conjunto de Estados soberanos unidos com base 
em acordos e parcerias socio-económicas, que vão muito mais além daquilo que inicialmente a 
caracterizou (na sua criação era essencialmente económica). Para além da vertente económica, 
agora a União é muito mais abrangente, pois para além da sua luta pelos direitos humanos, já 
se debate sobre temas como o ambiente.

diogo fAgundes
19 Anos

Coimbra

É um conjunto de 27 Estados-Membros  independentes, que têm línguas, culturas, hábitos e 
costumes diferentes mas que pretendem alcançar  uma união económica e política.

edgAr bento
26 Anos

Aveiro

Na minha opinião a Europa faz mais sentido como União Europeia. E como cidadão europeu a 
Europa é para mim Liberdade e União na Diversidade. É também o esforço combinado entre 
povos e Países com o objectivo superior de coesão social, crescimento económico e desenvolvi-
mento. Se a Europa neste momento é isso, essa é que é a grande questão.
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 eduArdo de brAgAnçA
26 Anos

Santarém

1 - Uma necessidade (único meio para preservar a paz e garantir a prosperidade)
2 - Um sonho (quanto mais rápido corremos atrás dele mais ele se afasta de nós)
3 - Um exemplo (para o resto do mundo, nos direitos que garante e nas práticas que regem a 
sua sociedade)

eric Mendes
31 Anos

Castelo Branco

O pilar fundamental da economia sendo comparada a uma grande potência comercial com 
um mercado único.

fábio sócrAtes
27 Anos

Leiria

Relativamente à Europa, a crise económica e financeira que atualmente afeta todos nós, fragilizou 
a imagem e esperança que os jovens depositavam no modelo europeu tal qual o conhecemos. 
Como tal acredito que seremos nós, os jovens que poderemos e deveremos contribuir de uma 
forma direta e decisiva na resolução dos problemas que nos afectam, para que a Europa de 
amanhã seja melhor que a de hoje. 
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filiPA de MAtos oliveirA
25 Anos

Setúbal

Um conjunto de países que procurou unir-se para se destacar na Economia, na área social mas 
que ainda tem muito pouca identidade europeia especialmente em momentos críticos como 
o que estamos a passar. Os interesses nacionais continuam a ser muito fortes. Ainda assim 
para mim a Europa é um progresso e um mundo de possibilidades de melhorar a vida de cada 
cidadão europeu.

filiPe MAtos sAles
24 Anos

Leiria

Organização supra-estadual que contribui para o re-equílibrio dos Estados Membros, sob todos 
os pontos de vista.

firMino serôdio
22 Anos

Santarém

A Europa é uma união política e monetária que visa reforçar a cooperação entre os Estados 
Membros tornando-nos assim competitivos num mundo globalizado.
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frAncisco goMes dA silvA
18 Anos

Setúbal

É um espaço comum que possuí inúmeros países com diversas culturas cujo objectivo passa 
pela estabilização económica e financeira tanto dos países como dos mercados e foca-se ainda 
na questão da justiça social.

gilberto goMes
20 Anos

Aveiro

O Futuro.

gonçAlo siMões
21 Anos

Leiria

Para mim a Europa é mais do que um conjunto de países, um esforço comum, uma união de 
diferentes países, com diferentes culturas, com um objectivo comum, o crescimento e desen-
volvimento transversal dos mesmos. Como sabemos, todos juntos somos mais fortes, e é isto 
que para mim se encontra na base da formação da Europa, um esforço para que exista uma 
unidade política e económica, na qual estão vários princípios subjacentes, como o de tentar 
melhorar as condições de vida, entre outros.
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hélder QuintA de oliveirA
23 Anos

Porto

Para mim a Europa é, antes de mais, um continente, por sinal dos mais pequenos do Planeta 
em área mas, também, dos mais densamente povoados. Podemos falar em várias “Europas” de-
pendo dos espaços a que nos referimos. Julgo que implícita está a ideia de Europa, associada, 
sobretudo, à União Europeia.  Encaro a UE como uma organização supranacional, que procura 
promover a paz e o bem-estar dos povos europeus, num ambiente livre, seguro, justo e solidário.

