
 
 

 

O projeto «Future of Europe Reload» foi financiado pela União Europeia 
no âmbito do programa «Europa para os Cidadãos» 

 

 
Aplicável no âmbito da Medida 2.1 «Geminação de Cidades» 

Medida 2.3 “Projetos da Sociedade Civil” 
Vertente Memória Europeia 

Europa para os 
cidadãos 



 Foram realizados sete eventos no âmbito deste projeto: 
 Evento 1 
Participação: o encontro “A nossa Europa” reuniu 86 cidadãos, dos quais 5 provenientes de Setúbal (Portugal), 5 
participantes de Nughedu Santa Vittoria (Itália), 5 participantes de Ozarów Mazowiecki (Polónia), 5 participantes de 
Montserrat (Espanha), 4 participantes de Shtip (Macedónia), 5 participantes de Victoria (Roménia) e 57 participantes de Aksakovo (Bulgária).   
Local/Datas: o encontro decorreu em Aksakovo, Bulgária, de 18/4/2018 a 20/4/2018   
Descrição sucinta: 
O encontro tinha como objetivo reforçar a cooperação e torná-la mais sustentável através da expansão da rede já existente “Network of Towns”, apresentar a situação atual na Europa e questionar “O que recebemos e o que 
perdemos com a adesão à União Europeia?”. Foi assinado pelos representantes oficiais das cidades parceiras o acordo de parceria referente às despesas oficiais da rede. Foi atribuído um nome à rede. Durante o encontro foi 
lançado o inquérito “ Euroceticismo – o nosso passado ou o nosso futuro” como ligação entre o primeiro e o segundo encontro. Foi organizada a exposição “O que conseguimos com o apoio da União Europeia”. A informação detalhada sobre o encontro pode ser consultada na página internet do projeto.  
  Evento 2 Participação: o encontro “Do euroceticismo ao euro-otimismo” reuniu 69 cidadãos, dos quais 4 provenientes de 
Setúbal (Portugal), 5 participantes de Nughedu Santa Vittoria (Itália), 4 participantes de Ozarów Mazowiecki 
(Polónia), 4 participantes de Montserrat (Espanha), 4 participantes de Aksakovo (Bulgária), 4 participantes de Victoria (Roménia) e 45 participantes de Shtip (Macedónia). 
 Local/Datas: o encontro decorreu em Shtip, Macedónia, de 20/06/2018 a 22/06/2018 
 Descrição sucinta: 
O encontro tinha como objetivo melhorar a compreensão do termo “euroceticismo” e promover um debate sobre 
esta matéria. Visou também incentivar a participação cidadã no processo de elaboração de políticas e ouvir as vozes dos cidadãos. O evento foi ao encontro das necessidades dos cidadãos em debater sobre assuntos europeus 
importantes e participar no processo democrático. Durante o encontro realizaram-se o debate “Euroceticismo e o seu papel para o futuro da Europa” e a conferência “Temos orgulho em sermos Europeus”. Foi levantada a questão de como, quando e porque razão surgiu o termo “euroceticismo” e quais as implicações para o futuro da Europa. 
Foram ainda lançados dois inquéritos: “O que significa a União Europeia para si, pessoalmente?” e “Quais são as suas expetativas em relação ao futuro da Europa?” 
A informação detalhada sobre o encontro pode ser consultada na página internet do projeto.    Evento 3 Participação: o encontro “Porquê Europa? A Europa aos olhos dos não europeus” reuniu 123 cidadãos, dos quais 
7 provenientes de Aksakovo (Bulgária), 6 participantes de Nughedu Santa Vittoria (Itália), 6 participantes de Ozarów Mazowiecki (Polónia), 6 participantes de Montserrat (Espanha), 6 participantes de Victoria (Roménia), 5 participantes de Shtip (Macedónia) e 87 participantes de Setúbal (Portugal). 
 Local/datas: o encontro decorreu em Setúbal (Portugal) de 10/10/2018 a 12/10/2018 
 Descrição sucinta: 
O encontro tinha como objetivo auscultar os grupos vulneráveis e promover a participação cidadã de “migrantes”, 
“minorias”, “estrangeiros”, “outros” – porque razão escolhem a Europa e como veem o seu “futuro” no futuro da Europa. O evento permitiu aos cidadãos e às autoridades locais a troca de boas práticas no que diz respeito a 
assuntos europeus relacionados com administração autónoma. Foi feita uma exposição de vídeos “Porque escolho a Europa?” com entrevistas a migrantes. Realizou-se ainda uma conferência sob o tema “Como tornar a nossa 
cidade no melhor local para se viver”. Os parceiros trocaram boas práticas sobre a inclusão social de minorias. A informação detalhada sobre o encontro pode ser consultada na página internet do projeto.   
 Evento 4 
Participação: o encontro “A Europa pertence aos jovens” reuniu 122 cidadãos, dos quais 5 provenientes de 
Aksakovo (Bulgária), 5 participantes de Nughedu Santa Vittoria (Itália), 5 participantes de Setúbal (Portugal),  5 



