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Inauguramos hoje aqui a iniciativa “Encontros com os cidadãos sobre Portugal e o
futuro da Europa”.
Sendo este ano Cascais Capital Europeia da Juventude achámos que deveria ser aqui
e convosco que estes debates deveriam começar – com os jovens portugueses que
são o Futuro da Europa.
Vamos realizar um programa de encontros em diversas regiões do país, com um
público o mais alargado possível, para falar sobre a Europa, discutir dúvidas, medos
e espectativas, e elaborar propostas de futuro.
Debates como este serão organizados, em simultâneo, em todos os Estados
Membros da União Europeia durante este ano.
A Comissão Europeia vai também criar uma plataforma online com um questionário
a que todos os cidadãos poderão responder.
No final haverá um relatório apresentado no Conselho Europeu aos Chefes de
Estado do Governo com o resultado de todos os debates e da consulta online.
Qual é o objetivo?
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Que os Governos e as Instituições Europeias ouçam o que realmente pensam os
cidadãos europeus sobre a Europa, sobre o que deve ou não deve fazer, como está
organizada, e qual o seu papel no Mundo e na vida quotidiana de cada um.
Nascida há 61 anos a Senhora Europa tem conseguido adaptar-se ao longo do tempo
e para isso precisa do nosso apoio, da nossa opinião, do nosso empenho. Apesar dos
momentos de crise que atravessámos, a participação de Portugal na União Europeia
trouxe-nos paz, segurança, e desenvolvimento económico e social. Vocês têm hoje
acesso à internet sem censura, podem fazer viagens de finalistas sem levar
passaporte, estudar (ou namorar) noutros países europeus, não precisam de fazer
serviço militar obrigatório, têm acesso à educação pública e ao serviço nacional de
saúde, e uma perspetiva de emprego no final da escolaridade e sobretudo podem
livremente manifestar a vossa opinião. E tudo isto são realidades na vossa vida
porque vocês são jovens europeus.
Nem sempre foi assim! Hoje somos mais de 500M de cidadãos de 28 países com 24
línguas distintas, que vivem em paz e democracia, unidos no respeito pela
diversidade e dispostos a discutir os desafios do futuro.
Vocês tem hoje aqui uma oportunidade única de conversar com António Costa,
Primeiro-Ministro de Portugal e com Carlos Moedas, Comissário Europeu para a
Ciência e Inovação, dois portugueses que participam em primeiro plano de todos os
debates que estão a ter lugar para definir o Futuro da Europa.
Aproveitem para lhes colocar as vossas perguntas e apresentar as vossas sugestões e
propostas.
Vocês são os construtores do Futuro.
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