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Porto, 22 de Abril de 2009 

 

Somos um grupo de cidadãos independentes, sem objectivos partidários, ciente de que a 

discussão da Europa e dos temas Europeus é uma discussão necessária, dado o reduzido 

conhecimento dos cidadãos sobre os órgãos europeus e suas competências.  

 

Deste modo, estamos a promover a realização, no Porto, de uma sessão de esclarecimento 

sobre a Europa e a Política Europeia.  

Esta iniciativa visa, igualmente, fomentar um maior e mais eficaz contacto entre cidadãos e 

eleitos, além de constituir um momento de intervenção cívica de combate à abstenção. 

De notar que todas as actividades relacionadas com este projecto têm sido publicitadas até 

agora no blog "A Baixa do Porto" (http://www.porto.taf.net/dp/) que tem servido de 

plataforma para divulgação do mesmo. 

 

O objectivo seria concentrar num dia várias intervenções que focassem os seguintes temas: 

  Instituições e suas competências; 

  Experiências de ex-deputados europeus; 

  Apresentação de propostas dos candidatos dos diferentes partidos; 

  Recolha de propostas que os cidadãos tenham para apresentar; 

 

Como data possível, sugere-se o dia 16-Maio (ou, em alternativa, 23-Maio), consoante a 

maior disponibilidade dos intervenientes. O evento decorrerá no Porto, em local a anunciar 

brevemente. 

 

Gostaríamos de contar com a presença de um dos candidatos apresentados pelo vosso partido 

a esta eleição no sentido de apresentar o seu programa aos cidadãos do Porto e Região Norte 

e participar numa sessão de esclarecimento conjunta sobre o mesmo. 

Nesse sentido solicitávamos que, caso estejam interessados, indicassem quem poderá 

participar nesta iniciativa nos pontos 3 e 4 do programa que indicamos a seguir. 

Agradecíamos uma resposta até 29-Abril. 

 

Atenciosamente,  

Vítor Silva 
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Programa Política Aberta no Porto - Europeias 

1. Sessão Aprendizagem 

Neste primeira sessão teremos a participação de um ou dois professores da área do Direito 

Comunitário. 

O objectivo é fornecer as bases necessárias para um melhor entendimento do Parlamento 

Europeu, suas competências e como se relaciona com outras instituições Europeias e 

Nacionais. 

09.30-10.30 A Europa 

10.30-11.00 Perguntas & Respostas 

 

2. Sessão Experiências 

Para a segunda sessão o objectivo é termos a participação de um ou dois ex-eurodeputados 

que possam relatar um pouco a sua experiência no exercício concreto das suas funções. 

11.15-12.15 Experiências de ex-eurodeputados 

12.15-12.45 Perguntas & Respostas 

 

3. Sessão Programas 

Nesta sessão cada um dos partidos representados terá direito a um tempo pré-definido e igual 

entre todos os partidos para apresentação das suas propostas aos cidadãos. A sessão será 

seguida de um período de perguntas e respostas sobre as propostas apresentadas 

14.45-15.45 Apresentação de programas dos partidos 

16.00-17.00 Perguntas & Respostas 

 

4. Sessão Cidadania 

Esta última sessão será talvez a mais inovadora neste tipo de formatos na medida em que é 

solicitado aos cidadãos para apresentarem as suas propostas aos candidatos. Cada 

participante terá também direito a um tempo pré-definido e igual entre todos os cidadãos. Os 

diferentes candidatos terão posteriormente a possibilidade de comentar as propostas 

apresentadas. 

17.15-18.00 Apresentação propostas dos cidadãos 

18.00-18.30 Observações dos candidatos 


