ERASMUS+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

O QUE É?
O Programa Erasmus+ é um
programa da União Europeia que
se prolonga até 2020 e apoia a
educação, a formação, a juventude
e o desporto na Europa. Para
além disso, visa promover o
desenvolvimento sustentável dos
seus parceiros no domínio
do ensino superior.

FUN FACTS
Este programa não oferece
oportunidades apenas para os
estudantes – tendo resultado
da fusão de 7 programas
anteriores, disponibiliza
oportunidades para uma
ampla variedade de
pessoas e organizações.

QUAIS SÃO OS
SEUS OBJETIVOS?
Almeja contribuir para a Estratégia
Europa 2020 para o crescimento,
emprego e a equidade e a inclusão
sociais, bem como para o quadro
estratégico da UE relativamente à
educação e formação, ET2020.
Contribui igualmente para que se
alcancem os objetivos da Estratégia
da União Europeia para a
juventude. Para além disto, o
programa aborda a redução do
emprego e a promoção da
cooperação e mobilidade com
países parceiros da UE, entre
outras coisas.

Com um orçamento de
14 700 milhões de euros, este
programa dará a
oportunidade de estudar,
seguir uma formação e
adquirir experiência no
estrangeiro a mais de 4
milhões de europeus – entre
2014 e 2020.

O programa oferece
múltiplas oportunidades,
incluindo Intercâmbios de
jovens, Mestrados Conjuntos
Erasmus Mundus e Eventos
desportivos europeus sem fins
lucrativos.
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CORPO
EUROPEU DE SOLIDARIEDADE
O QUE É?

FUN FACTS

O Corpo Europeu de Solidariedade é a
nova iniciativa da União Europeia
dirigida aos jovens, dando-lhes a
oportunidade de fazer voluntariado ou de
trabalhar em projetos, no próprio país ou
no estrangeiro, em
benefício de pessoas e comunidades de
toda a Europa.

Aos 17 anos já te podes
inscrever no Corpo Europeu
de Solidariedade, mas só
podes participar num projeto
depois de fazeres 18 anos. A
participação nos projetos
do Corpo Europeu de
Solidariedade está aberta aos
jovens até aos 30 anos de
idade.

Depois de se inscreverem, os participantes
no Corpo Europeu
de Solidariedade podem ser selecionados e
convidados a integrar uma vasta gama
de projetos, relacionados, por exemplo,
com a prevenção das catástrofes naturais
ou a reconstrução na sequência de
catástrofes deste tipo, a
assistência em centros de requerentes de
asilo ou a resposta a outras questões
sociais a nível da comunidade.
Os projetos apoiados pelo Corpo Europeu
de Solidariedade
podem durar entre dois e doze meses,
decorrendo, regra geral, em países da
União Europeia.

Podes participar em projetos
de voluntariado, estagiar em
empresas, e participar em
projetos de solidariedade.

Esta iniciativa foi anunciada
pelo Presidente da
Comissão Europeia, JeanClaude Juncker, no seu
discurso sobre o estado da
União Europeia de setembro
de 2016, e lançada
oficialmente em dezembro do
mesmo ano.
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EUROSCOLA
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html

O QUE É?
Todos os anos, milhares de estudantes
europeus, com idades entre os 16 e os 18
anos, são convidados para passar um dia
em Estrasburgo, tornando-se deputados
do Parlamento Europeu. Esta experiência
passa por uma ligação aos processos de
decisão da União Europeia, através de
debates no hemiciclo, negociações com
colegas, e votação e adoção de resoluções
sobre diversas questões europeias.
Há cerca de vinte sessões Euroscola por
ano, sendo a participação atribuída às
escolas que consigam ganhar a
competição nacional de cada país,
organizada pelo gabinete nacional do
Parlamento Europeu – em Portugal, isto é
feito em articulação com o Instituto
Português do Desporto e Juventude e com
o Parlamento dos Jovens, destinando-se a
alunos do 10º e 11º anos. Os participantes
recebem um importante subsídio para
ajudar a suportar a viagem e a estadia em
Estrasburgo, preparando-se nos meses
anteriores para discutir e decidir sobre os
temas abordados em cada sessão.

