
1

Este livro é de distribuição gratuita.

Estes conteúdos não reflectem necessariamente 
os pontos de vista da Comissão Europeia. COMISSÃO EUROPEIA 

Representação em Portugal 

O CIEJD enquanto 
Organismo Intermediário 
no quadro da Parceria 
de Gestão estabelecida 
entre o Governo Português 
e a Comissão Europeia, 
através da sua representa-
ção em Portugal
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“Descobre a Tua Europa”, livro do aluno, contém pistas 
para aprofundamento de temas e de reflexões sobre a 
União Europeia e os resultados que esta tem vindo a 
alcançar ao longo dos anos.

“Descobre a Tua Europa” é constituído por duas 
narrativas que correm em paralelo ao longo das páginas: 
uma de natureza teórico-científica e a outra de natureza 
ficcional. A estrutura e o grafismo, escolhidos a partir 
das sugestões de jovens, pretendem ligar, como na 
vida, a teoria e a prática, marcando simbolicamente 
que o território que habitas é também a Europa em que 
participas, que aprofundas, que sonhas, que descobres e 
em que acreditas.

“Descobre a Tua Europa” pretende apelar à participação 
de todos no processo de construção deste espaço 
geográfico, cultural, económico e social que é a União 
Europeia; um projecto inacabado, dinâmico e em 
permanente construção, onde todos contam e cada um 
pode fazer a diferença.

A presente edição faz parte do projecto “A Europa 
dos Resultados”, uma iniciativa da Representação 
da Comissão Europeia em Portugal, que tem como 
Organismo Intermediário o Centro de Informação 
Europeia Jacques Delors.

Para além da versão em papel está disponível uma 
versão on-line. Pode ser encontrada em http://
descobreatuaeuropa.ning.com, www.setepes.pt ou nos 
sites da Representação da Comissão Europeia em Portugal 
(http://ec.europa.eu/portugal/comissao/index_pt)  
e do Centro de Informação Europeia Jacques Delors 
(www.eurocid.pt).
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— A Europa dos quê?
A Eva faz a pergunta sem desviar os olhos do ecrã do 
computador que tem no regaço. Esteve doente, de cama 
durante quatro dias. Já está melhor, mas, como não pode sair 
ainda de casa, os amigos vieram visitá-la.
— Dos resultados — repete a Patrícia. — A Europa dos 
Resultados. É o tema de Área Projecto este ano. O nosso 
grupo de trabalho chama-se EUROPA. É fixe, não é?
O grupo para o trabalho de Área Projecto formou-se por três 
razões. Duas são arbitrárias, mas engraçadas: os elementos 
do grupo são seis, tantos quantos os fundadores da 
Comunidade Económica Europeia; e as iniciais dos nomes 
dos seis elementos — Eva, Úrsula, Rui, Óscar, Patrícia e 
Álvaro — formam a palavra «Europa». A outra razão, a mais 
importante, é que os seis são grandes amigos, estudam 

 a comissão europeia, que representa os inte-
resses da União Europeia enquanto entidade que 
não se resume ao somatório de vontades indivi-
duais dos Estados.

Na estrutura da União encontramos também o 
tribunal de justiça da união europeia. 

Encontramos igualmente órgãos consultivos 
como sejam o comité das regiões e o comité 
económico e social europeu; e ainda órgãos fi-
nanceiros como o Banco Europeu de Investimen-
to, o Fundo Europeu de Investimento e o Banco 
central europeu (Bce).  Convém lembrarmo-
nos que o  Banco central europeu, responsável 
pelo sistema monetário europeu, reúne neste 
momento apenas 16 dos 27 Estados-Membros. 

A União Europeia é um grande projecto económi-
co, social e político, que reúne actualmente 27 
Estados europeus (os seus estados-membros). 
De facto, a União Europeia não é apenas um pro-
jecto económico, dado que intervém em domí-
nios como a Cidadania Europeia, a justiça social, 
o ambiente, a cultura ou a educação.

A União possui instituições próprias que garan-
tem o seu funcionamento, como por exemplo:

 o conselho da união europeia, que representa 
os governos nacionais; 

 o parlamento europeu, que representa os cida-
dãos europeus;
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sempre juntos e dão-se muito bem. Quer dizer, às vezes dão-
se um bocado mal e até houve uma altura em que a Úrsula se 
zangou a sério com o Rui (não se falaram um fim-de-semana 
inteiro) e no período passado a Eva andava sempre a implicar 
com a Patrícia. Mas, embora tenham as suas divergências de 
vez em quando, não passam uns sem os outros.
— A Europa dos Resultados — diz a Eva, distraída, ou, talvez, 
concentrada, porque ainda não tirou os olhos do ecrã do 
computador. — E o que é isso? O que é que isso....
— O quê? — diz o Álvaro. Está deitado na cama da Eva a 
folhear uma das revistas que ela tem numa pilha junto à 
cabeceira da cama. — Desabafa, rapariga, que não temos o dia 
todo! — insiste.
A Eva não lhe responde. Continua a martelar o teclado 
do computador como uma pianista inspirada, com uma 
expressão encantada e ausente.

desses Estados para que o direito comunitário 
possa ser aceite na ordem jurídica nacional sem 
que ambos entrem em conflito.

A união europeia, caso único a nível mundial de 
uma entidade dotada de capacidade jurídica su-
pranacional, revela-se, assim, no contexto das 
relações internacionais um fenómeno de inte-
gração muito avançado.

Esses 16 Estados integram a chamada Zona Euro 
(zona de circulação de uma moeda única que é 
o Euro) e os seus bancos centrais nacionais, em 
conjunto com o Banco Central Europeu, formam 
o eurosistema. 

A União Europeia é também uma entidade com 
capacidade jurídica o que lhe permite criar legis-
lação própria. Esta legislação tem uma particular 
importância já que a sua natureza é suprana-
cional. Isto é, tem a capacidade de se sobrepor 
às legislações nacionais dos Estados-Membros, 
implicando por vezes processos de adaptação 
das leis fundamentais (Constituições Nacionais) 
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— Você não sabe o que quer dizer mesmo «Europa dos 
Resultados», né? — diz a Úrsula. — Afasta-se da janela e vem 
sentar-se ao lado do Rui, no chão. — Faltou às aulas, né?
No quarto da Eva só se ouve o som das teclas do computador 
a serem marteladas. 
— Pois. É isso. Isso, pois. Vocês vão fazer a minha parte do 
trabalho, claro — diz a Eva, num fio de voz. Volta-se para os 
amigos e olha para eles com o sorriso encantador que já 
a livrou de muita coisa. — Eu ainda estou fraquinha. E da 
Europa e de resultados é que não entendo mesmo nada.
— Só entendes de resultados de futebol, não é? — diz o Álvaro.
— Por falar em futebol — a Eva anima-se —, vocês viram-me 
aquele golo do Quiquinho? Foi uma...
— Se deixe de futebóis, moça — diz a Úrsula. — Se concentre 
no trabalho sobre esse negócio da Europa. Não pense que 
escapa, ouviu? Nós até já sabemos que alínea vai abordar.

A Integração Europeia tem uma longa história de 
mais de 50 anos. Desde a assinatura dos tra-
tados de roma, em 1957, a história do projecto 
europeu tem estado recheada de grandes mo-
mentos, com destaque para os tratados que fo-
ram marcando a sua evolução e os momentos de 
entrada de novos Estados-Membros.
Na sua origem, este era essencialmente um pro-
jecto económico, envolvendo apenas seis países 
(França, República Federal da Alemanha, Itália, 

Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos) que busca-
vam a reconstrução das economias europeias no 
pós-II Guerra Mundial, ao mesmo tempo que pro-
curavam garantir a paz e a estabilidade das suas 
sociedades através da promoção de interdepen-
dências económicas e da cooperação. 

Hoje, fruto de múltiplas transformações (introdu-
zidas por diversos tratados e pelos alargamentos 
a sucessivos países) este projecto espelha mui-
to mais do que motivações económicas. Reflecte 
sobretudo a vontade conjunta dos seus Estados-
-Membros de tornarem a União num forte actor 
da política internacional capaz de responder aos 
grandes desafios económicos, políticos, ambien-
tais, tecnológicos, demográficos e sociais que ca-
racterizam uma era de crescente globalização. 
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— Quê?
— Alínea.
A Úrsula repete a palavra e soletra-a.
— Eu ouvi o que disseste e sei muito bem o que quer dizer 
«alínea» — diz a Eva. O ar adoentado foi-se. Está toda 
animada. — O que eu quero saber é que história é essa de 
terem decidido qual é a minha parte do trabalho. Então eu 
não tenho uma palavra a dizer? Ai, ai, ai! Olhem que eu faço 
queixa ao Tribunal Europeu das... Ah, está online.
— Quem? — pergunta a Patrícia, mas a Eva não lhe responde.
— Eva, deixa-te mas é de coisas — diz o Álvaro. —Não estavas 
na aula, decidimos sem ti. Qual é a dúvida?
— Foi uma decisão democrática — diz o Rui. — Tipo 
Parlamento Europeu. Quer dizer, mais tipo Nações Unidas. 
Conhecem aquela do português, o francês, o brasileiro  
e o alemão?

1951 – Assinatura do Tratado que institui 
a Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço (CECA), em Paris por seis países 
- Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, 
Países Baixos e República Federal da 
Alemanha.

1957 – Assinatura 
dos Tratados 
de Roma, pelos 
mesmos seis 
países; entram em 
vigor a 1 de Janeiro 
de 1958.

