
 

 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
APELO AO PRIMEIRO MINISTRO JOSE SOCRATES  

E AO PRIMEIRO MINISTRO FRANCOIS FILLON  
POR OCASIAO DA CIMEIRA FRANCA - PORTUGAL 

 
Por ocasião da visita a França, nos dias 6 e 7 de Maio de 2010, do Primeiro-Ministro da República 
Portuguesa, José Sócrates, para a Cimeira França-Portugal, a Associação Cap Magellan, principal 
associação composta por jovens luso-descendentes e lusófonos em França, dirige um apelo solene 
ao Senhor Primeiro-Ministro José Sócrates, bem como ao seu homólogo francês,  François Fillon, 
com o intuito de os sensibilizar para as necessidades mais prementes dos jovens luso-descendentes 
e lusófonos. 
Assim : 

- tendo em conta o número de cidadãos franceses de origem portuguesa e de cidadãos de 
origem portuguesa ou lusófona que vivem em França; 

- tendo em conta a presença francófona em Portugal;  
- tendo em conta a fraqueza existente em matéria de programas ligados à juventude entre os 

dois países; 
- tendo em conta a autoridade moral de que dispõem enquanto responsáveis de governo e da 

vossa capacidade de o mobilizar, a Associação Cap Magellan defende a implementação de 
sete acções concretas:  

1- O reforço do ensino da língua portuguesa  em França e a valorização bilateral da cultura 
nos espaços francófonos e lusófonos. Esta medida passa também pelo reforço da presença 
francófona em Portugal. 

2- O reforço dos intercâmbios escolares, universitários e profissionais entre os dois países 
com uma agilização dos processos administrativos e com apoio directo aos programas de 
intercâmbios. Esta medida passa também pelo reforço de geminações activas. 

3- O reforço do apoio financeiro aos projectos desenvol vidos pelas associações, 
inclusive de jovens, ou desenvolvidas por jovens di rectamente que colocam em prática 
acções nos dois países, como motor de desenvolvimento inter-regional e de partilha inter-
geracional. 

4- O reforço das acções de inserção dos jovens no mercad o de trabalho destacando a 
língua portuguesa como uma mais-valia, bem como o apoio à criação de empresas por esses 
mesmos jovens. 

5- A colocação em prática de acções cívicas concretas , como por exemplo a integração dos 
portugueses de França, o reconhecimento da sua participação na construção da sociedade 
francesa e a valorização da sua realidade enquanto cidadãos europeus. Este apoio passa 
também por campanhas de incentivo ao voto, nomeadamente, nas próximas eleições 
presidenciais. 

6- O reforço de acções transnacionais de prevenção e seg urança rodoviária com o intuito 
de sensibilizar os jovens e diminuir de forma drástica os acidentes aquando dos períodos de 
grandes viagens de férias. 

7- A criação de um “Centro Franco-Português para a Juven tude” . 

Conscientes da importância destes encontros entre os governos francês e português, que são, além 
disso, raros, para a realização ou intensificação da cooperação entre estados, a Associação Cap 
Magellan apela ao reforço das comissões de trabalho para os temas da Juventude, Educação, 
Formação, Cultura e Cidadania, desenvolvidas pelos dois países e solicita ainda uma audiência junto 
do Senhor Primeiro-Ministro José Sócrates e do Senhor Primeiro-Ministro François Fillon para 
apresentar propostas concretas. 
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