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Em pleno século XXI, a Europa 
atingiu um ponto crítico na 
construção da identidade europeia.  
De facto, ao longo dos últimos 
anos, vários acontecimentos por 
toda a Europa desafiaram a ideia 
principal e os valores fundamentais 
da União Europeia: a crise da Zona 
Euro, a crise decorrente das 
migrações e o Brexit provocaram 
um aumento do Euroceticismo. 
Estes eventos provocaram 
mudanças na opinião dos cidadãos 
em relação à UE, e parte deles 
começaram a duvidar dos valores 
ligados à instituição. 

 
Isto poderá colocar em risco o 
futuro da Europa e o bem-estar 
das sociedades europeias, uma 
vez que estas estão altamente 
ligadas ao desenvolvimento de 
objetivos comuns e à forte 
participação na esfera pública da 
UE. 
Como consequência, está na altura 
de os cidadãos europeus, 
especialmente os mais jovens que 
em breve terão que enfrentar as 
consequências da situação atual, se 
começarem a envolver ativamente 
no processo de fortalecimento da 
consciência europeia em relação à 
União Europeia e ao seu futuro, e a 
serem ouvidos pela instituição 
europeia, que deve retribuir as 
expectativas dos cidadãos através 
das suas políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUAL É O NOSSO OBJETIVO? 
 
O projeto U4EU (“Tu pela União 
Europeia), financiado pelo 
programa da União Europeia 
“Europa para os Cidadãos” visa 
incentivar a participação 
democrática e cívica dos jovens 
gregos, búlgaros, espanhóis, 
italianos, alemães, belgas, 
húngaros, portugueses e 
holandeses, e dar-lhes uma 
oportunidade para expressarem as 
suas preocupações e opiniões em 
relação aos desafios comuns  
relacionados com a identidade, a 
diversidade e o futuro da Europa. 

 
O projeto, a implementar entre 

março de 2020 e setembro de 2022, 

pretende dar voz a jovens de nove 

países europeus, oferecendo-lhes a 

oportunidade de exporem as suas 

preocupações, de trocarem ideias 

entre si, de produzirem as suas 

próprias sugestões e de gerarem um 

diálogo comunitário multicultural 

sobre o futuro da Europa. 

A EUROPA EM TEMPOS 
DIFÍCEIS  



 QUEM: OS PARCEIROS 
 

O projeto U4EU resulta do esforço de 
uma parceria europeia que conta com 
nove organizações sem fins lucrativos 
e ONGs: 

 
ANCE - possui uma vasta 
experiência em coordenação e 
gestão de projetos financiados pela 
UE. Grande parte da sua atividade 
concentra-se nos campos de apoio a 
grupos sociais vulneráveis e à 
juventude, e na promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

 
KMGNE - já levou a cabo mais 
de 100 projetos de consulta e 
pesquisa sobre sustentabilidade, 
acompanhou a conceção e 
colocou em prática vários 
projetos de educação para os 
jovens. 

 
MKC - promove a participação 
cívica e a integração de 
migrantes/refugiados, divulga os 
direitos humanos, trabalha com 
jovens, tem experiência em 
diversos tipos de promoção, como 
campanhas de consciencialização, e 
promove a utilização da arte e da 
cultura para estimular mudanças 
sociais. 

 
Nous - trabalha no campo cultural 
para a promoção de oportunidades 
por toda a Europa. Organiza festivais, 
intercâmbios culturais e eventos 
artísticos para divulgar as 
oportunidades existentes na Europa. 

 

 

 

 
 

CLUBE - visa desenvolver as 
competências pessoais, sociais, 
profissionais, cívicas e de 
relacionamento social, e promover 
a participação, capacitação e 
inclusão social de jovens e grupos 
vulneráveis. 

 
TELEDUCA - é dedicada a 
adolescentes, jovens, mulheres, 
migrantes e outros coletivos 
sociais, proporcionando-lhes 
melhores oportunidades de 
autoexpressão e 
autorrepresentação para enfrentar 
o poder dos media e das 
indústrias culturais. 

 
UNITED - é a rede europeia contra 
o nacionalismo, o racismo e o 
fascismo. Coordena campanhas, 
organiza conferências, participa em 
projetos, produz publicações e leva 
a cabo trabalhos de advocacia para 
protestar contra a discriminação. 

 
CCB - é uma ONG que promove o 
diálogo intercultural e a resolução 
de conflitos, estimulando pessoas 
de diferentes comunidades a lidar 
com a diversidade de forma 
positiva. 

 
YEL - visa proporcionar aos jovens 
as competências, conhecimentos e 
redes necessárias para 
desempenhar um papel ativo no 
confronto dos desafios europeus e 
globais. 
A YEL também organiza o Young 
European Council (Conselho 
Europeu dos Jovens), onde são 
elaboradas recomendações políticas 
para serem apresentadas ao 
Conselho da União Europeia. 



QUANDO: A 
IMPLEMENTAÇÃO 
(março de 2020 a setembro de 2022) 

 

 

 
 
"O QUE SIGNIFICA A 
EUROPA PARA MIM...?" 
(M1 - 3) 

Elaboração de 7 vídeos em que os 

jovens partilharão as suas opiniões e 

preocupações sobre o futuro da 

Europa. 

 VAMOS CONVERSAR 
ACERCA DA EUROPA(M3-M14) 

Serão organizados sete eventos de diálogo 
comunitário entre os cidadãos e as partes 
interessadas em Espanha, Itália, Holanda, 

Alemanha, Hungria, Bélgica e Portugal. 

 
 

CAUSAR UM IMPACTO: 
LIÇÕES DAS OSC (M15) 

OSC (Organizações de Sociedade 
Civil) de todos os países participantes 
estarão reunidos em Atenas (Grécia) 

para informar os cidadãos sobre a 
importância do voluntariado. 

 

 

DAR VOZ! 

Um vídeo composto por vários 
vídeos nacionais será apresentado 
no Parlamento Europeu. 

REFLEXÃO SOBRE O FUTURO 
DA EUROPA (M17) 

Será organizado um workshop em Sófia 
(Bulgária) para permitir que os jovens 

debatam e redijam recomendações 

sobre o futuro da União Europeia.  
 

 

 

ENVOLVIMENTO 
DOS CIDADÃOS NAS 
REDES SOCIAIS 
(M1-18) 

Todos os vídeos e atividades do 
projeto serão divulgados nas redes 
sociais.

 

 O SIGNIFICA A EUROPA PARA A 
JUVENTUDE EUROPEIA (M1-18) 

Um resumo dos diálogos escritos em 
comunidade será publicado online. 

 

 
 

 

   

 

DAR PODER! M17

https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/u4euproject/