1957 – Adesão da 
Bélgica, França, 
Itália, Luxemburgo, 
Países Baixos e 
República Federal 
da Alemanha. 

1973 – Adesão da Dinamarca, 
Irlanda e do Reino Unido.

1981 – Adesão da Grécia.

1986 – Adesão 
de Espanha e 
Portugal.
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O Rui conta uma das suas anedotas das nacionalidades, mas 
ninguém ri.
— Você tem mesmo mania de piadinha — diz a Úrsula. — Que 
bobagem!
— A nossa turma é tipo Nações Unidas. Temos um ucraniano, 
uma russa, dois guineenses e a nossa representante da 
América do Sul... — diz o Rui e dá um beliscão à Úrsula.
— Puxa, cara, você está me magoando!
— Puxa, cara, você...
— Não me imita! Puxa vida!
Enquanto o Rui e a Úrsula se beliscam, abanam, dão 
encontrões e, por fim atiram as almofadas da cama da Eva um 
ao outro, o Álvaro explica à Eva que o tema do trabalho de 
grupo é a mobilidade.
— Para uma pessoa que está imobilizada na cama há quase 
uma semana — diz o Rui —, é um tema muito adequado.

1992 – Assinatura do 
Tratado da União Europeia, 
também conhecido por 
Tratado de Maastricht, 
entrou em vigor a 1 de 
Novembro de 1993. 

1997 – Assinatura do 
Tratado de Amesterdão, 
que entrou em vigor a 1 
de Maio de 1999.

2001 – Assinatura do 
Tratado de Nice, que 
entrou em vigor a 1 de 
Fevereiro de 2003. 

2007 – Assinatura do 
Tratado de Lisboa, que 
entrou em vigor a 1 de 
Dezembro de 2009.

1995 – Adesão da Áustria, 
Finlândia e Suécia.

2007 – Adesão da Bulgária 
e Roménia.

2004 – Adesão do Chipre, 
Eslováquia, Eslovénia, 
Estónia, Hungria, Letónia, 
Lituânia, Malta, Polónia e 
República Checa.
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— Ah, ah, ah! Você tem muita piada, cara — diz a Úrsula.
A Eva não ouviu o Rui. Continua a escrever no computador.
— Mas o que é que esta rapariga está a fazer que não nos liga 
nenhuma? — diz o Óscar.
— Está no Facebook — diz a Patrícia, que espreitou por cima do 
ombro da Eva.
— Hum... Há mouro na costa — diz o Álvaro.
— Por acaso estás enganado — a Eva olha para o Álvaro e faz-
lhe uma careta.— Não é mouro.
— Então? Quem é? De onde é?
— Não conhecem — diz a Eva. — Bem, digam-me lá o que é 
para fazer, que eu não tenho o dia todo.
À Eva cabe o sub-tema da mobilidade dos jovens estudantes, 
diz-lhe o Álvaro.
— Fala do Erasmus — diz o Óscar.
— E do programa Comenius — diz a Patrícia.

Quer isto então dizer que a Democracia é um regi-
me altamente empenhado na promoção da paz, 
já que só num clima de paz é que a expressão de 
diferentes opiniões e a liberdade de debate po-
dem dar bons frutos e não degenerar em confli-
tos. Logo, sendo o projecto europeu um projecto 
empenhado na paz, também é, simultaneamente, 
um projecto empenhado na Democracia. Além 
disso, só os regimes democráticos garantem o 
efectivo respeito pelos Direitos e Liberdades fun-
damentais de todas as pessoas.

A importância que o projecto europeu sempre deu à 
paz é bastante fácil de entender, já que ele surge de-
pois de duas guerras mundiais nascidas na Europa, 
e também depois de séculos de violentas rivalida-
des históricas entre os múltiplos povos europeus.  

Acima de tudo, a União Europeia é um espaço 
de integração de Estados e de populações que 
permanece fiel a um objectivo fundamental: o 
de ser um projecto de paz assente nas ideias 
da interdependência e da solidariedade entre 
estados democráticos. 

A referência que aqui fazemos à democracia 
não é um aspecto menor. Afinal, a Democracia 
é condição basilar e inegociável do projecto eu-
ropeu. Ou seja, enquanto regime de exercício do 
poder político assente na liberdade individual e 
no direito de expressão de todos, a Democracia 
só funciona se os direitos de todos e de cada um 
puderem ser garantidos e exercidos em clima de 
respeito e de aceitação mútua, isto é, em clima 
de paz generalizada. 
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— E, já agora, do Sócrates.
— Não, de política não vou falar — diz a Eva, sorrindo. — Nem 
de filosofia.
— Ora bem, este jovem estudante vai mas é mobilizar-se para 
outro lado — diz o Álvaro, levantando-se da cama. — Já estou 
atrasado.
— Para quê? — pergunta a Patrícia. — O que é que vais fazer? 
Aonde vais?
— Nada — responde o Álvaro. — Não vou a lado nenhum. Ciao. 
Bye. Até amanhã.

— Nem olhou para nós nem nada — diz a Úrsula depois de o 
Álvaro sair da casa da Eva. — O cara anda um pouco estranho, né?
— É, o Álvaro anda um bocado esquisito, não anda? — diz 
a Patrícia. — Eu já tentei falar com ele, mas ele não é de 
desabafar.

Este livro propõe que façamos uma pequena 
viagem ao mundo da nossa Cidadania Europeia, 
para que conheçamos melhor a União Europeia 
e o projecto global que a sustenta, bem como os 
nossos direitos e deveres de cidadania e a liga-
ção destes com a nossa vida. 

É natural que te perguntes: para que quero eu 
a União Europeia? De que me serve conhecer e 
exercer a minha Cidadania Europeia? Mas, antes 
mesmo de te ajudarmos a encontrar algumas 
respostas possíveis, faz esta pergunta:
 E se a União Europeia não existisse? Procura em 
seguida imaginar como seria a tua vida...

Entretanto, fomos todos ficando de tal manei-
ra habituados a viver em paz, que chegamos a 
esquecer-nos de como ela tem sido afinal uma 
raridade no trajecto milenar da história euro-
peia; e de como o projecto europeu é por isso um 
projecto excepcional.

Admirar este projecto não invalida o direito e o de-
ver de sermos (e sabermos ser) críticos nas aná-
lises que fazemos sobre a União. Criticar é, aliás, 
um comportamento essencial à prática de boa 
cidadania. Mas para que as nossas críticas sejam 
fundamentadas, construtivas, e em benefício de 
todos nós, temos antes de mais de conhecer a 
realidade que criticamos, e temos de conhecer 
bem a nossa condição de cidadãos.
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A Patrícia e os seus impulsos de psicóloga!
— Deixa lá o rapaz — diz a Eva. — Está na crise dos quinze.
— Por acaso, a Patrícia até tem uma certa razão — diz o Rui. — Eu 
também acho que o Álvaro anda um bocado esquisito. Outro 
dia, eu estava em casa da minha avó, à janela, e vi-o entrar para 
o prédio em frente, que é assim, tipo, um bocado tipo...
— Um bocado tipo quê?
— Moram lá uns brasileiros e, tipo, uns imigrantes esquisitos.
— Seu Rui, você e seus preconceitos! — diz a Úrsula.
— Não entendes? — diz o Rui. Está um pouco embaraçado. — 
É um prédio todo degradado, não sei se estão a ver. Eu não 
tenho nada contra os brasileiros ou os outros imigrantes, 
não é isso, mas o prédio tem um bocado mau aspecto. Aquela 
zona da cidade já foi boa, mas agora a minha mãe até já disse 
à minha avó que ela devia mas era mudar de casa. Pode ser 
assaltada ou coisa do género.

A Cidadania Europeia foi instituída pelo tratado 
de maastricht. Este tratado, assinado em 1992 
na cidade holandesa de Maastricht, é também o 
responsável pela consagração oficial da expres-
são “União Europeia”.  

A criação da Cidadania Europeia deve de ser enten-
dida em primeiro lugar como mais uma etapa na 

A Cidadania Europeia define-se como um esta-
tuto legal de direitos, e também de deveres, que 
podem ser exercidos por todo o cidadão nacional 
de um Estado-Membro. A Cidadania Europeia não 
deve ser vista como um novo estatuto que visa 
substituir as cidadanias nacionais. Trata-se de 
um estatuto complementar de direitos que não 
substitui a nossa cidadania nacional, mas antes 
aumenta o leque de direitos de que dispomos, e 
que passamos a poder utilizar num espaço mais 
alargado – a europa comunitária dos seus 27 
Estados-Membros.  
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— E então viste o Álvaro a entrar para o tal prédio?
— Vi. Ainda o chamei, mas ele entrou logo, nem se virou nem 
nada.
— Hum... E se seguíssemos o cara? — diz a Úrsula. — A gente 
podia dar uma de detective, numa boa, e descobrir o mistério 
de «seu» Álvaro.
— Estes brasileiros! Têm uma imaginação — diz o Rui.
— E você, seu portuga cheio de preconceitos, não tem?
— Tenho — diz o Rui. Passa o braço pelo pescoço da Úrsula e 
prega-lhe um beijo repenicado na cara. — Por isso é que eu 
digo: bora daí para a casa da minha avó.
— Isto ainda vai dar casório — diz a Eva. — Ora bem, vão lá 
para as vossas investigações criminosas...
— Criminais.
— Ou isso. Eu fico a procurar material para o nosso trabalho.

do, aliás, num programa mais amplo sobre os 
Direitos Fundamentais e a Justiça na União. 

