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JÁ FIZEMOS…
... Nove vídeos nacionais da U4EU,
onde jovens de cada país parceiro
partilham as suas opiniões e
preocupações sobre questões de
diversidade, alterações climáticas,
várias crises europeias, identidade
europeia e o futuro da UE.

... O último documentário da U4EU 'O
que significa a Europa para mim?',
que reúne todas as entrevistas de
jovens dos 9 países participantes
(Grécia, Itália, Portugal, Espanha,
Alemanha, Holanda, Hungria, Bulgária e
Bélgica) e divulga as suas opiniões e
preocupações sobre o futuro da
Europa. Este vídeo será projetado nos
Eventos de Diálogo Comunitário e no
Parlamento Europeu com o objetivo de
dar voz aos jovens cidadãos europeus.

... o 1º Evento de Diálogo
Comunitário, que teve lugar na
Alemanha de 18 a 19 de setembro de
2021. Durante o evento, jovens de 4
países parceiros (Alemanha, Espanha,
Países Baixos e Bulgária) participaram
em diferentes atividades e workshops,
que visavam gerar debate sobre
questões de diversidade e formas de
criar uma União mais democrática, e
fortalecer o sentimento de pertença à
UE.

... Mais seis Eventos de Diálogo
Comunitário na Holanda, Itália, Bélgica,
Hungria, Portugal e Espanha, que
decorrerão entre novembro de 2021 e
abril de 2022. Nestes eventos, o
documentário "O que significa a Europa
para mim?" será projetado para o
público em geral. Além disso, serão
organizadas palestras informativas com
académicos e especialistas em políticas
europeias, bem como diversas
workshops e atividades. O objetivo
destes eventos é gerar debates sobre
vários tópicos, aprofundar o
conhecimento dos participantes sobre
as instituições e políticas da UE,
fornecer alternativas a problemas
europeus e convidar os participantes a
visualizar o futuro da Europa.

ESTAMOS A PLANEAR…

Durante o Evento de Diálogo Comunitário na
Alemanha, os participantes participaram num

workshop sobre ambiente.
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JUNTA-TE A NÓS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS!

... a projeção do Documentário Final
da U4EU no Parlamento Europeu. O
objetivo desta atividade é dar voz aos
jovens europeus.

OS NOSSOS PASSOS FINAIS SERÃO...
... a apresentação de apresentado um
sumário dos resultados dos diálogos
comunitários numa publicação online
intitulada "O que significa a Europa
para a Juventude Europeia: Pontos de
vista do terreno". Esta publicação será
amplamente divulgada em toda a
Europa.

... a organização da Conferência Final
do projeto em Atenas (Grécia) em
dezembro de 2022, com a participação
de jovens e partes interessadas
relevantes de todos os países parceiros.

... a workshop para jovens, em Sófia
(Bulgária). Jovens de todos os países
parceiros participarão nesta workshop,
com o objetivo de dar a oportunidade
aos jovens europeus de elaborarem
recomendações sobre o futuro da UE.

... o Dia Informativo, que será
organizado em Atenas (Grécia). Os
Organizações da Sociedade Civil (OSC)
de todos os países participantes reunir-
se-ão reunidos para destacar e
informar os cidadãos sobre a
importância do voluntariado e sobre a
forma como aumentar o respeito e a
tolerância mútuos. A atividade visa
ainda informar e sensibilizar para o
"Corpo Europeu de Solidariedade".


