
 

Actividade Preparatória - Reunião de lançamento do EUCom4U 

Participação: O evento envolveu 7 participantes, incluindo: 
• 1 participante da cidade de Potsdam (Alemanha); 
• 1 participante da cidade do Porto (Portugal); 
• 1  participante da cidade de Madrid (Espanha); 
• 1 participante da cidade de Vilnius (Lituânia); 
• 1 participante da cidade de Roma (Itália); 
• 2 participantes da cidade de Veliko Tarnovo (Bulgária). 
•

Localização / Datas: O evento teve lugar em Sófia, Bulgária, de 06/11/2019 a 08/11/2019. 
 
Breve descrição: 
O objectivo da actividade preparatória era reunir representantes de todos os parceiros para trocar 
ideias, dividir responsabilidades e estabelecer um cronograma detalhado do projecto. Os grupos-
alvo e eventos por países parceiros foram especificados e reconfirmados. Além disso, foram 
discutidos instrumentos de investigação adequados, a metodologia e elaborados os programas 
para os eventos internacionais. Os parceiros elaboraram o layout do website do projecto e a 
página FB, especificaram os indicadores de impacto e concordaram com o código de ética do 
projecto e com o plano de divulgação. Os parceiros discutiram e acordaram os eventos de 
acompanhamento para cada país e discutiram a preparação necessária a ser feita. Os parceiros 
também acordaram o logotipo do projecto, redigido por jovens espanhóis. No final da reunião, 
todos os parceiros (experientes e recém-chegados) conseguiram compreender claramente a 
logística transparente das actividades a implementar no âmbito do projecto EUCom4U. O 
regulamento orçamental foi exaustivamente explicado pelo coordenador e foram assinados 
acordos de parceria entre o EIC e cada parceiro. A estratégia de avaliação do projecto e os 
métodos de trabalho para as equipas nacionais foram também aprovados.  

6 eventos internacionais têm sido realizados no âmbito deste projecto: 

Evento 1 
 
Participação: O evento envolveu 26 cidadãos, incluindo: 

• 4 participantes da cidade de Veliko Tarnovo (Bulgária); 
• 2 participantes da cidade de Roma (Itália); 
• 3 participantes da cidade do Porto (Portugal); 
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• 17 participantes da cidade de Potsdam (Alemanha). 

Localização / Datas: O evento teve lugar em Potsdam, Alemanha, de 09/09/2020 a 11/09/ 
2020. 
 
Breve descrição:   
O objectivo do evento era proporcionar aos participantes um espaço de debate aberto e de 
partilha de conhecimentos, análises e estudos de caso para a maior relevância na 
dinâmica 1989-1990. A reunificação alemã de 1990 e a sua importância para a UNIDADE 
na Europa esteve no centro da discussão. O objectivo era também dar um espaço aberto 
para superar as percepções nacionais das revoluções democráticas dos anos 80, 
promovendo o diálogo intercultural e a compreensão mútua dos factos históricos a partir de 
uma perspectiva europeia. Estudantes universitários, representantes de ONG, partes 
interessadas e jornalistas partilharam a sua descoberta sobre a queda do muro de Berlim e 
a reunificação alemã. A narração oral de histórias e a partilha de histórias de testemunhas 
oculares fizeram parte do evento. No segundo dia, todos os participantes internacionais e 
locais caminharam ao longo do Muro e ouviram as memórias partilhadas de duas 
testemunhas que viviam nos dois lados do Muro nessa altura - Alemanha Oriental e 
Ocidental. O evento reforçou o conhecimento dos participantes sobre a história da UE, os 
valores comuns e os destinos partilhados. 

Evento 2 

Participação: O evento envolveu 50 cidadãos, incluindo: 
• 2 participantes da cidade de Roma (Itália); 
• 3 participantes da cidade de Potsdam (Alemanha); 
• 4 participantes da cidade de Veliko Tarnovo (Bulgária); 
• 41 participantes da cidade do Porto (Portugal). 

Localização / Datas: O evento teve lugar no Porto, Portugal, de 17/09/2020 
a 19/09/2020. 
 