Entre as razões que mais frequentemente têm 
sido apontadas para a criação da Cidadania Euro-
peia, podemos ainda incluir: 

 a necessidade de reforçar e fortalecer a identi-
dade europeia, dando aos cidadãos a possibilida-
de de participar mais intensamente no processo 
de integração comunitária;

 a crítica de longa data, feita pelos cidadãos, de 
que a União Europeia era pouco transparente nos 
seus processos de decisão, muito burocrática, 
muito distante do cidadão comum. Por isso, era 

construção de um já longo percurso de dedicação 
da União Europeia à protecção e promoção dos 
direitos humanos na Europa e também no Mundo. 
Nesse percurso, destacam-se importantes docu-
mentos como a carta comunitária dos direitos 
sociais fundamentais dos trabalhadores, adop-
tada em 1989 e a carta dos direitos fundamen-
tais da união europeia, adoptada em Nice em 
Dezembro de 2000.  

A importância que a União Europeia atribui aos 
Direitos Fundamentais está bem patente na De-
cisão de 2007 do Conselho da União Europeia 
que estabelece para o período de 2007-2013 
um programa específico para a promoção dos 
Direitos Fundamentais e da Cidadania, integra-
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— Ó Eva — diz o Rui. — Tu sabes aquela do português, o 
lituano, o grego e o sueco que se conhecem no Facebook?
Mais uma vez, ninguém ri da anedota do Rui —é mais uma 
tentativa falhada de fazer com que o Rui deixe de contar as 
suas piadas.
— Rua! – diz a Eva. — Sorri aos amigos e acrescenta: — 
Desculpem lá não ir à porta. Ainda estou um bocado 
fraquinha...

 a necessidade de reforçar a dimensão econó-
mica e social do projecto europeu, já que, como 
de seguida veremos, um dos direitos fundamen-
tais da Cidadania Europeia é precisamente o di-
reito de livre circulação, o que sem dúvida pre-
tende ser um estímulo muito claro ao aumento da 
circulação de pessoas, serviços, capitais, bens, 
empresas, projectos, ideias, tudo enfim o que 
possa permitir à União reforçar-se como grande 
actor económico e político no mundo, mais apta a 
enfrentar os múltiplos desafios da globalização. 
De facto, só num espaço em que sejamos livres 
de nos deslocar, de trabalhar, e de residir em 
outro Estado-Membro, é possível reforçar a inte-
gração deste espaço, aproximar as populações e 

também pouco democrática e pouco dada ao de-
bate e à aceitação dos pontos de vista do cidadão 
comum, na formulação das suas políticas. A Cida-
dania Europeia aumenta os níveis de transparên-
cia e de democraticidade não só do funcionamen-
to das instituições da União Europeia mas também 
da sua relação com a sociedade civil. No sentido 
de ultrapassar as críticas relativas à falta de trans-
parência, um dos direitos que a Cidadania Europeia 
consagra é precisamente o direito de acesso aos 
documentos das instituições europeias. Pare-
ce um pormenor, mas, de facto, este é um direito 
básico para qualquer cidadão que queira estar in-
formado. Assim, não só se reforça a transparência 
das instituições europeias como também aumen-
ta o poder da nossa cidadania. 
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Na rua, à porta da casa da Eva, o Rui e a Úrsula despedem-
se da Patrícia e do Óscar. A Patrícia tem de ir para a aula de 
Pilates.
— E eu vou às compras ao supermercado com a minha mãe — 
diz o Óscar.
— Aproveita para fazer um estudo de mercado — diz o Rui. — 
Entrevista as pessoas, pergunta-lhes, tipo, o que é que mudou 
nos hábitos delas desde que passamos a ter uma moeda 
única e um mercado único ou lá o que é que é.
— Eu fiquei de fazer a introdução do nosso trabalho.  
E já sei o que vou escrever — diz a Patrícia. — Vou falar  
da origem da palavra Europa e fazer umas citações giras, 
assim tipo Fernando Pessoa, o rosto com que fita é Portugal  
e coisas do género.
— O que é que estás para aí a dizer? — pergunta o Óscar. — O 
rosto quê?

Sem o direito de livre circulação não seria possí-
vel à União promover a mobilidade dos cidadãos 
em áreas tão importantes como o ensino e o 
mercado laboral.

 

A preocupação da União Europeia com o ensino é 
uma preocupação global, ou seja, as suas estra-
tégias e acções visam abarcar todas as etapas da 
nossa formação, desde o ensino pré-escolar ao en-
sino superior, a formação profissional, a educação 
para adultos e a formação ao longo da vida.

permitir que de modo geral todas tenham acesso 
a iguais oportunidades de ensino, de formação, 
de emprego, de bem-estar, em suma, de enrique-
cimento humano. 

Imagina o mesmo espaço europeu a que chama-
mos União Europeia;
Imagina que nesse espaço não está consagrado 
o direito de livre circulação.
De seguida, tenta assinalar as vantagens e desvan-
tagens que resultariam na ausência desse direito.
Como seria a União Europeia? Que possíveis im-
plicações teria a ausência desse direito na tua 
vida e no teu futuro?
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— Não conheces aquele poema do Fernando Pessoa? Vem no 
livro de Português.
A Patrícia recita:

A Europa jaz, posta nos cotovelos:
De Oriente a Ocidente jaz, fitando,
E toldam-lhe românticos cabelos
Olhos gregos, lembrando.
O cotovelo esquerdo é recuado;
O direito é em ângulo disposto.
Aquele diz Itália onde é pousado;
Este diz Inglaterra onde, afastado,
A mão sustenta, em que se apoia o rosto.
Fita, com olhar esfíngico e fatal,
O Ocidente, futuro do passado.
O rosto com que fita é Portugal.

adquiridas, bem como de valorização da contínua 
actualização de conhecimentos e aquisição de 
novos, é válida, digna de reconhecimento e digna 
de incentivo. Nisto consiste a sua visão integrada 
sobre a educação e formação ao longo da vida. 

mas, o que justifica esta preocupação e atenção 
tão detalhadas ao ensino, à aprendizagem e, no 
fundo, ao conhecimento? Porque tem a Europa, 
e a União Europeia em particular, um especial in-
teresse em estimular a harmonização dos espa-
ços de ensino e em valorizar todas as formas de 
conhecimento? 

O grande objectivo desta aposta na educação e na 
valorização de todas as formas de conhecimento 

Da mesma forma, não visa apenas privilegiar um 
tipo de conhecimento, como o conhecimento cientí-
fico, mas também os conhecimentos não-formais, 
adquiridos ao longo da vida no contexto das expe-
riências profissionais de cada um de nós. Também 
não visa olhar apenas para os meios tradicionais de 
ensino-aprendizagem. Pelo contrário, visa contem-
plar igualmente os espaços inovadores (como a 
internet) em que o ensino-aprendizagem também 
ocorre (como o E-learning).

A União Europeia faz uma abordagem ao ensino e 
ao conhecimento muito abrangente, assentando 
na ideia central de que toda a forma de enrique-
cimento intelectual da pessoa, de estímulo dos 
seus talentos, de valorização de competências 
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— Maravilha! É lindo de morrer! — diz a Úrsula.
— Tá – diz o Rui. — Não morras já, que quero que venhas 
comigo a casa da minha avó. Vamos descobrir o que é que o 
Álvaro anda a tramar nas nossas costas.

O Rui e a Úrsula não descobrem o que é que o Álvaro anda a 
tramar, mas as duas horas que passam em casa da avó do Rui 
não são tempo perdido.
A avó do Rui é uma senhora simpática e mal o neto chega  
diz logo:
— Vens muito bem acompanhado, Ruizinho! Quem é essa 
menina tão linda?
Feitas as apresentações, o Rui pergunta à avó:
— Vovó, quem mora no prédio aqui em frente? Conheces 
alguém lá?

na prática, o que tem feito a união europeia no sen-
tido de concretizar este objectivo de liderança?
A visão integrada da União Europeia sobre o ensi-
no e o conhecimento tem sido posta em prática 
através de uma estratégia de harmonização dos 
tradicionais espaços europeus de ensino (des-
de o pré-escolar ao superior), assente na estreita 
colaboração dos governos nacionais. 

Harmonizar espaços de ensino e de formação 
significa diminuir as disparidades existentes en-
tre diferentes sistemas de ensino e de aprendi-
zagem. Subjacente à harmonização está por sua 
vez a ideia de que espaços menos díspares entre 
si são potencialmente espaços menos difíceis de 
serem percorridos pelos cidadãos, quer durante 

está em que a União Europeia, e desde logo o seu 
espaço económico, possam estar efectivamente 
entre os mais fortes e competitivos a nível mun-
dial, graças à qualidade dos seus recursos huma-
nos e à promoção de condições que estimulem a 
livre circulação de capital humano, isto é, de pes-
soas com formações e saberes múltiplos. 