hugo-AlexAndre d’ArAújo
37 Anos

Setúbal

Uma família de países europeus que, partilhando determinados laços de pertença, se encontram 
empenhados num projecto comum de paz e prosperidade.

isA Pinho Monteiro
27 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.
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 ivo António
34 Anos

Faro

A União de varios Países que são regidos pelas mesmas normas europeias e com uma única 
moeda, onde as remunerações são bem distintas entre os diferentes Países!

joAnA bustAMAnte bArros
29 Anos

Aveiro

Projecto político de pacificação e reconstrução europeu extremamente bem sucedido tendo 
por base valores universais (como o Estado de Direito, respeito pelos Direitos Humanos, etc.) 
que se estendeu a outras áreas além da económica (inicial).

joAnA cAsAcA Pinto
21 Anos

Porto

Na minha opinião, a Europa é maior núcleo económico do mundo, constituído por duas grandes 
potências económicas, Alemanha e França. Atualmente, atravessa uma grande recessão, cau-
sada pela crise económica dos EUA que rapidamente se propagou a grande parte da Europa. 
Desemprego, inflação, endividamento das famílias, dívida soberana são os principais sinónimos 
desta fase.
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joAnA ritA Abreu
26 Anos

Porto

O futuro que temos de abraçar e de conhecer profundamente. Mais de metade das normas que 
regem actualmente Portugal advêm diretamente dos órgãos supranacionais da UE, pelo que é 
importante para todos os que já têm uma consciência política - e que pretendem aprofundá-la, 
contactarem com a realidade europeia, com os actores políticos e judiciais que nela intervêm 
e que podem dar um “insight” mais esclarecido sobre o funcionamento dos órgãos europeus. 
Afinal, a Europa somos todos nós!

 joão bernArdo de AlMeidA
23 Anos

Leiria

A Europa é muito mais que um espaço, muito mais que cultura, muito mais que hábitos e sinergias 
semelhantes. A Europa é responsável pela forma como o mundo age, pensa e sente as coisas. 
Apesar da época controversa a nível europeu, acredito que os cidadãos europeus aprenderam 
a viver num espaço que apesar de ter fronteiras, é um espaço livre de pensamento. Nascer 
europeu é nascer com uma oportunidade que poucos terão a oportunidade de a reconhecer.

joão gonçAlo frAde
34 Anos

Coimbra

É um Ideal que exige um trabalho contínuo de construção: construção de uma Instituição que 
permita aproximar países soberanos, melhore a qualidade de vida de cada cidadão, mantenha 
a paz social e internacional e assegure um desenvolvimento harmonioso e sustentado de cada 
povo.
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joão silvA
20 Anos

Leiria

Uma espécie de segunda pátria. Facilmente vamos a outro país mostrando apenas o BI e somos 
tratados como se estivéssemos em casa! 
É uma oportunidade para aqueles que querem ser empresários ou fazer coisas, hoje simples, 
como os programas Erasmus, Comenius, etc.
É a oportunidade ideal para quem se formou numa área na qual o seu país não necessita dos 
seus serviços, podendo exercê-los num outro país desta união, com uma remuneração e equiv-
alências que noutros continentes não seriam aceites.

josé Pedro bArros
27 Anos

Setúbal

O berço da nossa civilização, um património cultural comum e secular. Um modelo de União 
Política e Económica entre países sem paralelo na História e que está a ser seguido em vários 
continentes, nomeadamente o MERCOSUL, a ASEAN e a União Africana. O futuro de Portugal é 
também o futuro da Europa.

lionel MArQues
19 Anos

Viana Castelo

Para mim a Europa é um primeiro passo para uma maior cooperação entre os países e para o 
estabelecimento da paz, da democracia e a luta pelos Direitos do Homem.

