Sou Europeu
Contexto da rubrica:
A rubrica “Sou EUropeu” é especialmente dirigida aos jovens cidadãos europeus
cada vez mais multiculturais, paradoxais, extremamente curiosos, com uma
necessidade de aprender novas coisas e experienciar novas realidades ou novos
contextos. Urge, mais do que nunca, refletir sobre o ponto da situação atual e qual o
futuro a traçar em questões vitais, como o desemprego, a criação de emprego ou a
segurança na Europa.
Os cidadãos esperam resultados concretos da Europa e querem ter uma
palavra a dizer no debate sobre o futuro da União Europeia. Face a esta realidade,
pretendemos com esta rubrica dar espaço aos jovens para expressarem o seu ponto
de vista sobre o projeto europeu. Assim, esta é uma oportunidade para todos
aqueles que queiram dar a conhecer um pouco da sua visão sobre a União Europeia
e as suas principais inquietações.

Questionário:

Ø Nome completo:
Ø Idade:
Ø Quais os teus principais interesses?
Ø Formação académica (curso, ano, universidade):
Ø Qual a razão da escolha deste curso?
Ø Confrontado com o binómio: emprego estável ou uma boa experiência
profissional, mesmo que temporária, por qual optarias?
Ø O que significa para ti a cidadania europeia?
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Ø O que é para ti, a livre circulação na UE?
Ø Se tivesses de descrever a União Europeia em 3 adjectivos quais seriam?
Ø Como gostarias que a União Europeia se desenvolvesse no futuro próximo e
em que tipo de União Europeia gostarias de viver em 2020?
Ø O que poderias mudar pela UE e o que a UE poderia fazer por ti?
Ø Qual a tua posição perante o projecto Europeu?

Nota:
- Anexar uma foto do entrevistado com boa resolução (mínimo 720px de largura) e
enviar para o email: comunicacao@apeeuropeus.com
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