Todos os espaços de ensino e de formação são 
estratégicos e importantes na prossecução 
deste objectivo, já que será da valorização con-
junta de todos eles que resultarão gerações de 
cidadãos mais bem formados e mais preparados 
para competir com outros espaços do mundo. 
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— Conheço várias pessoas. O senhor Alfredo, no quinto 
esquerdo, que é muito prestável, até me veio desentupir 
a banheira naquela ocasião em que, não sei se te lembras, 
Ruizinho, eu até...
É também muito faladora, a avó do Rui. Sempre foi, mas 
agora, desde que enviuvou e vive sozinha, aproveita todas as 
oportunidades para «pôr a conversa em dia».
— ... e a menina Fátima, que é uma artista a tirar calos. 
Coitadita, tem azar com os namorados, não há maneira de 
acertar. E no segundo direito mora um rapaz da minha idade, 
o Firmino Sá.
Rapaz?!
— Sim. Está divorciado, de vez em quando encontro-me 
com ele no café. É bom homem, mas enfim... Mudando de 
assunto, digam-me cá: têm estudado muito?
— Temos, avó. Olha, não há assim umas pessoas um bocado 
esquisitas no prédio?

processo de Bolonha
Este nome decorre da assinatura de uma Declara-
ção na cidade italiana de Bolonha, em 1999, que 
estabelece os princípios da harmonização do ensi-
no superior no espaço europeu e não apenas no es-
paço da União Europeia. De facto, inicialmente eram 
29 os países signatários, sendo actualmente 46 os 
que compõem a lista.

processo de copenhaga
O Processo de Copenhaga deve o seu nome à 
Declaração assinada em 2002 pelos Ministros 
da Educação de 31 países europeus, na cidade 
dinamarquesa de Copenhaga. Nesta declaração, 
os países signatários comprometem-se a de-
senvolver uma estratégia de uniformização dos 

o seu período de formação, quer mais tarde no 
decorrer da sua vida profissional. Isto porque o 
reconhecimento de programas de estudos em 
diferentes países, a concessão de equivalências 
de graus e/ou de diplomas de formação e ainda 
o reconhecimento de competências adquiridas 
fora dos contextos de ensino e de formação tra-
dicionais estão unidos na sua operacionalização 
por procedimentos e regras harmonizados.

Na prática, a criação de espaços de ensino e de 
formação mais harmonizados, e por isso mais 
aptos a estimular a mobilidade dos cidadãos, e 
em particular dos jovens, tem passado por dois 
importantes processos: o processo de Bolonha e 
o processo de copenhaga.
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— Não, filho. Olha, e já tiveram muitos testes?
— Já. Diz-me, não há assim uns, tipo, imigrantes, que fazem 
muito barulho à noite e dão mau ambiente?
— Não, filho, que ideia! Há umas pessoas que vieram para cá 
para ver se melhoram a vida. E as notas?  
Ó Ruizinho, olha que eu quero que tu tires vintes  
a tudo, filho.
— Vinte é um bocado difícil.
— Olha, se tiveres boas notas, está prometido: pago-te umas 
férias.
— Pagas, avó?
— Pago, pois. Quando a tua mãe acabou o liceu, o teu avô — a 
avó do Rui vira-se para a Úrsula e diz: — Ah, menina, o avô 
do Ruizinho era um santo! Eu não há dia que não me lembre 
dele. Faz-me muita falta, muita.
— O que é que estavas a contar, avó? — diz o Rui. — De quando 
a minha mãe acabou o liceu?

dadão deve poder iniciar, desenvolver e concluir 
a sua formação académica ou profissional, bem 
como aceder a um diploma europeu no âmbito do 
seu tipo de formação, em qualquer Estado signa-
tário destes processos.
Peça fundamental na concretização deste objec-
tivo de harmonização é o Programa Aprendiza-
gem ao Longo da Vida (2007-2013), adoptado em 
2006 por uma Decisão conjunta do Parlamento 
e do Conselho da União Europeia. Este programa 
inclui outros já nossos conhecidos que existiam 
antes destes desenvolvimentos mais recentes.
Entre os mais populares estão sem dúvida o 
Erasmus no âmbito da mobilidade de alunos no 
ensino superior. Mas para além deste, desta-
cam-se também:

processos educativos e de formação profissional 
em toda a Europa até 2010. 

Para que este objectivo seja concretizável, é 
fundamental que as instituições de ensino e de 
formação possam funcionar num espaço aberto 
de ampla cooperação, o que implica desde logo a 
partilha de procedimentos comuns no que toca 
ao funcionamento das ofertas educativas e de 
formação, seja em termos de conteúdos, seja em 
termos de duração, seja em termos de reconheci-
mento de diplomas. 

Na base das harmonizações que tanto o Proces-
so de Bolonha como o Processo de Copenhaga 
visam estimular, está a ideia de que qualquer ci-
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— Pois.
A avó do Rui fala-lhes de um tempo que parece saído de um 
filme histórico. Um tempo em que viajar pela Europa era 
complicado.
— Sim, filho, para ir a Espanha comprar uns caramelos era 
preciso ter passaporte — diz ela e o Rui espanta-se. A Úrsula 
não fica assim tão surpreendida.
— E houve uma época em que só se podia levar uma 
determinada quantia de dinheiro. Eram uns cinco contos, já 
não me lembro bem.
Cinco contos são para aí uns vinte e cinco euros! O quê?! E se 
a pessoa quisesse comprar umas roupas caras em Londres ou 
uns jogos de computador?
— Não podia. Mas olha, filho, eu dá-me a ideia que não havia 
jogos de computador quando a tua mãe era da tua idade. 
Quer dizer, talvez houvesse, não sei. É, talvez, lembro-me 
de a afilhada do teu avô, a Marie France, vir numa ocasião 

o programa grundtvig: especializado na promo-
ção da qualidade da educação de adultos por 
meio de actividades de cooperação atentas às 
necessidades de todos os modos de educação de 
adultos seja esta formal, não-formal ou informal.

Concluímos que o direito de livre circulação é 
de facto muito importante na concretização de 
níveis cada vez mais elevados de excelência dos 
nossos recursos humanos a fim de superarmos 
os grandes desafios da globalização. Sem livre 
circulação não haveria como promover intercâm-
bios, cooperação, parcerias para um espaço de 
ensino e de aprendizagem mais integrado.

o programa leonardo da Vinci: vocacionado para 
a formação profissional, mais concretamente 
para a promoção da mobilidade de pessoas (in-
cluindo aqui formandos e formadores) no contex-
to de programas de formação profissional, ou da 
mobilidade de pessoas já presentes no mercado 
de trabalho  (através da promoção de estágios 
profissionais). 

o programa comenius: especialmente vocaciona-
do para auxiliar na melhoria do ensino pré-escolar, 
básico, secundário e profissional ao nível europeu, 
e ainda para melhorar a mobilidade de alunos e 
professores incentivando, nesse processo de in-
tercâmbio, a aprendizagem das línguas;
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de França passar férias connosco e... Não, minto, não foi 
quando veio passar férias. Ou foi? Não, foi naquela altura em 
que os pais estavam a pensar vir de vez para Portugal, que 
trabalhavam no duro, coitados, tinham ido a salto, passaram 
muito, muito. Eu, por acaso, quando me vêm agora com mais 
isto e mais aquilo, que temos muitos imigrantes e que nos 
estão a tirar o trabalho, eu digo sempre: é pôr os olhos nas 
pessoas que...

— Sua vovó é muito legal! — diz a Úrsula ao Rui quando vão 
a caminho do metro. — Puxa vida, o que ela fala é mesmo 
interessante.

Isto é particularmente importante para nós 
quando se trata da possibilidade de trabalhar-
mos noutro país e de realizarmos uma carreira 
que não esteja confinada logo de início a um úni-
co espaço geográfico.

A mobilidade, seja no ensino, seja já no campo 
profissional, deve ser vista acima de tudo como 
oportunidade. Mas já sabemos que uma oportu-
nidade também traz consigo exigências. A maior 
exigência que a mobilidade nos coloca é a de que 
saibamos permanecer atentos e abertos à ne-
cessidade de aprendermos ao longo da vida. 

 De facto, tudo o que dissemos anteriormente 
permite-nos agora entender melhor o valor de 
uma aposta séria e contínua na nossa formação, 

O direito de livre circulação é sem dúvida muito 
importante na promoção da competitividade en-
tre empresas, entre universidades, entre labora-
tórios, enfim, entre espaços de criação de rique-
za, seja material, seja intelectual.
De facto, surgem muitas mais ideias quando se 
tem a possibilidade não só de as partilhar como 
também de as implementar em espaços abertos 
e sem fronteiras. 
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— É. E a ideia que eu tive? Foi boa ou quê? Quem é esperto, 
quem?
A ideia do Rui é óptima. E pode contar com a colaboração da avó.
— Desde que você avise ela com antecedência — diz a Úrsula 
—, para ela ir ao cabeleireiro.
Riem os dois.
— É uma vaidosa, a minha avó — diz o Rui. — Mas a nossa 
parte do trabalho vai ser, tipo, a melhor.
— Pois, seu Rui, mas não esqueça, também temos de recolher 
material sobre o programa Grundtvig e a rede Eures.

 

A Estratégia de Lisboa é um compromisso que os 
Estados-Membros assumiram pela primeira vez 
em 2000, durante a Presidência de Portugal no 
Conselho da União Europeia. 

A Estratégia de Lisboa tem como principais pre-
ocupações e objectivos a melhoria da qualidade 
de vida de todos os cidadãos e cidadãs, por via da 
concretização das metas sociais e económicas 
que apresenta. 
Para vermos a importância que tal assume, bas-
ta referir que a Estratégia de Lisboa levou a uma 
alteração da estrutura do próprio orçamento 

na constante actualização dos nossos conhe-
cimentos e das nossas competências, em face 
dos desafios do futuro.

