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Editorial

A Revista Europa, Publicação eletrónica académica de estudos sobre a
Europa, propõe-se divulgar a produção de conhecimento académico de
investigadores, docentes e mestres investigadores de estudos sobre a Europa,
seja no âmbito de projetos ou de encontros científicos. Num momento em que
a União Europeia se vê confrontada com desafios que põem à prova a sua
estabilidade e os valores que levaram à sua fundação, o debate académico
sobre a Europa deve sair das Universidades, apresentar-se no espaço público
e contribuir para a divulgação de novas ideias, o fortalecimento de uma cultura
de participação, de abertura, mas também de combate fundamentado na
reflexão sobre os problemas que ameaçam destruir, por dentro, as estruturas
democráticas europeias a nível nacional e supranacional.
A Revista Europa pretende, com a sua publicação aberta, no espaço de livre
acesso que a Internet representa, contribuir para uma maior consciência sobre
a cidadania europeia e o exercício ativo dessa cidadania na sociedade e na
sua diversidade. Os valores da Liberdade, da Democracia e da Diversidade
cultural e linguística dos povos que integram a Europa e em particular a União
Europeia, são os valores que regem a publicação desta revista.
A Universidade Aberta contribui para a construção do ideal europeu, de forma
ativa, materializado na sua oferta formativa ao nível do primeiro ciclo de
estudos com a licenciatura em Estudos Europeus, ao nível do segundo Ciclo de
estudos superiores universitários com o mestrado em Estudos Sobre a Europa,
complementado com uma oferta de terceiro ciclo em várias áreas do
conhecimento.
O CEMRI, Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais,
sendo o centro pioneiro em Portugal que estuda, investiga, divulga e produz
conhecimento sobre o fenómeno migratório e da mobilidade humana e das
relações interculturais, é o centro de investigação que acolhe investigadores e
docentes que se dedicam aos estudos europeus nas suas vertentes políticas,
mediáticas, sociais, jurídicas e económicas numa perspetiva da mobilidade
humana. Este centro tem apoiado as iniciativas promovidas no âmbito dos
estudos sobre a Europa, e desta forma, incentivado a produção e divulgação
de projetos e investigação que se inserem no quadro de intervenção da Revista
Europa.
Por fim, deixamos o nosso agradecimento aos os autores, para os membros do
conselho editorial encarregues das revisões científicas.
Os artigos estão organizados por áreas temáticas. Abrangem as áreas de
Estudos sobre a Europa, em Política de Língua, Migrações, Média, Literatura,
Política Europeia, Direito e Economia.
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