
duas coisas que deve 
fazer já e uma lista de 
boas razões para as fazer

As eleições europeias  realizam-se em maio de 2019, entre dia 23 (quinta-feira)  
e dia 26 (domingo), dependendo do país onde vive ou onde vota.

A Europa enfrenta muitos desafios, que vão da imigração às alterações climáticas 
e do desemprego juvenil à proteção de dados.

A necessidade de encontrarmos soluções comuns nunca foi tão premente.

No entanto, contamos também com muitas oportunidades, como, por exemplo, 
o alargamento do mercado único digital e o reforço de uma adequada proteção 
dos consumidores e dos criadores europeus.

Estes são alguns dos domínios que mais preocupam os europeus e sobre os 
quais o Parlamento Europeu toma e continuará a tomar decisões.

Ao votar, está a atribuir-lhe o poder democrático para tal. Desta vez, as eleições 
ocorrem num contexto muito diferente de há cinco anos.

Vemos à nossa volta como as inverdades não contestadas podem facilmente 
converter a diversidade em divisão. E, o quão frágil pode ser a democracia,  
se nela não participarmos ativamente.

Desta vez, ter esperança num futuro melhor não chega. Desta vez, temos de 
assumir as nossas responsabilidades e escolher o que queremos para o nosso 
futuro.

É por esta razão que, desta vez, lhe pedimos que vote e que contribua para  
persuadir a sua família e os seus amigos a votar.

Encontrará aqui uma lista de boas razões para votar e incentivar outros a fazê-lo. 
Para além destas, há muitas mais.

Visite a plataforma destavezeuvoto.eu, vote e peça aos seus amigos e 
familiares que também o façam.

#11  porque temos de trabalhar em conjunto 
para defender o nosso modo de vida
A UE assegura que a origem e a qualidade dos produtos alimentares 
sejam protegidas por lei. A Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos ajuda a garantir a segurança dos alimentos que consumimos.

#12  porque as notícias falsas não beneficiam 
ninguém
Na UE, acreditamos que a democracia não pode existir sem liberdade 
de imprensa, pluralismo e informação baseada em factos.

#13  porque há demasiados jovens que 
continuam sem trabalho
Desde 1999, nunca houve tantos europeus com trabalho como agora. 
O nosso objetivo é que todos os jovens tenham emprego ou que 
sigam uma formação, o mais tardar, quatro meses após o início de uma 
situação de desemprego. 

#14  porque uma sociedade mais igualitária 
é também mais saudável e mais feliz
A UE assenta no respeito pelos direitos humanos, pela dignidade 
humana e pelos direitos das minorias.

#15  porque prefiro assumir a  
responsabilidade pelo futuro do que 
culpar os outros pelo presente

#16  porque o mundo não vai esperar até à 
próxima vez
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#1  porque quero ter o direito de viver, 
amar, estudar e trabalhar onde 
eu quiser
Na União Europeia, todos temos direito à liberdade de circulação.

#2  porque quero ter direito a passar tempo 
com a minha família
A Diretiva europeia relativa ao tempo de trabalho garante-nos,  
a todos, o direito a passar tempo com as nossas famílias.

#3  porque temos de trabalhar em conjunto 
para proteger as nossas fronteiras
A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira ajuda-nos a 
gerir melhor os controlos nas fronteiras. Até 2020, serão contratados 
mais 10.000 guardas de fronteira.

#4  porque defendo que todos devem 
pagar os seus impostos e demonstrá-lo
A evasão e a fraude fiscais são um problema mundial. Estamos a 
trabalhar neste domínio para alcançar uma melhor cooperação e uma 
maior transparência.

#5  porque quero proteger a minha 
privacidade
Ao abrigo do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados,  
os seus dados pertencem-lhe e ninguém os pode utilizar sem obter  
o seu consentimento. 

#6  porque temos de lutar contra as 
alterações climáticas já
A União Europeia faz com que sejamos líderes mundiais na inovação 
e nos investimentos necessários para lutar contra as alterações 
climáticas. Até 2030 e ao longo de 40 anos, teremos reduzido em  
45% as nossas emissões de gases com efeito de estufa.

#7 porque temos de trabalhar em conjunto 
para gerir a imigração
A UE toma medidas para salvar as vidas dos imigrantes, proteger as 
nossas fronteiras e reduzir a imigração irregular através de políticas 
comuns de imigração e asilo justas, humanas e eficazes.

#8  porque, para combater o terrorismo, 
temos de trabalhar em conjunto
A UE luta contra o terrorismo, reforçando as nossas fronteiras, 
melhorando a cooperação entre os nossos serviços de segurança, 
reforçando os controlos sobre armas de fogo e combatendo a 
propaganda terrorista.

#9  porque temos de trabalhar em conjunto 
para proteger o ambiente
A UE adota leis para proteger a natureza e os habitats naturais que 
são essenciais ao nosso planeta, às nossas sociedades, às nossas 
economias e ao nosso bem-estar.

#10  porque temos de investir para ajudar as 
nossas economias a crescer
A UE incentiva um crescimento económico inteligente, sustentável  
e inclusivo que ajude a retirar as pessoas da pobreza.