Não obstante a Cidadania Europeia consagrar o 
direito de livre circulação como um direito funda-
mental, tanto os Estados-Membros como as insti-
tuições europeias têm consciência de que há ainda 
muito a fazer para que todos os cidadãos possam 
gozar de efectiva igualdade de oportunidades em 
matéria de livre circulação e de livre acesso ao em-
prego dentro e fora dos seus países. 

A estratégia de lisboa espelha bem a consciência 
dos Estados e das instituições europeias sobre a 
necessidade de promover um espaço que seja mais 
competitivo mas também mais solidário e justo. 
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Como o Álvaro já está atrasado, desce a Rua da Concórdia a 
correr e nem repara que estão a chamá-lo do outro passeio. Só 
quando sente um puxão na t-shirt é que pára.
— Ah, olá!
Uns olhos muito redondinhos e muito negros, lindos, 
fecham-se num sorriso e a Darina diz:
— Olá, Álvaro!
Já tem boa pronúncia. Já diz Álvaro e não Alvaro. 
Principalmente, já não tem vergonha de falar com o Álvaro.
— Os teus pais estão em casa?
— Olá.
— Pai, mãe, casa?
— Sim, sim — diz a Darina.
— E o teu irmão? Irmão, casa?
Sim, o pai, a mãe e o irmão estão em casa.

 melhorar a qualidade e a produtividade no tra-
balho; 

 promover uma abordagem do trabalho baseada 
no ciclo de vida e na formação contínua, ou seja, 
valorizar o trabalho e a actualização de conheci-
mentos em todas as suas formas e em todas as 
fases da nossa vida; 

 melhorar a atractividade do trabalho, e torná-lo 
mais remunerador para os que procuram emprego; 

 alargar e aumentar o investimento em recursos 
humanos; 

 adaptar os sistemas de educação e formação em 
resposta às novas exigências de competências.

Como podemos constatar, todos estes grandes ob-
jectivos visam contribuir para a consolidação de um 
espaço europeu assente na competitividade (eco-

comunitário com a inclusão de uma nova rubrica 
intitulada desenvolvimento sustentável. 

A Estratégia de Lisboa, que foi revista em 2005, 
centra-se em dois grandes pilares: economia e 
emprego na Europa. Dentro desses pilares, são 
múltiplos os seus objectivos e metas, dos quais 
destacamos a importância de: 

 facilitar a geração de ideias e a sua implemen-
tação; bem como a divulgação e eficaz utilização 
das tecnologias de informação, promovendo uma 
sociedade da informação mais inclusiva; 

 incentivar a utilização racional dos recursos 
permitindo um crescimento económico susten-
tável e em harmonia com a protecção ambiental;

 implementar políticas de emprego para atingir 
o pleno emprego;
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— Vamos então? Desculpa o atraso.
O Álvaro aponta para o relógio de pulso e depois une as mãos 
e tomba a cabeça para o ombro. Sorri. É como se estivesse a 
jogar às charadas, tem de mimar o que quer dizer.
O fecho da porta do prédio está arrombado, falta 
um vidro, não há tapete no pavimento de mármore 
da entrada, que já foi bonito mas agora está todo 
riscado e baço. E a maior parte das caixas do correio, 
na parede ao lado esquerdo, já não tem porta.
O Álvaro e a Darina sobem as escadas — o elevador está 
avariado. Cheira a comida muito condimentada e há uma 
humidade fria no ar. A Darina tosse.
— Ainda não estás melhor?
A Darina olha para o Álvaro com um sorriso que ele já sabe 
interpretar: não o compreendeu. Ele finge que tosse e diz:
— Bem? Estás melhor?

diversos agentes económicos e políticos (em-
presas, governos, partidos políticos, sindicatos, 
etc...) É o caso do desafio sobre a necessidade 
de promover a flexibilidade laboral dos trabalha-
dores em conjunto com a segurança do emprego 
conhecida como flexisegurança. Mas não há a 
este respeito uma leitura única e consensual.
Mas os obstáculos, as dificuldades e a saudável 
pluralidade de opiniões em torno dos objectivos 
da Estratégia de Lisboa não põem em causa a 
importância que a Estratégia de Lisboa dá ao de-
senvolvimento do modelo social europeu. 

nómica e tecnológica), na capacidade de gerar res-
postas eficazes aos desafios da globalização, mas 
igualmente assente na promoção da solidariedade, 
no direito ao emprego, no direito ao conhecimento 
e no direito a um desenvolvimento económico, am-
biental e social sustentável. 

É claro que bastará ler os desafios deste grande 
compromisso que é a Estratégia de Lisboa para 
vermos que não é fácil alcançar todas as metas 
a que os Estados e as instituições europeias se 
propõem. Além disso, há vários desafios que 
suscitam interpretações muito diferentes sobre 
o seu sentido e que geram por isso debates muito 
acesos sobre as suas reais implicações junto de 
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No apartamento de três assoalhadas em que vive a Darina 
moram mais dez pessoas: a tia, a mãe e o Desislav, o irmão 
da Darina, três homens novos que vieram juntos do Norte 
de África, duas irmãs romenas e um rapaz do Paquistão, o 
Saleem, que não deve ter ainda dezoito anos, mas diz que 
tem vinte e cinco.
A mãe da Darina abre-lhes a porta e o Álvaro mais uma vez se 
admira como é possível que alguém que passou por tantas 
dificuldades tenha um sorriso assim tão feliz.
— Olá, olá, olá! — diz ela.
Ainda não diz muito bem o «o» inicial. Se não dissesse mais 
nenhuma palavra, qualquer pessoa julgaria que tem uma 
pronúncia afectada, que é toda chique-e-bem… O Álvaro já 
tentou explicar-lhe esta impressão que ela poderia causar, 
para a fazer rir, mas não há mímica que transmita essa ideia.
— Hoje, tenho pouco tempo — diz o Álvaro, apontando mais 
uma vez para o relógio. — Atrasei-me, desculpem.

 

Esta pergunta tem na sua base uma outra: a de 
saber se afinal os imigrantes vindos de Estados 
fora da União gozam de Cidadania Europeia. 
Apenas os cidadãos nacionais de Estados-Mem-
bros gozam de plena Cidadania Europeia. Os ci-
dadãos provenientes de Estados fora da União 
Europeia (ou seja, de países terceiros, expressão 
que designa qualquer país que não faça parte da 

O Modelo Social Europeu mais não é do que a ex-
pressão que designa a visão da Europa como um 
espaço capaz de conciliar formas de crescimen-
to económico sustentável, com práticas promo-
toras de mais e melhor inclusão social. Nestas 
incluem-se: a promoção do direito ao emprego, 
de melhores condições de trabalho, da igualda-
de de oportunidades entre homens e mulheres, 
de formas de protecção social no desemprego, 
na doença, na velhice, e ainda de uma cidadania 
mais activa e participativa nos processos de de-
cisão democrática das nossas sociedades. 
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Começa a aula. Ensinar português a este grupo de imigrantes 
é mais difícil do que ter um dezanove a Matemática, mais 
excitante do que surfar nas ondas da praia do Martinhal com 
os amigos, melhor, muito melhor do que ir a um concerto da 
banda preferida do Álvaro.
Mas, nos próximos dias, o Álvaro não pode vir, explica por 
palavras e por gestos. Ao Saleem diz, em inglês: — I can’t come, 
I have an assignment for school.
Tem de fazer um trabalho sobre a mobilidade na União 
Europeia, diz-lhe, e dá uns passos para a direita e para a 
esquerda e depois riem os dois como perdidos. Os outros 
nove «alunos» do Álvaro sorriem, encantados com a boa- 
-disposição dos dois.
Mas, quando por fim compreendem o que quer dizer, ficam 
com uma expressão decepcionada. Uma semana inteira 

dos que residem na União Europeia, independen-
temente dos seus países de origem. Entre esses 
direitos, está o direito de um imigrante residente 
num Estado-Membro se deslocar para outro Es-
tado-Membro para aí residir e trabalhar por conta 
de outrem ou por conta própria, ou ainda para re-
alizar estudos ou formação profissional. 
A consagração deste estatuto é muito importante 
já que, entre outras razões, introduz um princípio 
de elementar justiça entre cidadãos, fazendo da 
Cidadania Europeia um projecto ainda mais aber-
to à inclusão da diversidade humana. Compreen-
der a centralidade da diversidade humana nas 
nossas sociedades é essencial, pois ela é mais 
do que uma evidência. É acima de tudo um traço 

União) não são cidadãos europeus, facto que se 
reflecte no acesso que podem ter ao direito de li-
vre circulação. 

No entanto, ao longo dos anos, em resultado da 
luta de muitas organizações não-governamen-
tais de defesa dos direitos humanos, e também 
de uma maior sensibilidade dos Estados e das 
próprias instituições europeias para esta ques-
tão, tem-se conseguido diminuir a distância que 
inicialmente separava os imigrantes do direito à 
liberdade de circulação e de residência na União.

Hoje existe o estatuto do residente europeu 
(em vigor desde 2004), que consagra os direitos 
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sem aulas? Tanto tempo! Assim, vão esquecer tudo o que já 
aprenderam.
Mobilidade de pessoas e mercadorias… fazer recuar as 
fronteiras… 2010, Ano do Combate à Pobreza e à Exclusão… 
A Europa, colonizadora durante séculos, anfitriã agora de 
outros povos…
— Saleem, queres ajudar-me? — diz o Álvaro. — Queres ajudar- 
-me, Darina?

