ALUNOS DA ETPZP REPRESENTAM PORTUGAL
NO PARLAMENTO EUROPEU
Eurodeputados por um dia
O Hemiciclo do Parlamento Europeu,
recebeu, na quinta-feira, 13 de Novembro,
jovens de 12 países da União Europeia e de
2 países candidatos (Eslovénia e Roménia).
Os alunos da Escola Tecnológica e
Profissional da Zona do Pinhal, de Pedrógão
Grande, foram eurodeputados por um dia.

O Hemiciclo: o jogo
O Hemiciclo (o jogo da cidadania) vive,
sobretudo, do debate de ideias. O objectivo
é que os estudantes e as escolas vibrem
com a discussão saudável e democrática.
Além do momento alto do jogo, que implica
a escolha da medida vencedora, existem
prémios para o deputado com a melhor
prestação e para a escola com desempenho
mais esforçado.
Para chegarem à Euroescola, os alunos
portugueses têm de passar por este jogo. Este jogo tem uma fase distrital (a ETPZP foi
a melhor escola no distrito de Leiria nos últimos 3 anos) e nacional (o vencedor da
distrital participa na sessão nacional que decorre na Assembleia da República).
Os Prémios
A E.T.P.Z.P. (Leiria), com 75 por cento dos votos, teve a oportunidade de ver equipada
uma sala de informática com 10 computadores e uma impressora para rede,
fornecidos pela HP. Levaram também software informática da Microsoft, software
educativo da Porto Editora, PC portátil, e com o apoio da Movijovem e do Instituto
Português da Juventude esta viagem a Estrasburgo para 45 pessoas. Digamos que
participar na Euroescola, em Estrasburgo, segundo um aluno, incentiva os jovens a
aprofundarem os seus conhecimentos sobre as questões europeias, a menos de um ano
das eleições europeias.
Os Princípios a Respeitar na Jornada em Estrasburgo
A sessão parlamentar permitiu aos alunos apresentarem moções de entre cinco temas:
a democracia europeia (como garantir a participação do cidadão na vida política do
nosso continente), o meio ambiente (compatibilidade do desenvolvimento económico
com o respeito do ambiente), o lugar dos valores da Europa no mundo (paz,
segurança, justiça, cultura, direitos do Homem), a Juventude (que podem fazer os
jovens pela União Europeia e o que esperam dela?), e o futuro da Europa.

Jovens Eurodeputados dizem SIM à criação de Exército Europeu
Dos 29 alunos portugueses, que participaram na sessão do Euroescola, a grande
maioria estava dentro das questões que actualmente se debatem a nível europeu: a
criação de uma Constituição Europeia, a possível criação de um Exército Europeu e até
a Imigração.
Por sua vez, quanto ao futuro da Europa, numa sondagem efectuada (no qual os
alunos experimentaram o sistema electrónico de voto utilizado pelos eurodeputados)
a maioria mostrou-se favorável à criação de um Exército Europeu, mostrando uma
notória preocupação com o protagonismo dos Americanos na política internacional.
Ao mesmo tempo, os jovens Eurodeputados mostraram-se favoráveis à criação de uma
Constituição Europeia, rejeitando a ideia de programas idênticos nas escolas de todos
os Estados-membros, como também a utilização de uma só língua no Parlamento
europeu.
Os jovens portugueses manifestaram-se, também, preocupados com a questão da
imigração e, neste sentido, durante o período de questões aos administradores do
Parlamento Europeu, Cristóvão Figueiredo (18 anos), questionou sobre as políticas de
imigração que estão a ser preparadas a nível da União Europeia.
Por outro lado, os jovens portugueses defenderam a necessidade de se promover a
educação política nas escolas, para que aos dezoito anos, quando votam pela primeira
vez, os jovens tenham consciência de responsabilidade que esse acto constitui,
especialmente, quanto estamos a menos de meio ano das eleições para o Parlamento
Europeu.
Um Português na Final do Eurogame
Luís Silva foi o aluno português que chegou à final do Eurogame. Na final deste jogo,
quatro equipas, com alunos de várias nacionalidades, confrontaram-se, respondendo a
perguntas que lhe foram dirigidas, alternadamente a elas e à sala. A sua equipa
terminou em terceiro lugar, tendo sido prejudicada numa resposta da sala.
O Futuro da Europa são os jovens
No fim, os alunos portugueses foram unânimes em que a experiência tinha sido muito
gratificante, afirmando que “Nós os jovens somos o futuro da Europa.”
(AJFD)

