O que é exercer a Presidência do Conselho da União Europeia ?
Como foram as 3 presidências portugueses anteriores ?
Quais foram os momentos marcantes de 1992, 2000, e 2007 ?
Lisboa, 19 de Abril de 2021
A Plataforma de Cidadania Nossa Europa divulga hoje um conjunto de materiais
pedagógicos sobre a Presidência do Conselho da União Europeia, com uma abordagem
histórica sobre as três presidências portuguesas de 1992, 2000 e 2007. Estes
instrumentos, de acesso livre e gratuito, através do site da plataforma, procuram
explicar aos cidadãos o que é o Conselho da União Europeia, o que significa presidir a
este órgão e o que representaram as anteriores presidências portuguesas. Esta iniciativa
integra-se num quadro de acções que pretendem acompanhar a actual Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE).
A partir de hoje, no site da Nossa Europa, em www.nossaeuropa.eu, podem ser
encontrados:







Um vídeo explicativo sobre a presidência do Conselho da União, protagonizado
por Leonor Beleza, Conselheira de Estado e Presidente do Conselho Superior da
Nossa Europa. Pode ser consultado aqui.
Um conjunto de três infografias com as principais informações das três
anteriores presidências portuguesas, que podem ser consultadas aqui.
Três vídeos resumo dos principais acontecimentos das três anteriores
presidências portuguesas: a de 1992 (disponível aqui), a de 2000 (disponível
aqui) e a de 2007 (disponível aqui).
Três artigos de opinião que avaliam as três anteriores presidências portuguesas,
assinados por personalidades que participaram activamente na sua execução:
o Sobre a presidência de 1992, Vítor Martins, Secretário de Estado dos
Assuntos Europeus de então. Pode ser lido aqui.
o Sobre a presidência de 2000, Nuno Severiano Teixeira, Ministro da
Administração Interna de então. Pode ser lido aqui.
o Sobre a presidência de 2000, Manuel Lobo Antunes, Secretário de Estado
dos Assuntos Europeus de então. Pode ser lido aqui.
Finalmente, um documento produzido pela Nossa Europa e pela SEDES, sobre as
prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE)
actual, desde primeiro semestre de 2021. Pode ser consultado aqui.
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Carlos Coelho, Presidente da Nossa Europa, destaca “a importância da boa
comunicação e o valor da pedagogia europeia, no contexto actual, em muitas das
soluções para a crise sanitária, económica e social estão a ser construídas no plano
europeu. Especialmente, quando Portugal preside ao Conselho da União Europeia”.
Acrescenta ainda que “uma cidadania, nacional e europeia, plena só é conseguida
quando somos capazes de avaliar, com justiça, as responsabilidades de governos
nacionais e decisores políticos europeus. Para isso é preciso saber do que estamos a falar
e há um défice significativo de conhecimentos sobre a realidade europeia. A Nossa
Europa foi fundada para contrariar esse défice e colocar à disposição dos portugueses
uma forma de saber mais sobre a Europa e participar na construção das suas decisões.
Esperamos que estes instrumentos sejam utilizados nas escolas, para ajudar os mais
jovens, mas sejam divulgados também por todos aqueles que muitas vezes não
percebem o que está em causa com uma decisão europeia, ou sequer desconhecem
como se chegou a ela”.
A Plataforma Nossa Europa foi fundada em 2020 e reúne personalidades de vários
sectores da sociedade portuguesa, com o intuito de debater o futuro da integração
europeia e a participação de Portugal na União, através de iniciativas pedagógicas e de
intervenção cívica.
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