Europeia em defesa dos Direitos Humanos e da 
igualdade de oportunidades, desde logo ao abrir 
as portas aos imigrantes de países terceiros 
para o uso daquele que é um direito central da 
Cidadania Europeia: o direito de livre circulação 
e de residência.

marcante no perfil demográfico, social e cultu-
ral das nossas sociedades que se querem ainda 
mais plurais e democráticas.

É claro que o Estatuto do Residente Europeu 
conta ainda com vários obstáculos. Por exemplo, 
a Directiva 2003/109/CE que consagra este es-
tatuto, também reserva aos Estados-Membros 
a possibilidade de criarem determinadas restri-
ções para a sua concessão ou para a admissão 
de pessoas com este estatuto.

No entanto, o balanço geral é muito positivo já 
que o Estatuto tem permitido uma maior apro-
ximação entre as práticas e o discurso da União 
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— Pela última vez, Eva: vem jantar! Ouviste?
A Eva pousa o portátil em cima da secretária e olha para a 
mãe, que está à porta do quarto dela com cara de poucos 
amigos.
— Já vou, qual é a pressa?
— Estou a chamar-te há não sei quanto tempo. O jantar já está 
na mesa. O teu pai já está a fumegar.
A Eva ri. 
— É o papá que está a fumegar? — diz. — Não é a comida?
— Tens uma gracinha!
Já passaram dois dias e a Eva ainda não começou a fazer a 
parte do trabalho que lhe compete. À mesa, fala com os pais.
— É para Área Projecto. Tenho de abordar a questão da 
mobilidade dos estudantes.

É natural que quando se fala em harmonização 
e quando não se está muito certo do que ela na 
verdade significa, se possa pensar que esta leva 
à homogeneização de culturas. Esse não é, de 
todo, o objectivo dos esforços de harmonização 
de que temos vindo a falar. E nada mais longe 
daquela que é a verdade da União Europeia: fa-
zer da diversidade humana e da pluralidade de 
ideias a sua maior riqueza!

A mobilidade não deve ser encarada como um pro-
cesso que leve, indirectamente, ao abandonar das 
nossas línguas e das nossas especificidades cul-
turais por força do convívio com outros espaços.
Pelo contrário, a mobilidade também potencia, 
pelo contacto que proporciona entre as pessoas, 
a (re)valorização da nossa diversidade (linguís-
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— Ah! Tens de falar do Erasmus, não é? — diz o pai da Eva. — 
E, já agora, fala também daquele programa para os jovens 
cientistas... ou será que é para jovens à procura do primeiro 
emprego?
A Eva vai abordar o programa Erasmus e também o Leonardo 
da Vinci.
— Se tu quisesses ajudar-me, papá... Lá no escritório podias 
ir dando uma vista de olhos nos sites da União Europeia — 
diz a Eva. Sorri ao seu papá queridinho. — Sim, quiquinho? 
Fazes-me esse favorzinho? Olha, e vê também coisas sobre o 
programa Comenius.
— Que é isso? — pergunta a mãe da Eva.
— Pois é — diz a Eva. — Toda a gente se farta de falar do 
Erasmus e coisa e tal, mas pouca gente sabe que também há 
um programa para o básico e o secundário.

O convívio nesse ambiente multicultural ensinou-
me a não aceitar estereótipos e a tornar-me mais 
tolerante. Tendo um marido francês, voltei para 
França e o facto de falar várias línguas permite-me 
hoje trabalhar com pessoas de todo o mundo!”
Verónica Martins (Paris)

“Sou licenciada em relações internacionais pela 
Universidade do Minho. Ao procurar emprego (em 
Portugal e também fora) no final da minha licencia-
tura, em 1986, consegui um estágio de 6 meses na 
Comissão Europeia em Bruxelas. Acabei por ficar!
Apesar de estar longe da família e do país, e 
de me ter de adaptar ao clima, foram vários os 
motivos que me levaram a ficar. Por um lado, a 
oportunidade de ter um trabalho exigente e ao 
mesmo tempo super interessante: a construção 

tica, histórica, cultural...) sendo sem dúvida aí 
que radica uma das maiores fontes de riqueza 
intelectual, afectiva e social da união europeia. 

Além disso, é essa Europa de múltiplas cores, 
músicas e poesias, aquela que verdadeiramente 
nos atrai quando nos movemos! 

“Sou portuguesa, nasci em França, mas fiz a minha 
escolaridade em Portugal. Fiz o meu terceiro ano 
universitário numa universidade francesa através 
do programa Erasmus. Foi uma experiência muito 
enriquecedora, pois permitiu-me conhecer outra 
cultura universitária.  E incentivou-me a repetir a 
experiência, desta vez para um Mestrado na Bél-
gica, num estabelecimento bilingue (Inglês/Fran-
cês) que acolhe mais de trinta nacionalidades. 
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O que a Eva não diz é que ela própria, até há umas horas, 
do programa Comenius só sabia o nome. Agora, depois de 
uma passagem pelo Facebook, está mais informada do que a 
ministra da Educação, para além de ter conhecido um lituano 
que é o máximo. O nome é que é uma pena: Zilvinas, com um 
acento circunflexo de pernas para o ar em cima da primeira 
letra. Parece nome de rapariga, mas é o nome do Príncipe 
das Serpentes que manda raptar uma rapariga e levá-la para 
o fundo do mar, onde ele vive. É uma personagem de uma 
fábula lituana que o Zilvinas lhe resumiu.
O Zilvinas está numa escola nos arredores do Porto a passar 
um mês com um grupo de colegas da escola dele em Vilnius, 
integrado no programa Comenius, e quer encontrar-se com a 
Eva no fim-de-semana.

Não nos podemos ainda esquecer que a nossa 
Cidadania Europeia se funda no princípio da não-
-discriminação, seja na base da nacionalidade, 
seja na base do género, da idade, da deficiência, 
da religião, da orientação sexual – princípio esse 
que espelha bem o respeito que a União confere 
ao direito à diferença e ao valor da diversidade. 

O princípio da não-discriminação é de facto a 
prova de que a Cidadania Europeia não busca a 
uniformização dos indivíduos, busca sim a pro-
moção de práticas de cidadania que permitam 
a todos uma maior igualdade de oportunidades 
sem a perda das suas identidades.

Iniciámos esta viagem falando precisamente de 
como a Cidadania Europeia surge para auxiliar na 

da Europa! Percebi que havia muita coisa para ver 
e aprender; o ambiente multicultural ensinou-me 
a “perder a vergonha” de falar outra língua, a res-
peitar as diferenças das outras culturas: o sentido 
de humor, a postura, a forma de expressão. Con-
sidero que trabalhar com pessoas tão diferentes 
que trabalham juntas em harmonia e com eficácia 
para um objectivo comum é fundamental para o 
enriquecimento interior. A possibilidade de ter esta 
“visão global” ensina-nos a relativizar, a saber 
comparar o que pode ser comparável e a ter em 
conta as diferentes realidades das regiões/países 
que fazem a força da nossa diversidade europeia. 
Passados 23 anos ainda me parece que foi on-
tem que comecei esta experiência. Se pudesse 
voltar atrás, recomeçaria de novo.”
Adelina Moreira (Comissão Europeia, Bruxelas)
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Depois do jantar, a Eva volta para o quarto sem ajudar os 
pais a arrumar a cozinha. Tinha uma boa desculpa, duas até: 
estava a sentir-se «um bocadinho fraquinha» e precisava de 
estudar.
— Não te esqueças de me ver o que te pedi, está bem, papá? 
Erasmus, Leonardo, Comenius, não custa nada.
No quarto, a Eva entra no site do Facebook e envia logo uma 
mensagem ao Zilvinas, que está online e lhe responde de 
imediato.
Começa o trabalho de investigação mais fácil e mais 
agradável que a Eva já alguma vez teve de fazer. É uma pena 
que estudar Matemática e Física não seja assim  
tão simples.

cisão do mundo, com 23 línguas de trabalho!
Do mesmo modo, a Cidadania Europeia concede-
nos o direito de petição ao parlamento europeu, 
ou seja, o direito de endereçar um pedido ao Parla-
mento Europeu para que considere a discussão de 
um determinado assunto que esteja no âmbito das 
competências de trabalho e de decisão da União, e 
que afecte directamente as cidadãs e os cidadãos 
que o apresentam.

 
Podemos não ter essa noção, mas o Parlamen-
to Europeu não é um mero órgão consultivo ou 
apenas com capacidade de alterações menores 

construção de uma Europa mais transparente 
e democrática. Mas mais e melhor democracia 
pressupõem maior capacidade de participação 
cidadã. Assim sendo, faz sentido perguntar:

Para começar, a Cidadania Europeia concede-nos 
o direito de participar na formação do parlamen-
to europeu através da escolha livre, em eleições 
europeias, dos nossos representantes nesse que 
é um dos maiores hemiciclos/assembleias de de-
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— Como é que funciona o programa Comenius? — escreve 
a Eva. Escreve em inglês, porque o Zilvinas ainda só sabe 
algumas frases básicas em português.
O Zilvinas responde.
O Zilvinas responde a todas as perguntas da Eva com 
muita precisão e pormenores interessantes. É uma mina de 
conhecimentos, o rapaz.
Duas horas mais tarde, depois de muito copiar e colar, a Eva 
tem cinco páginas cheias com a descrição do funcionamento 
do programa Comenius e as impressões pessoais do Zilvinas 
e dos colegas dele.
Bye, Zilvinas. See you at the weekend.
Despede-se do Zilvinas e repara que o Álvaro, o Óscar e a 
Patrícia estão no Messenger.

quais a União tem capacidade política e jurídica 
para criar regras de direito comunitário. 