Q
U

EM
 É

 Q
U

EM



14

MAgno PereirA
18 Anos

Porto

A Europa é um “grupo”, onde se faz política com vista a melhorar e proteger os membros do 
grupo. Pretende-se um grupo unido nos diversos sectores, desde o económico até a segurança 
comum, com o objetivo de formar uma união forte e capaz de superar todas dificuldades em 
conjunto. Tendo em conta que “a união faz a força”, tenta-se através deste lema ajudar cada um 
dos membros a superar as suas dificuldades e que os menos desenvolvidos também tenham a 
oportunidade de se desenvolver.

MArco bArbosA
20 Anos

Porto

Para mim a Europa é aquilo que quiser ser, isto é, considero que o principal passo já foi dado 
com a criação da CECA e com a restante evolução histórica. Desta forma a Europa tem bases 
suficientes para alcançar o que desejar, seja manter o nível actual de integração, seja progredir 
para uma integração política.
Para mim a Europa sou eu e todos os cidadãos dos restantes Estados-Membros, separados por 
fronteiras cada vez menos explícitas e por culturas que embora diferentes se podem comple-
mentar.

MAriA joão sobreiro
27 Anos

Coimbra

Uma macro-estrutura que engloba políticas convergentes para os Estados-Membros.
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MAxMiliAno
19 Anos

Évora

Europa é uma das comunidades mais tradicionais e multi-culturais do mundo. Ser europeu 
é algo mais forte do que o contacto com pessoas de outros continentes. Não importa se são 
portugueses, ingleses ou franceses, nós não sentimos estrangeiros. Compartilhamos a mesma 
base cultural, nossas diferenças são pormenores e não assuntos fundamentais. Temos alguns 
desafios pela frente e para enfrentá-los devemos ter maior integração e além de tudo, nos sentir 
completamente europeus.

Miguel Azevedo brAndão
40 Anos

Aveiro

O futuro!

Miguel gAlAz
25 Anos

Setúbal

Uma comunidade que defende a paz e a solidariedade entre os seus membros, enquanto 
promovendo esses mesmos valores para a sua vizinhança e o mundo. A Europa representa o 
sonho de Rousseau e Kant, de um continente unido e forte, capaz de enfrentar qualquer desafio 
que tenham que enquadrar. A Europa é a representação da esperança para um mundo em paz, 
convivência, e desenvolvimento. A Europa representa o único exemplo do seu género, um que 
caso fosse aperfeiçoado seria a inveja do resto do mundo.
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Miguel Moutinho
31 Anos

Vila Real

A Europa é o nosso suporte. A Europa tem que ser encarada como um todo e não como um 
continente formado por diversos países. O futuro não pode ser encarado sem a união de todos 
os países que compõem a União Europeia, é a UE o pilar da própria Europa.

MónicA MourA
29 Anos

Vila Real

Europa é, por convenção, um dos seis continentes do mundo. A Europa é um dos principais 
perigos que se coloca à economia mundial.

nelson AlMeidA
20 Anos

Beja

...Para além de um continente, a Europa representa um projecto que tem e deve ser consolidado 
o mais possível e chegar a todos os europeus de forma inteligente, equilibrada e eficiente. A 
Europa é o projecto onde há sempre uma página que todos nós devemos continuar a escrever 
de forma activa na expectativa que existam situações que podem ser corrigidas, criadas e de 
um futuro que só poderá ser melhor.
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nelson fonsecA
24 Anos

Coimbra

Unidade na diversidade!

Europa não é um mero conceito geográfico, é uma comunhão de valores, um universo multi-
cultural que deve funcionar a uma só voz, cada vez mais (...)
Europa é união e integração, é um modelo de convivência pacífica entre diferentes países que 
pretendem um crescimento e desenvolvimento comum nas mais diversas áreas.

nuno MendonçA
35 Anos

Coimbra

Uma região do globo terrestre que conseguiu formar uma comunidade de países com um 
objectivo comum, fruto de anos de conflito e instabilidade. A Europa tem de continuar a ser 
um projecto em que vale a pena investir, corrigindo possíveis erros de estratégia à medida que 
eles possam aparecer.

