
 

 

 

Votar nas eleições europeias para uma Europa dos cidadãos 
 

 

Em vésperas de eleições para o Parlamento Europeu, o Secretariado Nacional da FNE, ontem 

reunido em Lisboa, deliberou por unanimidade apelar a todos os Trabalhadores da Educação 

e a todos os portugueses a exercerem o seu direito de voto no próximo dia 26 de maio. 

A participação nestas eleições deve constituir a afirmação de que entendemos que a UE tem 

de continuar a assentar em valores comuns: democracia, proteção dos direitos humanos, 

liberdade de expressão, Estado de direito, tolerância, justiça, igualdade, solidariedade e 

participação democrática.  

Estes valores devem ser constantemente defendidos e protegidos, uma vez que permitem 

que os europeus vivam numa sociedade aberta em que cada cidadão é respeitado e em que 

nos sentimos parte de uma identidade europeia, para além da nossa identidade nacional. 

Atualmente, na Europa, enfrentamos desafios comuns e complexos: alterações climáticas; 

desigualdades sociais, económicas e territoriais; pobreza; desemprego, sobretudo entre os 

jovens; redução do espaço cívico; migração; segurança e terrorismo; corrupção. 

E o nacionalismo não é a resposta. 

Para o Secretariado Nacional da FNE, só através de uma Europa unida podemos realizar 

progressos concretos nestas questões. 

Defendemos uma Europa que coloque as necessidades dos seus cidadãos no centro das suas 

políticas e ações e assegure que os desafios económicos, sociais e ambientais são 

enfrentados em conjunto de forma sustentável; uma Europa que assegure a qualidade de 

vida e de emprego, um ambiente favorável ao investimento e ao empreendedorismo, bem 

como uma maior coesão económica e social. 

Defendemos igualmente uma Europa que ofereça aos jovens a oportunidade de realizarem 

o seu potencial e que promova a sua participação ativa nos processos políticos europeus. 

A União Europeia diz-nos respeito e temos o dever, a obrigação de a pôr ao serviço dos 

cidadãos europeus, próxima dos cidadãos europeus e resolvendo os problemas dos cidadãos 

europeus. 

Por isso, apelamos a que no dia 26 de maio todos vamos votar. 

 

 

Lisboa, 23 de maio de 2019 

A Comissão Executiva 