O Tratado de Amesterdão veio ainda simplificar o 
procedimento de co-produção de normas, con-
firmando em definitivo a posição do Parlamento 
Europeu enquanto co-legislador, em pé de igual-
dade com o Conselho da União Europeia. 

Finalmente, um dos grandes objectivos do tratado 
de lisboa é o de alargar a co-decisão do Parlamen-
to Europeu a cerca de 90 áreas! O Tratado de Lisboa 
vem aliás sublinhar, ainda mais, a importância do 
Parlamento Europeu, ao reforçar os seus poderes 
em matéria legislativa, orçamental e de aprovação 
de acordos internacionais. Por exemplo, pelo Tra-
tado de Lisboa, o Parlamento Europeu passa a ter 

na redacção dos textos do Direito Comunitário. 
O Parlamento Europeu é, de facto, um órgão com 
verdadeira capacidade de decisão.
A história das competências do Parlamento Euro-
peu é longa, mas de modo simples e resumido po-
demos afirmar que é sobretudo com o tratado de 
maastricht (1992) que se assiste a um acentuar 
do seu perfil de co-legislador, ao ser introduzido 
o processo de decisão conjunta com o Conselho 
para determinados domínios legislativos. 

O Tratado de Maastricht marcou assim o início da 
evolução do Parlamento Europeu rumo a um pa-
pel de claro co-legislador. Entretanto, em 1997, o 
tratado de Amesterdão alargou a capacidade de 
co-decisão do Parlamento Europeu a 32 domí-
nios ou bases legislativas, isto é, áreas sobre as 
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— Já tenho a minha parte do trabalho, pessoal — escreve.
Só quando já está a delirar com a nota máxima que vão ter 
com toda a certeza é que se lembra de um pequeno pormenor: 
tudo o que o Zilvinas lhe escreveu está em inglês. Não! Vai ter 
de traduzir cinco páginas.
«Se calhar, já não vou poder ir sair com o Zilvinas no fim-
de-semana», escreve. «A menos que alguém muito querido, 
muito fofinho, queira traduzir o texto por mim... Eu ainda 
estou doentinha... Pode ser?»

produtos que faziam alusão às suas supostas 
‘propriedades medicinais’, ou dietéticas? 

Graças ao Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de De-
zembro de 2006, sobre as alegações nutricionais 
e de saúde dos alimentos, todos os produtos ali-
mentares que queiram utilizar expressões como 
“baixo valor energético”, “sem adição de açúcares”, 
“light” e “alto teor em fibra”, terão de reunir condi-
ções de produção muito rigorosas que assegurem 
a veracidade da sua designação.

Sabias que a partir de 2010 os aditivos das bo-
lachas que comes ao pequeno-almoço vão ter 
novas regras? 

um papel mais importante, participando com mais 
frequência na aprovação de legislação e na adop-
ção do orçamento em conjunto com o Conselho e 
passa ainda a eleger o presidente da comissão 
europeia, proposto pelo Conselho.

O que significa tudo isto? Significa que o Parla-
mento Europeu tem cada vez maior capacidade 
de decisão e é hoje um órgão incontornável na 
produção de Direito Comunitário. 
O Direito Comunitário, por sua vez, sendo um di-
reito de carácter supranacional, ou seja, que se 
sobrepõe muitas vezes às leis nacionais, acaba 
por estar presente no nosso quotidiano, mesmo 
quando dele não nos apercebemos! 

Sabias que, enquanto consumidor, estás agora 
mais bem protegido da publicidade enganosa de 
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44 eleições locais dos Estados-Membros onde es-
tejamos a residir. 

Perante a possibilidade que a Cidadania Europeia 
nos dá de podermos votar ou de nos candida-
tarmos nas eleições locais de um país da União, 
podemos ser tentados a perguntar: “- E em que é 
que isso me interessa?”.

Estes direitos podem parecer-nos pouco rele-
vantes quando não somos imigrantes em outros 
Estados-Membros. Porém, pensaremos por certo 
de outra maneira se um dia residirmos num outro 
Estado-Membro. Então sentiremos que esses di-
reitos nos permitem estar aí não apenas como re-
sidentes que trabalham e pagam impostos, mas 

Por estes dois exemplos tão simples é possível ver 
como a capacidade de co-decisão do Parlamento 
Europeu acaba por marcar o nosso quotidiano, sem 
que tenhamos verdadeira noção dessa presença.

 Essa capacidade é reforçada pela consagração 
de direitos eleitorais activos (ou seja, de voto) e 
passivos (ou seja, de ser eleito) no âmbito das 

 
Um português chega todo esbaforido à reunião com um 
alemão, um checo e um inglês.
— Meus amigos, desta vez cheguei a horas! — diz ele.
— Não, não chegou — diz-lhe o alemão.
— Mas não são dez horas? — pergunta o português.
— São — responde o checo.
— Mas a reunião não era às dez horas? — pergunta o 
português.
— Era — diz o inglês. — Às dez horas de ontem.

Mais uma vez, ninguém ri da anedota do Rui.
— Também! É só para me contrariarem. Não tem graça?
Tem imensa graça. Ou antes, teria imensa graça se o grupo 
EUROPA não estivesse à beira de um ataque de nervos. É uma 
ocasião importante: os pais e encarregados de educação dos 
alunos, os professores e muitos dos alunos da escola vieram 
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ao salão polivalente assistir à apresentação dos trabalhos, 
que vai ser gravada por uma rádio local e por uma estação de 
televisão experimental. E o que é que acontece? Um atraso 
descomunal! São seis horas da tarde, a sessão estava marcada 
para as cinco e meia, e o primeiro grupo ainda está nas 
traseiras do salão, junto à cozinha, a preparar a sua entrada 
em palco.
— Setora, isto assim não pode ser — diz o Álvaro. — Nós 
temos tudo pronto e vamos estar aqui a secar porque o Necas 
e o grupo dele são uns atrasados de primeira?
— Pois é, Álvaro — diz a professora. — É preciso ter paciência. 
O grupo  não tinha ensaiado a ordem de entrada...
Tudo se faz em cima do joelho, não há profissionalismo, não 
há respeito pelos outros, é uma vergonha.
— Calma, calma — diz a Patrícia. — Não vale a pena ficares 
assim tão incomodado. — Volta-se para o Zilvinas e diz: — 
Zilvinas, what were you saying?

A livre circulação e a existência de um espaço 
comum aberto, sem fronteiras, é uma ideia fasci-
nante que visa a promoção de um espaço econó-
mica e socialmente sustentável, altamente com-
petitivo e solidário, mas também coerente com a 
sua diversidade cultural e linguística. 

Contudo, um espaço de livre circulação também 
traz desafios muito grandes à segurança dos Es-
tados e das suas populações. 

também como cidadãos com o direito efectivo 
de participar na vida política ao nível local desse 
país, e capazes por isso de contribuir para as de-
cisões que forem tomadas a esse nível. 

Sendo Portugal um dos países com uma das 
maiores Diásporas no Mundo (ou seja, com uma 
enorme comunidade de Portugueses e de luso-
descendentes espalhada pelos mais diversos 
países) a possibilidade de participação política 
em países como a França, o Luxemburgo ou a 
Alemanha é muito importante para as nossas 
comunidades aí radicadas, pois podem assim ser 
uma voz activa na esfera de decisões políticas 
que são tomadas a nível local e que também se 
reflectem nas decisões a nível estatal.
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Desde que conheceu a Patrícia, no último fim-de-semana, o 
Zilvinas só fala com ela, só a ouve a ela. A Eva não se importa. 
Quer dizer, não se importa muito.
— Eu já sabia — diz à Úrsula. — A Patrícia tem a mania. 
Também, o Zilvinas até tem nome de rapariga e tudo.
— Estão verdes, não prestam — diz o Óscar.
— Oh! Não sejas parvo — a Eva está irritada, mas faz o seu 
sorriso encantador, porque o Saleem não pára de olhar para 
ela. — Já o Saleem é o máximo, não é? Aqueles olhos...
A Úrsula vai espreitar a assistência e volta com a notícia de 
que toda a gente está de pé, a conversar, com um ar de boa 
disposição.
— A tua avó está tendo um bate-papo com o professor de 
Matemática — diz ela ao Rui.
— Espero que não esteja a perguntar-lhe que nota tive no 
teste. Vou chamá-la, tem que vir cá para trás.

em razão do sexo, da orientação sexual, da ida-
de, da deficiência, da religião ou da crença, da 
cor, da ascendência e da origem étnica ou na-
cional, bem como o combate contra o racismo, 
o anti-semitismo, a xenofobia, a homofobia e a 
violência contra as mulheres. 

Estas não são metas fáceis, exigindo uma enorme 
capacidade de articulação de esforços políticos e 
de recursos de vária ordem (humanos, tecnoló-
gicos, financeiros) entre todos os Estados. Além 
disso, porque a União Europeia é antes de mais 
um projecto colectivo de paz, de solidariedade e 
de respeito integral pelos Direitos Humanos, a 
aplicação de um programa tão extenso e com-
plexo como o de Haia requer a sua permanente 
vigilância no terreno, concertada entre Estados, 
instituições comunitárias e sociedade civil.