PAulo Afonso
24 Anos

Bragança

É um sonho e um projeto que encalhou! Infelizmente! Estamos num impasse entre aquilo que 
deveria ser a UE e uma espécie de Estados Desunidos da Europa com vários países a tentar fazer 
prevalecer a sua vontade e rumando contra tudo e contra todos. Parte desse impasse resulta 
da falta de um líder legitimado por eleições a nível Europeu, representante dos Europeus e que 
unifica-se externa e internamente a vontade europeia.
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rAfAel diAs AlMeidA
21 Anos

Viseu

A Europa é o meu país. Sou Português, Sou Europeu. Mais que uma nacionalidade, é aquilo que 
sou e me define enquanto cidadão e pessoa. Nas palavras de Francisco Sá Carneiro, em 1974, 
“É da tradição europeia da social-democracia que partimos para tentar algo de novo e melhor, 
que não podemos certamente alcançar sem a ajuda efectiva das outras nações europeias, em 
cujo espaço económico e cultural estamos e devemos continuar integrados, salvaguardando 
a nossa identidade própria”.

rAfAel gAsPAr
19 Anos

Leiria

A Europa é uma força de países, situados no mesmo continente, unida por pilares comuns: 
democracia, força económica e financeira, paz, solidariedade, direitos humanos e sociais. A 
Europa personifica a força pela união, o desenvolvimento industrial e tecnológico, a inovação, 
a liberdade, o respeito pelo indivíduo, o direito jurídico, a aposta na educação, a evolução e o 
desenvolvimento cultural.

ricArdo gAlizA
24 Anos

Braga

Um “bicho híbrido”, que não se consegue definir exactamente o seu grau de supranacionalidade 
mas é densamente intergovernamental. É um espaço próspero, onde reina a harmonia, a ami-
zade, partilha livre de conhecimento e fomenta o desenvolvimento a vários níveis e áreas entre 
os Estados-Membros. Podemos ver a União Europeia como um só pois há uma concertação de 
decisões e objectivos entre os países através da negociação.
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ricArdo oliveirA diAs
23 anos

Lisboa

“O símbolo máximo da Democracia e da vontade do Homem.

A prova da capacidade da União apesar das diferenças.”

rito correiA
27 Anos

LisboaAM

Liberdade e Democracia.

roberto MArQues
21 Anos

Leiria

Para mim a Europa e uma mais valia para todos os países da União Europeia ao nível económico 
e social.
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rogério goMes gouveiA
25 Anos

Madeira

Um espaço onde todos os países partilham diferentes culturas, mas ao mesmo tempo partilham 
anseios e problemas semelhantes. A Europa não pode ser vista somente como um conjunto 
de países, deve ser vista como uma comunidade cooperativa, e preocupada com os problemas 
que afetam a todos.

 rui vilA
29 Anos

Aveiro

Mais que um conjunto de Estados! 

A Europa é e deve continuar a ser o modelo para os restantes países mundiais, de procura por 
países mais equilibrados, com cidadãos activos, responsáveis, mas com a liberdade intelectual 
para a sua vida.

tiAgo oliveirA
39 Anos

Porto

Para mim a Europa é, antes de mais, o lugar onde habito, que me viu nascer e onde pretendo 
continuar a viver, criando os meus filhos, e exercendo na plenitude os meus direitos e obrigações. 
Mas a Europa é também um espaço de liberdade, de exercício sadio da cidadania individual, de 
encontro de civilizações, de aprofundamento e discussão de causas e um espaço de exigente 
diplomacia na procura da paz e dos valores da democracia, do respeito pela vida humana, do 
compromisso social e ambiental.
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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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joão PAulo Meireles
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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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.

susAnA correiA sAntos
29 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. 

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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