
OS JOVENS DA UE REUNIRAM-

SE GRAÇAS AO PROJETO
DURANTE..
... 7 eventos de diálogos
comunitários nos Países Baixos,
Itália, Bélgica, Hungria, Portugal, 
 Alemanha e Espanha. O objetivo
era gerar um debate acerca do
futuro da Europa e desenvolver um
sentimento de pertença à União
Europeia mais forte, assim como
formas diferentes de tornar a União 
 mais democrática e orientada para
os jovens. Durante estes eventos, foi  
projetado o Documentário do U4EU  
"O Que a Europa Significa Para
Mim?", e organizaram-se palestras  e
workshop informativos. 

… a Jornada Informativa em Atenas
no dia 30 de maio. As OSC da Grécia  
foram convidadas no intuito de
debater a importância do
voluntariado a nível internacional, 
 europeu e local e apresentar o
próprio trabalho. Jovens
provenientes de todos os nove
países parceiros participaram neste  
evento, partilharam as suas
experiências e receberam
informações sobre os Corpos
Europeus de Solidariedade. Foi uma  
ótima oportunidade para fomentar
o diálogo e a solidariedade entre  os
jovens europeus. 
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(Evento de Diálogo Comunitário  na
Itália)

(Evento de Diálogo Comunitário  na
Hungria)



.… a projeção do documentário Final do U4EU no Parlamento Europeu a
fim de dar voz aos jovens cidadãos europeus e reforçar a sua participação
na UE. O objetivo é que os  decisores políticos ouçam as opiniões dos
jovens sobre a UE e adaptem as suas escolhas e decisões judiciais em
conformidade.  

… a publicação de um resumo dos resultados dos Diálogos Comunitários  
 na forma de uma publicação eletrónica, intitulada “O Que  A Europa
Significa Para os Jovens: Opiniões do Campo”. Esta publicação 
 eletrónica será amplamente divulgada em toda a Europa para servir de
exemplo para futuras discussões entre jovens participantes europeus. 

… o evento final   será organizado em Atenas (Grécia) em julho, com  a
participação de jovens, investidores relevantes e os nossos parceiros de
todos os países participantes para dar encerramento ao projeto e celebrar
juntos. 

AS ÚLTIMAS ETÁPAS SERÃO.... 

… o workshop para jovens que se realizou em Sófia (Bulgária) no dia 13 de
junho.  32 jovens de todos os países parceiros, mas também  dos EUA,
Armenia, Ucrânia e Bulgária participaram neste workshop, com o objetivo
de dar a oportunidade aos jovens europeus de formularem
recomendações sobre o futuro da UE.  Conversaram sobre vários temas
relativos à UE e às mudanças climáticas,  à integração de
migrantes/refugiados,  à  participação dos jovens e ao combate ao
discurso de ódio.

(Jornada Informativa em Atenas / Workshop para a Juventude
em Sófia)