Breve descrição:   
O objectivo do evento era sensibilizar para o papel do PE nos dias de hoje e para as suas 
funções e partilhar a investigação sobre as tendências e tendências políticas nas eleições para o 
PE ao longo dos anos e procurar explicações sobre a Europa de hoje.  
O workshop internacional marcou as primeiras eleições directas do PE em 1979 e o seu 
significado para a unidade. Os participantes de 4 países partilharam opiniões, análises e 
expectativas políticas relacionadas com o novo papel do PE após o Tratado de Lisboa. No terreno 
das eleições do PE de 1979 e das mudanças que as eleições trouxeram à União e aos cidadãos, 
foram exploradas tendências e tendências da participação dos eleitores durante os anos, bem 
como discutida a importância do comportamento "informado" dos eleitores. O espírito especial de 
participação foi explorado no âmbito dos modelos de incentivo à juventude na vida pública, com 
base na história eleitoral do PE. Aumentar o conhecimento da grande importância das primeiras 
eleições directas do PE sobre o desenvolvimento futuro da União foi importante para o ambiente 
de debate aberto e o debate activo da juventude sobre o nosso futuro comum. No segundo dia, 
os participantes internacionais tiveram uma caçada à história na cidade do Porto. Foi realizada 
uma sessão de jovens (devido às restrições sanitárias das reuniões de grupo) para alargar a 
discussão temática do evento e aprofundar a compreensão dos jovens para a participação activa 
na vida da Unidade e a importância do voto.  

Evento 3 
 
Participação: O evento envolveu 79 cidadãos, incluindo: 

• 3 participantes da cidade de Potsdam (Alemanha); 
• 3 participantes da cidade de Madrid (Espanha); 



• 2 participantes da cidade de Atenas (Grécia); 
• 1 participantes da cidade de Bolonha (Itália); 
• 4 participantes da cidade do Porto (Portugal); 
• 3 participantes da cidade de Craiova (Roménia); 
• 63 participantes da cidade de Veliko Tarnovo e arredores (Bulgária). 

Localização / Datas: O evento teve lugar em Arbanassi e Veliko Tarnovo, Bulgária, de 
21/10/2020 a 23/10/2020. 
 
Breve descrição:   
O objectivo do evento era aumentar os conhecimentos sobre as etapas logísticas que levaram ao 
nascimento da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, apresentação dos outros anos 
significativos explorados no âmbito do projecto e da partilha das atitudes, preocupações e 
ameaças dos cidadãos sobre o futuro da Europa. A conferência internacional resumiu análises, 
investigações comparativas, levantou questões e partilhou respostas sobre os temas da história 
europeia, do passado, dos dias de hoje e do futuro. Os participantes internacionais, juntamente 
com políticos, decisores políticos, agentes empresariais e líderes da sociedade civil, comentaram 
os valores fundadores fundamentais e a sua vitalidade na nossa vida quotidiana; as 
responsabilidades e deveres, assim como os direitos. O evento entrou em duas fases devido às 
restrições sanitárias para os limites de grupo para as reuniões públicas. Realizou-se um workshop 
para jovens e um jogo de simulação sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Os jovens 
redigiram a Carta da Juventude da UE sobre os Direitos Fundamentais que tinha sido discutida e 
apresentada durante a sessão plenária. Uma sessão plenária com participantes internacionais e 
locais discutiu a Carta da UE no contexto do Debate sobre o Futuro da Europa. Durante o 
segundo dia, foi organizada uma caçada à história. Os participantes visitaram o edifício Histórico 
onde foi adoptada a primeira constituição democrática búlgara, bem como outros locais do 
caminho da democracia. A cidadania europeia activa e a importância do activismo dos cidadãos, o 
renascimento das percepções dos cidadãos sobre os valores foram o cerne do evento. 

Evento 4 
 
Participação: O evento envolveu 27 cidadãos, incluindo: 

• 2 participantes da cidade de Veliko Tarnovo (Bulgária); 
• 2 participantes da cidade de Potsdam (Alemanha); 
• 5 participantes da cidade de Madrid (Espanha); 
• 2 participante da cidade do Porto (Portugal); 
• 1 participante da Eslováquia; 
• 1 participante da Suécia; 
• 14 participantes da cidade de Roma (Itália). 

Localização / Datas: O evento teve lugar em Roma, Itália, de 20/10/2021 a 22/10/2021. 
 