QUAIS SÃO OS SEUS
OBJETIVOS?
Este projeto pretende familiarizar os
jovens europeus com os
procedimentos das instituições
supranacionais, discutindo assuntos
fulcrais como a democracia, direitos
humanos, valores europeus, entre
outros, expressando as suas próprias
opiniões sobre o trabalho que ocorre
ao nível europeu.
É também muito importante a
oportunidade de interagir e trocar
informação numa língua estrangeira
(nomeadamente o inglês), realçando
a significância da cooperação e
comunicação interculturais.
Durante a apresentação que os
participantes de cada escola fazem,
estes têm a oportunidade de dar a
conhecer não apenas o seu país, mas
mais especificamente a sua cidade, a
sua região e a sua própria escola,
demonstrando as peculiaridades de
cada sítio, enriquecendo o diálogo
cultural e mostrando a diversidade
que existe no continente, que
permite, no entanto, uma união e o
estabelecimento de valores comuns a
todos os europeus.
Com vinte sessões e 10000
participantes por ano, com o projeto
estabelecido em 1990, já houve
centenas de milhares de jovens
europeus que puderam usufruir desta
oportunidade incrível!
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EUROPEAN YOUTH EVENT
https://www.europarl.europa.eu/european-youthevent/en/home/welcome.html

O QUE É?
O Evento Europeu da Juventude
ocorre a cada dois anos no
Parlamento Europeu, em
Estrasburgo. É uma oportunidade
ímpar para que jovens de toda a
União Europeia (e também de fora
dela) com idades entre os 16
e 30 anos se conheçam, inspiremse uns aos outros e troquem
experiências com especialistas,
ativistas, influenciadores e
tomadores de decisão no local que
é o coração da democracia
europeia.
Depois do evento, as ideias,
preocupações e anseios dos jovens
são apresentados em um relatório
que será distribuído para todos os
eurodeputados. Alguns
participantes têm ainda a
oportunidade de apresentar as
ideias mais impactantes
diretamente aos eurodeputados
nos comitês parlamentares
durante os ‘’Youth
Hearings’’.

OBJETIVOS
O EYE se esforça para
promover igualdade, inclusão
e sustentabilidade. O seu
objetivo é suprir as
necessidades de todos os
participantes, incluindo
pessoas com deficiência, e
implementar ações que façam
do evento mais sustentável.

Devido ao Covid-19, uma
edição 100% online do evento
está a ocorrer desde 4 de Maio
deste ano.

Mais de 9 mil jovens, 250
palestrantes, 11 parceiros,
centenas de organizações
juvenis e muitos voluntários
se reuniram na edição de
2018.

Ainda sobre a edição de 2018,
as mais de 100 ideias
concretas discutidas durante
o evento estão disponíveis em
todas as línguas oficiais da
União Europeia.
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EUROPEAN YOUTH DEBATE
https://www.europarl.europa.eu/european-youthevent/en/home/welcome.html

O QUE É?
O Debate Europeu da Juventude é
um projeto que promove uma
cidadania europeia ativa, sendo um
fórum internacional de estudantes
organizado pela associação de
estudantes European Generation
sob o patrocínio do Parlamento
Europeu.
O evento ocorre durante três dias
(cada edição em uma cidade
diferente) e tem como seu principal
objetivo conectar estudantes de
diferentes nacionalidades e
backgrounds mas que possuem algo
em comum: paixão pela União
Europeia para discutirem e
desenvolverem sugestões concretas
para o maior desenvolvimento da
EU, apresentando propostas
detalhadas tanto para os políticos
como para o público.

FUN FACTS
O Debate Europeu da
Juventude tem um dos seus
parceiros o Parlamento
Europeu, a Comissão Europeia
e o Instituto Goethe.

Os temas tratados são a
Identidade Europeia, o
Comércio Internacional, o
Acordo Verde Europeu e o
ramos da Tecnologia e da
Inovação.