Para assegurar que um espaço aberto não se 
transforma num espaço caótico e inseguro, a 
União Europeia tem por isso de apostar fortemen-
te na sua segurança. Esta aposta traz consigo 
desafios importantes, já que tem sempre de ser 
articulada com o respeito integral pelos Direitos 
Humanos de todas as pessoas que residem ou 
que cruzam o seu espaço. 

No sentido de enfrentar todos estes desafios, a 
União Europeia adoptou em 2004 o programa de 
haia. Este programa estabelece dez prioridades 
para a estratégia de reforço da União enquanto 
espaço de liberdade, de segurança e de justiça. 
Em 2009 sucedeu-lhe o Programa de Estocolmo 
para o período de 2010-2014, centrado no refor-
ço e expansão dos Direitos Humanos, nomeada-
mente pelo combate à discriminação quer seja 
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— Silêncio! Meninos! — diz a professora de Área Projecto. — 
Vamos começar.
O primeiro grupo apresenta a cronologia da formação da 
União Europeia num powerpoint «muito pobrezinho», 
segundo o Óscar. Cada elemento do grupo traz várias 
bandeiras, representando os vinte e sete países.
— Que grande seca! — diz o Álvaro depois de ouvirem a 
apresentação do segundo grupo. — Só falaram, mais nada.
Já o terceiro grupo usa todos os meios tecnológicos 
imagináveis para abordar a questão dos direitos da Cidadania 
Europeia.
— Não admira. O pai da Sandra trabalha em computadores e a 
tia do Martim está nesse canal de televisão que aí veio — diz a 
Eva. E sorri, sorri muito. O Saleem já lhe disse que ela tem «a 
beautiful smile».
E chega por fim a vez do grupo de trabalho EUROPA.

tes, pois tanto uns como outros se prendem com 
o ideal do dever para com a comunidade. 

Os deveres da Cidadania Europeia são sobretudo 
deveres de ética cívica, como o dever de com-
preender a história (falamos disto logo nas pri-
meiras páginas). 
Outros deveres que podemos assinalar como 
fundamentais para a nossa boa vivência da Cida-
dania Europeia incluem: 

o dever de participação: isto é, o dever de ter in-
teresse pela Europa e de participar activamente 
na sua construção pelas formas que estão ao 
nosso alcance.  

Sem dúvida que a componente dos direitos está 
muito mais desenvolvida, já que o Tratado de Ma-
astricht nem chega a fazer referência explícita à 
existência de deveres. 
Mas o facto de não estarem expressos, não signi-
fica que não estejam subentendidos na vivência 
da própria Cidadania Europeia! 

Os deveres da Cidadania Europeia são um pouco 
diferentes dos tradicionais deveres da cidadania 
nacional (como seja o pagamento de impostos) 
mas, na sua essência, não são assim tão diferen-



48

A Patrícia recita o poema de Fernando Pessoa com o Hino da 
Alegria como fundo musical. O Zilvinas saúda a assistência 
em lituano. A sua tradutora, a Eva, encarrega-se das saudações 
em todas as outras línguas dos países da União Europeia. 
Conversam sobre a experiência do Zilvinas enquanto 
as informações essenciais sobre os vários programas de 
mobilidade de estudantes são projectadas na tela do palco. 
Quando chega a vez de o Álvaro entrevistar a Darina e o 
Saleem, o grupo passa por um momento difícil: a Darina 
parece ter perdido a fala. Mas, depois de o Saleem fazer um 
discurso em português fluente (andou a decorar o texto toda 
a semana) sobre a solidariedade e a paz e ser aplaudido de pé 
pela assistência e freneticamente pela Eva, a Darina recupera o 
sangue-frio e canta uma canção búlgara muito bonita.
O ponto alto da apresentação chega com a avó do Rui. Ela 
tem um à-vontade admirável e uma grande vontade de 

sumindo o dever de partilhar e de ser solidário, 
se consegue promover uma Europa mais coesa, 
mais desenvolvida e com menos desigualdades 
económicas e sociais. 
 
o dever democrático: ou seja, o dever de zelar 
para qualidade das nossas democracias, de pro-
mover nas nossas sociedades os seus valores e 
de contribuir para a melhoria das suas institui-
ções e do seu funcionamento.
 
o dever de justiça e de igualdade: de facto, se a 
Cidadania Europeia consagra o princípio da igual-
dade e o princípio da não-discriminação por um 
lado, por outro é fundamental que cada um de 
nós procure em sociedade respeitar e promover 
esses mesmos princípios. Os direitos de todos 

o dever de identidade: este é um dever intima-
mente ligado ao Dever de Compreender a Histó-
ria, pois não há como preservar as nossas iden-
tidades nacionais e a nossa identidade europeia, 
sem olhar antes de mais para a história dos po-
vos europeus. O Dever de Identidade é também 
um dever subentendido na defesa da multiplici-
dade linguística e da diversidade cultural e étnica 
da União Europeia. 
Na base está esta ideia fundamental: a de que a 
identidade europeia é ela mesma espelho da plu-
ralidade que o seu actual espaço físico alberga.  

o dever de partilhar: ou seja, o dever de se ser so-
lidário para com os outros. Este é um dever muito 
importante que encontramos, por exemplo, numa 
leitura atenta da Estratégia de Lisboa, pois só as-
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50 um dever subentendido nos outros aqui referidos, 
como o dever de participar (isto é, o dever de de-
fender a democracia e as suas instituições), ou o 
dever de partilhar e o dever de justiça (ou seja, 
o dever de defender os princípios de uma ordem 
social mais justa e mais solidária, de defender o 
respeito pelos Direitos Humanos, denunciando 
as suas violações e reclamando pela reposição 
da sua integridade junto das instâncias políticas 
e judiciais competentes).

Os deveres da Cidadania Europeia são pois, antes 
de mais, deveres de aplicação prática de todos 
os valores e princípios que a União Europeia e as 
nossas sociedades assumem como fundamen-
tais e insubstituíveis. 

são sempre um dever para cada um de nós. Caso 
contrário, princípios como estes aqui enunciados, 
correm o risco de serem apenas parcialmente 
cumpridos pelas sociedades, mesmo quando le-
gislados pelas instituições comunitárias e pelos 
Estados nacionais, e mesmo quando apoiados por 
um vasto conjunto de protocolos, tratados e con-
venções internacionais visando o seu respeito. 

o dever de defesa: ou seja, o dever de defender os 
valores fundamentais em que a União Europeia e 
os seus povos acreditam, como sejam os valores 
da democracia, da tolerância e do respeito mútuo, 
da paz, da dignidade de todo o ser humano. No 
fundo, trata-se do dever cívico de defender aquilo 
em que verdadeiramente se acredita. Logo, este é 

comunicar. Sobe ao palco, senta-se na cadeira cor-de-rosa que 
o Óscar foi buscar especialmente para ela e acena aos pais do 
Rui, que estão na assistência. Depois, as perguntas que o Rui 
e a Úrsula lhe fazem são uma rampa — quase desnecessária 
— para ela se lançar num monólogo animado sobre o mundo 
em que viveu antes da adesão de Portugal à Comunidade 
Económica Europeia.
— Era assim que se chamava: CEE Sabiam? Se não sabiam, 
ficam a saber.

A apresentação dos trabalhos terminou. No salão polivalente, 
o ambiente é de festa. As pessoas cumprimentam-se, 
conversam, riem, chamam pelos amigos. Há uma mesa junto 
ao palco com bolos e sumos para toda a gente.
— Não ficas para o lanche, vovó? — diz o Rui.
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— Não, filho. Já estou atrasada — diz a avó do Rui, enquanto 
retoca a maquilhagem.
— Para quê?
A avó do Rui sorri.
— Hum... Tenho um encontro.
— Mas eu ia contar umas anedotas muito engraçadas...
O Rui gostava mesmo que a avó ficasse. Mesmo, tipo, mesmo.
— Não fique triste, cara — diz a Úrsula, depois de a avó do Rui 
ir embora. — Você não está sozinho, tem a EUROPA consigo.
 

to a outros Estados. É, por outras palavras, um 
espaço em permanente construção e nesse pro-
cesso é fundamental a presença da nossa pala-
vra, da nossa participação activa!  

A europa dos resultados é também a europa 
dos nossos resultados. A União Europeia será no 
futuro resultado do que nós fizermos por ela, isto 
é, o resultado do nosso maior ou menor empenho 
no exercício activo da nossa cidadania. Por isso é  
tão importante conhecer o projecto europeu e o 
seu impacto nas nossas vidas. Valeu a pena esta 
viagem que agora termina e que aceitámos fazer 
juntos neste livro!

“O que não se compreende não se possui.” 
Goethe (1749-1832)

conclusão
Falamos, por vezes, da União Europeia como se 
se tratasse de uma realidade externa, assim 
como uma casa vizinha onde outros habitam. 
Nada mais errado. A União Europeia não é a casa 
do outro lado da nossa rua. A União Europeia é a 
nossa casa. 
Ela é o espaço comum de cerca de 500 milhões 
de pessoas onde a diversidade cultural e lin-
guística, a pluralidade de opiniões, de sistemas 
de governação e de histórias, coabitam com a 
vontade colectiva de governos e populações em 
fazer dele um espaço permanente de solidarie-
dade, paz e prosperidade. É também um espaço 
aberto, não apenas no sentido que lhe é dado 
pelo princípio da livre circulação, mas também 
no sentido de ser receptivo ao seu alargamen-
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