Breve descrição:   
O objectivo do evento era enriquecer o conhecimento sobre a união económica e monetária e a 
sua evolução futura, tal como a CE o considera baseado na partilha de conhecimentos e na visita 
de estudo sobre o início da união económica. Durante o fórum público foram fornecidos dados 
sobre as expectativas da população da altura e também sobre os sonhos e expectativas dos anos 
60 em relação ao caminho que a União iria percorrer. A releitura histórica dos factos, comparada 
com os inquéritos e dados existentes do período, foi um terreno rico para a discussão dos 
diferentes aspectos da integração nos dias de hoje e permitiu aos participantes marcar os 
desenvolvimentos. O fórum elevou a compreensão da política económica contemporânea ao 
conhecer os valores no início e na época dos Tratados fundadores. Realizou-se uma visita de 
estudo ao Palazzo dei Conservatori (Campidoglio) (onde foi assinado o Tratado de Roma que 
institui a Comunidade Económica Europeia). Durante os dois dias do evento foi aberta uma 
exposição fotográfica sobre o Plano de Investimento para o público em geral com 28 fotografias 
de projectos financiados ao abrigo do Fundo de Investimento, marcando o futuro da União. 



Evento 5 

Participação: O evento envolveu 110 cidadãos, incluindo: 
• 1 participante da cidade de Veliko Tarnovo (Bulgária); 
• 4 participantes da cidade de Roma (Itália); 
• 1 participante da cidade de Potsdam (Alemanha); 
• 1 participante da cidade do Porto (Portugal); 
• 103 participantes da cidade de Madrid e arredores (Espanha). 

Localização / Datas: O evento teve lugar em Madrid, Espanha, de 17/11/2021 a 19/11/2021. 
 
Breve descrição:   
O objectivo do evento era sensibilizar e melhorar o conhecimento sobre o período histórico que 
marcou o início da União, as suas causas e o seu curso de conhecimento sobre os pais 
fundadores da União e os seus sonhos de Unidade. O evento internacional celebrou os 
primeiros passos da integração europeia, começando com o congresso de Haia em 1948, 
marcando a Declaração Robert Schuman como uma pedra angular notável para a integração 
europeia. Jovens estudantes, investigadores, cidadãos reuniram-se e discutiram estes primeiros 
passos da filosofia da integração europeia, que levou à UNIDADE e à PAZ após a Segunda 
Guerra Mundial. O evento reforçou uma melhor compreensão das realidades, intervenções e 
desafios após a II Guerra Mundial e a compreensão da ideia da UNIDADE de Haia e da Paz 
como um valor europeu como o papel da UE nos dias de hoje. 

Evento 6 

Participação: O evento envolveu 57 cidadãos, incluindo:   
• 2  participantes da cidade de Veliko Tarnovo (Bulgária); 
• 2 participantes da cidade de Potsdam (Alemanha); 
• 2 participante da cidade de Roma (Itália); 
• 51 participantes da cidade de Vilnius e Marijampole (Lituânia). 

Localização / Datas: O evento teve lugar em Vilnius, Lituânia, de 24/02/2022 a 26/02/2022. 
 
Breve descrição:   
O objectivo do evento era melhorar a compreensão e o conhecimento sobre o processo de 
alargamento da UE, enriquecendo o conhecimento dos participantes sobre a história do 
alargamento dos diferentes EM e a sua influência no seguimento do processo de integração dos 
EM. A discussão profunda e emocional foi provocada pelo facto de, na data de chegada, a 
Lituânia ter declarado o estado de emergência devido à agressão da Rússia à Ucrânia. Assim, 
os temas principais foram a paz, o dever moral de cada europeu de a proteger. Muitos debates 
levantaram a palestra plenária sobre o caminho do quinto ao sexto alargamento e a 
possibilidade da Ucrânia iniciar negociações de adesão. O debate proporcionou não só uma 
visão geral do processo de adesão e da influência da UE no processo de democratização e 
europeização nos países de adesão, o papel dos actores civis mas também o papel do cidadão 
europeu médio para agir e contribuir para a paz e a sua protecção. A PAZ foi o cerne do evento. 
Realizou-se um comício histórico visitando os casos de benchmarking das vantagens lituanas no 
âmbito da adesão europeia. Realizou-se um debate de jovens sobre "O que a Europa faz para 
mim" e melhorou a compreensão dos participantes não só sobre o processo de alargamento da 
UE, mas também sobre o papel dos cidadãos activos para contribuir para os desenvolvimentos e 
realizações da União.  


