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"Um projeto pós-guerra para manter a paz na Europa"

Inês
Bicho estuda na Faculdade de Direi-

to de Lisboa, área que cruza com a apren-

dizagem sobre a Europa. Um gosto que lhe

trouxe a disciplina de Direito da UE e que
a levou a inscrever-se na primeira edição
do Summer CEmp, um seminário intensi-

vo de quatro dias para universitários, or-

ganizado pela Representação da Comis-

são Europeia em Portugal - o contacto com

os seus dirigentes deixou-a a sonhar com

a possibilidade de trabalhar em Bruxelas.

A estudante de Armada fez depois um

Summer School de um mês em Giessen, na

Alemanha. Contactou com Jovens de todo

o mundo, estudou Direito Internacional e

Direito Comparado, abordou o quadro le-

gislativoeuropeu."Háuma tentativa de ho-

mogeneização das leis no espaço europeu.

O meu interesse em estudar essas áreas é

poder trabalhar numa instituição da UE."

A jovem de 22 anos sente que é mais di-

fícil emigrar na sua área, mas "é exequível".

"Gostava de alargar os horizontes. Nunca

quis ser advogada, mas Jurista numa insti-

tuição da UE . São as opções que estou a ex-

plorar." Até porque visitou as várias unida-

des comunitárias, viu o trabalho de quem

ouviraapelidar de "burocratas de Bruxelas".

"Háum desinteresse geral pelo trabalho de

quem está em Bruxelas e estas iniciativas

tentam combater esse desinteresse. Não

me referiria a essas pessoas como burocra-

tas, mas sim a alguém que ajuda a construir

o projeto europeu, um projeto que é bom.

Sótemosabeneficiarde todas as coisas que
a UE nos proporciona e das quais nem nos

apercebemos, como o mercado comum, o

programa Erasmus, etc."

Mas Inês tem uma condição que a faz

sentir de forma ainda mais particular a

comunidade europeia: é filha de pai por-
tuguês e mãe grega. "Tenho dupla nacio-

nalidade e, para mim, a facilidade de co-

municação e a mobilidade naUEfazem-

-me sentir que estou sempre perto da

minha familia. Quando vou para a Gré

cia não sinto que estou noutro país. Sinto

que estou sempre com a minha família."

Considera o programa Erasmus o que
melhor personifica a génese da UE, "um

projeto pós-guerra para manter a paz na

Europa". E elege, também, a facilidade de

mobilidade no espaço Schengen. lá o Bre-

xit é a antítese: "A ideia da UE é crescer e

haver uma maior unificação, a salda de

um pais descredibiliza."

Está, ainda, a tirar uma pós-gradua-

ção em Bioética, disciplina que considera

mais abrangente do que o Direito, nomea-

darriente no estudo dos problemas que
advêm da evolução tecnológica. E gosta-
ria de fazer uma pós-graduação no regu-
lamento geral da proteção de dados. É vo-

luntária há três anos e meio num centro

de acolhimento temporário, para crian-

ças até aos 12 anos, com quem está todos

os domingos. •

Inês tem dupla
nacionalidade.
"A facilidade
de comunica-
ção e a mobili-
dade fazem-me
sentir sempre
perto da fa-
mília. Quando
vou à Grécia
não sinto que
estou noutro
país."


