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Plataforma de Cidadania

A União Europeia em que acreditamos é um projecto de cidadania, uma
construção de todos os europeus. O cidadão tem o direito de fazer parte
do futuro e intervir ao nível europeu, nacional, regional e local.
A Nossa Europa quer ser uma plataforma para o exercício dessa
cidadania, em todas as dimensões.

Cidadania é: Informação, Opinião, Participação, Intervenção
Informação
Só com pessoas informadas é possível construir uma verdadeira cidadania activa.
Precisamos de informação séria e rigorosa, que se oponha à manipulação, aos factos
alternativos e às Fake News.
Proporcionar boa informação é contribuir para uma melhor cidadania.

Opinião
Cidadania é ter opinião. E é a diversidade de opiniões que caracteriza e enriquece a
sociedade plural em que vivemos.
Interpretar a realidade que nos rodeia e a informação que nos chega é sermos capazes de as
avaliar de forma crítica.
Abdicar de ter uma opinião é abdicar da cidadania e adoptar uma atitude passiva e
acrítica face ao que os outros pensam e dizem. É demitirmo-nos de exercer direitos que são
nossos e deixar que outros decidam por nós.

Participação
Não basta estar bem informado e ter opinião. Cidadania exige participação.
Fazer ouvir a nossa posição e contribuir para a comunidade onde estamos inseridos.
E sabemos que a Escola e a Universidade são cruciais para despertar nos mais jovens a sede
de participação.

Intervenção
Cidadania é intervenção cívica.
A mudança não é possível se nos refugiarmos na indiferença e na apatia. Responder aos
nossos problemas comuns, exigir outras respostas aos poderes públicos, questionar as
políticas públicas ou reclamar alterações na organização das nossas sociedades, só é possível
com a intervenção de todos e cada um.
A Nossa Europa não é um partido político, nem quer substituir-se à acção destes. Antes
pretende incentivar a participação cívica e colaborar com cidadãos que têm participação na
política, nos sindicatos e nas organizações da sociedade civil.

o que é a
É uma plataforma
de reflexão e de
intervenção cívica,
com uma lógica
pedagógica

Reúne pessoas de diferentes
famílias políticas, com
presença na Academia, no
movimento associativo e
cultural e na vida empresarial.

Propõe-se contribuir para uma cidadania
informada, participativa e com intervenção, e
apoiar o estudo e a transmissão pedagógica de
conceitos, mecanismos e processos de decisão e
intervenção social.

A Nossa Europa propõe-se construir uma nova forma de intervenção cívica e de exercício de uma cidadania activa.
Por isso, conta com o contributo de todos os que quiserem participar e vai fundar a sua actividade em projectos como:

Europa de A a Z
Continuar a construir o maior Dicionário de Termos Europeus em português e assegurar
a sua divulgação gratuita online através de EUROOGLE.COM

Dicionário de Cidadania
Criar e lançar o Dicionário básico para o exercício da cidadania com a explicação
simplificada de conceitos, siglas e expressões essenciais para o quotidiano de qualquer
comunidade.

45 Conceitos, 45 Personalidades
Assinalando 45 anos de vigência da Constituição da República Portuguesa, produzir
e publicar online 45 vídeos de um minuto, que expliquem um conceito de cidadania
apresentado por uma personalidade conhecida.

SimplEU
Explicar e simplificar processos de decisão europeus e mecanismos essenciais ao exercício
da cidadania através da produção e divulgação de esquemas, gráficos e fluxogramas.

Volta da Cidadania
Realizar um ciclo de conferências junto de escolas sobre o funcionamento e políticas
da União Europeia. Desenvolver e disponibilizar módulos pedagógicos sobre o
funcionamento da UE, garantindo também a produção de documentos de informação e
cadernos de apoio adaptados a diferentes escalões etários.

Academia da Cidadania
Conceber, em articulação com instituições de ensino superior, um plano de estudos pósgraduados que aprofundem o conhecimento das questões europeias e dos mecanismos de
decisão política nos seus diferentes níveis.
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