


A construção europeia é um processo longo iniciado no pós-Guerra e que mais 
tarde veio dar origem à União Europeia que conhecemos hoje. Os resultados 
do mais recente teste à coesão da União, com o referendo britânico sobre a 
permanência na União Europeia, revelaram que os jovens são um alicerce do 
projeto comum. 

Tal deve ser interpretado por todos, mas em particular pelos agentes políticos 
europeus, como um desejo da juventude se manter num espaço comunitário, 
onde as oportunidades, a cooperação e a união entre os povos seja uma reali-
dade.

É ingénuo afirmar que a União está perfeita. Necessita de melhorar a sua per-
cepção pública junto dos europeus e de se reformular para se tornar mais forte, 
mais coesa e mais consequente. 

O projeto comum a 28 países (e num futuro próximo a 27) teve as suas origens 
na necessidade de cooperação entre as nações europeias destruídas pela 
guerra e pelo avanço do populismo e extremismo ideológico. As nações fun-
dadoras do espaço que viria a ser a União Europeia foram partilhando serviços, 
bens e trabalhadores qualificados. 

Hoje, os desafios são diferentes. A digitalização das nossas sociedades, a segu-
rança das comunidades europeias, o envelhecimento demográfico, a coesão 
social, a capacidade de afirmar o espaço económico europeu no mundo, as 
mudanças na organização do trabalho são realidades que, entre outras, 
marcam a Europa de hoje.

A União Europeia encontra-se num momento de reflexão, como é exemplo do 
Livro Branco da Comissão Juncker para o futuro da Europa. A JSD acredita que 
essa reflexão deve chegar também aos cidadãos comuns e às novas gerações. 
Precisamos de envolver as novas gerações a pensar no futuro da Europa e a 
JSD pretende envolver cada vez mais jovens neste desafio, um dos maiores da 
nossa geração e do nosso tempo: revitalizar a Europa.

Dirigido a jovens, pretendemos convidar todos os que pretendam participar a 
redigirem um texto de reflexão no qual seja apresentada “Uma Ideia para a 
Europa” que seja implementada nos próximos anos.
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Público-alvo: Jovens dos 14 aos 30 anos

Objetivos globais do concurso: 
- Apelar à reflexão crítica sobre o futuro do projeto Europeu
- Estimular a participação cívica e política dos jovens
- Reforçar o sentido de pertença ao projeto europeu
- Dotar os vencedores do concurso de uma formação de excelência em 
Bruxelas organizada por um think-thank de referência a nível Europeu, a 
Konrad Adenauer Foundation

O texto deverá enquadrar o tema de forma crítica, desenvolver possibilidades 
de ação e propor, de forma clara, uma Ideia para a Europa, que possa ser 
implementada nos próximos anos.

Júri: 
A proposta de texto a apresentar a um júri presidido pelo Comissário Europeu 
para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas. Integrará também o 
júri o Presidente do Conselho Nacional de Juventude e o Vice-Presidente da 
JSD responsável pela área das relações Internacionais. Este júri determinará a 
escolha dos participantes que irão visitar as instituições europeias, com base na 
avaliação de cada um dos trabalhos.

Critérios de avaliação: 
1. Apresentação do enquadramento e visão geral;
2. Aplicabilidade da proposta de ação;
3. Capacidade argumentativa do texto. 

Formato e entrega da reflexão escrita:
Font Times New Roman; Font size 12; espaçamento 1.5 linhas; até 4 000 carac-
teres. 
Ficheiro PDF a ser enviado até às 23h59 do dia 31 de Outubro de 2018 para os 
e-mails jsd@jsd.pt e formacao@jsd.pt. 

O não cumprimento do formato supra descrito implicará a exclusão do 
trabalho do concurso.

Estrutura e linhas orientadoras da participação no Concurso
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Prémios: 
O Concurso Uma Ideia para a Europa da JSD terá como prémio a participação 
enquanto formando num workshop de formação da Konrad Adenauer Foun-
dation designado “Programa de Informação para Jovens Líderes da JSD”, a 
realizar em Bruxelas, entre os dias 19 e 23 de Novembro de 2018. 

A participação no concurso implica a total disponibilidade para participar na 
formação em Bruxelas nas datas referidas por parte de todos os participantes, 
não devendo participar quem não puder garantir a presença na visita, em caso 
de ser premiado. Serão premiados os 10 melhores trabalhos/textos. 

O alojamento e viagem Lisboa – Bruxelas e Bruxelas – Lisboa estão assegura-
das pela organização do workshop.

Calendário:
26 de setembro: Abertura do concurso
31 de outubro: Término do prazo do concurso
9 de novembro: Publicação dos trabalhos vencedores

Dúvidas e esclarecimentos:
As dúvidas que possam existir, quer de potenciais participantes quer de partici-
pantes efetivos, do Concurso deverão ser remetidas por escrito para o e-mail 
da JSD: jsd@jsd.pt 

A Comissão Política Nacional da JSD,
24 de setembro de 2018
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