Os temas tratados são a
Identidade Europeia, o
Comércio Internacional, o
Acordo Verde Europeu e o
ramos da Tecnologia e da
Inovação.
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YOUTH DEPARTMENT
Conselho da Europa

O QUE É?
A organização internacional do Conselho
da Europa foi fundada em 1949 por 47
países. Visa promover os direitos
humanos, a democracia e o Estado de
Direito. Desde 1972, os trabalhos no
Departamento da Juventude são
administrados em cooperação com o
Conselho Consultivo. É composto por 30
representantes de ONGs e redes de
jovens que fornecem opiniões e opiniões
sobre todas as atividades do setor de
jovens, juntamente com o
estabelecimento de prioridades e
sugestões.

QUAIS SÃO OS
OBJETIVOS?
O Departamento da Juventude garante
que os jovens estejam envolvidos noutras
atividades do Conselho da Europa. Aqui,
representantes dos governos dos Estadosmembros trabalham em estreita
colaboração com os jovens, que estão em
posição de poder influenciar decisões
importantes sobre o funcionamento deste
departamento. É por isso que é tão
importante procurar uma melhor
compreensão do problema: quanto mais
sabemos, mais podemos causar impacto.

FUN FACT
Sabias que a declaração final
da Terceira Conferência Dos
Ministros da Juventude
Europeia, que insistiu em
atividades de pesquisa nos
problemas dos jovens foi dada
em Lisboa, em Setembro de
1990?

COMO FUNCIONA?
Funcionam, maioritariamente, por
organizações como a YWCA Europeia
ou a Federação Internacional da
Juventude Liberal (IFLRY). As
organizações de jovens podem:
1. Defender abordagens baseadas em
direitos na política de juventude;
2. Apoiar a divulgação da
recomendação entre os jovens;
3. Aplicar abordagens baseadas em
direitos às questões e desafios que
afetam os jovens;
4. Implementar atividades de
capacitação e conscientização dos
jovens sobre cidadania e educação
em direitos humanos;
5. Promover a partilha de práticas e o
intercâmbio de experiências entre
parceiros e partesinteressadas, a
nível nacional e europeu.
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MODEL EUROPEAN UNION &
MODEL EUROPEAN PARLIAMENT
O QUE É?
Estas iniciativas são direcionadas para os
jovens europeus que desejem saber mais
sobre a União Europeia. Os Modelos da
União Europeia são organizados pela Beta
Europe, e os Modelos do Parlamento
Europeu pela Model European Parliament
Foundation, sendo os primeiros destinados a
escolas secundárias e os segundos a alunos
universitários. Lá é simulado o processo
legislativo da União Europeia, desde a criação
de rascunho de resoluções até à sua votação.
Nos debates dos Modelos de União Europeia,
cada estudante desempenha um papel de
eurodeputado, de um Ministro de qualquer
um dos Estados-Membros, ou até de um
jornalista, podendo participar, além dos
debates em negociações e conferências de
imprensa.

QUAIS SÃO OS
OBJETIVOS?
Estas iniciativas visam fomentar o
interesse dos jovens pelos assuntos
relacionados com a política europeia e
internacional, incentivando a troca de ideias
e acumulação de conhecimento. Os
debates são, na sua generalidade, na língua
inglesa, permitindo aos estudantes
aprofundarem o seu conhecimento linguístico
enquanto melhoram as suas
capacidades de debate e falar em público.
Contando com estudantes de tantas
nacionalidades diferentes, é ainda
incentivado o desenvolvimento de relações
pessoais, de amizades interculturais, e o
próprio desenvolvimento pessoal de cada
estudante.

FUN FACTS
Estes eventos não contam apenas
com o lado político e académico, mas
contêm importantes elementos lúdicos
e interculturais. Todas as noites,
existem atividades divertidas para os
estudantes, desde caças ao tesouro,
jantares interculturais, espetáculo de
talentos, etc.!
Nos Modelos do Parlamento
Europeu, todas as resoluções que
forem aprovadas na Assembleia Geral
são reencaminhadas para o
Parlamento Europeu, Comissão
Europeia e Conselho da União
Europeia!
Nos Modelos da União Europeia,
qualquer estudante,
independentemente da sua
nacionalidade, pode participar, mesmo
não sendo europeu!
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