
Nós, a quinta geração do Future Lab Europe, estamos profundamente preocupados com o futuro 
da Europa. A complexidade da elaboração de políticas da União Europeia (UE), a falta de respostas 
apropriadas às diversas crises que a Europa está a enfrentar, a prevalência de tópicos de cariz nacional 
nos media e no discurso público, a incapacidade dos nossos sistemas educativos face aos desafios 
presentes e futuros, bem como a desconfiança no nosso sistema político, não dão outra opção senão 
ao apelo para mudanças radicais. Certamente, a gravidade da situação tem sido ignorada, quer pelos 
nossos políticos quer pelos nossos representantes. Nós, como jovens europeus, acreditamos que estas 
mudanças não podem suceder sem uma alteração essencial de paradigma: mudar o rosto da democracia, 
e virá-la para um modelo de governação focado nos cidadãos europeus.

A democracia não pode ser igualada num sistema governamental de múltiplos níveis. No entanto, um 
aspeto crucial deverá ser sempre respeitado: os cidadãos primeiro! Com este manifesto, e tendo isto 
em consideração, nós encorajamos os decisores políticos, líderes e cidadãos a repensarem connosco 
o nosso sistema político e a dedicarem-se a envolver a população, uma vez mais, na participação no 
processo democrático. Deste modo, enumeraremos, neste manifesto, alguns aspetos que consideramos 
fundamentais para um repensar, no qual, a UE desempenhará um papel principal:

1. PROMOVER UMA CULTURA POLÍTICA VERDADEIRAMENTE EUROPEIA 
2.  APROVEITAR A TECNOLOGIA PARA ESTABELECER UMA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 
GENUINAMENTE EUROPEIA
3.  DESENVOLVER E MELHORAR INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRETA 
4.  COMBATER A CORRUPÇÃO E LUTAR PELA TRANSPARÊNCIA PARA RESTAURAR A CONFIANÇA NAS 
INSTITUIÇÕES 
5. ENCORAJAR OS ESTADOS-MEMBROS DA UE A INVESTIR NA EDUCAÇÃO PARA PROMOVER UMA 
PARTICIPAÇÃO INFORMADA

Não há dúvida que ressuscitar a democracia na Europa requer um esforço conjunto de todas as instituições 
e níveis governação. No entanto, se alguns se demonstram relutantes a cooperar, nós acreditamos que 
a UE deveria ter iniciativa, e assim, tornar-se a pioneira no desenvolvimento de uma nova forma de 
democracia onde os cidadãos tenham oportunidade de modelar o seu próprio futuro. Esta iniciativa não só 
iria beneficiar todo o projeto europeu, restaurando a confiança dos cidadãos na UE, e na sua capacidade 
em influenciar os Estados-Membros a alcançarem o bem comum, como também iria transformar a UE 
num modelo a ser seguido à escala global.

O futuro da Europa, como um todo, baseia-se na escolha em participar no desenvolvimento de soluções 
que envolvam a opinião de todos para o bem de todos. Faz a tua escolha connosco!

RESSUSCITAR A DEMOCRACIA PARA 
UMA EUROPA DOS CIDADÃOS
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