participantes de Montserrat (Espanha), 5 participantes de Victoria (Roménia), 4 participantes de Shtip (Macedónia) e 93 participantes de Ozarów Mazowiecki (Polónia),  Local/datas: o encontro decorreu em Ozarów Mazowiecki (Polónia) de 03/04/2019 a 05/04/2019 
 Descrição sucinta: 
O encontro tinha como objetivo promover a participação dos jovens no processo democrático e aumentar o seu 
entendimento sobre as políticas europeias. O evento permitiu aos jovens debater sobre assuntos europeus importantes e participar no processo democrático. Foi realizado um seminário “Academia Europeia de Jovens” com o subtítulo “Enfraquecer o mundo, enfraquecer a Europa?”, sobre a história da União Europeia, euroceticismo e o 
futuro da Europa. Os participantes debateram a questão “Como fazer um reload da Europa?”. Durante o evento realizou-se um jogo de simulação “Eleições para o Parlamento Jovem 2019” que conferiu competências práticas 
sobre as eleições, relacionadas com as eleições para o Parlamento Europeu em 2019. A informação detalhada sobre o encontro pode ser consultada na página internet do projeto.   
 Evento 5 
Participação: o encontro “A Europa mais perto de nós” reuniu 103 cidadãos, dos quais 5 provenientes de Aksakovo 
(Bulgária), 4 participantes de Setúbal (Portugal), 3 participantes de Montserrat (Espanha), 4 participantes de Victoria (Roménia), 4 participantes de Shtip (Macedónia), 6 participantes de Ozarów Mazowiecki (Polónia) e 77 participantes 
de Nughedu Santa Vittoria (Itália)  Local/datas: o encontro decorreu em Nughedu Santa Vittoria de 03/09/2019 a 05/09/2019 
 Descrição sucinta:  
O encontro tinha como objetivo a coerência através do intercâmbio cultural e a promoção da identidade geográfica, histórica e cultural dos países parceiros. Realizou-se a conferência “Locais conhecidos e desconhecidos”. Os 
parceiros apresentaram locais culturais, históricos e turísticos dos seus municípios e partilharam as melhores formas para promover as suas localidades. Foi apresentado o mapa eletrónico “Lugares conhecidos e desconhecidos”. Foi anunciado o concurso “Europa nos nossos sonhos”. 
A informação detalhada sobre o encontro pode ser consultada na página internet do projeto.   
 Evento 6 
Participação: o encontro “A Europa nos nossos sonhos” reuniu 86 cidadãos, dos quais 4 provenientes de Aksakovo 
(Bulgária), 5 participantes de Setúbal (Portugal), 4 participantes de Montserrat (Espanha), 3 participantes de Shtip (Macedónia), 4 participantes de Ozarów Mazowiecki (Polónia), 5 participantes de Nughedu Santa Vittoria (Itália) e 
61 participantes de Victoria (Roménia)  Local/datas: o encontro decorreu em Victoria (Roménia) de 13/11/2019 a 15/11/2019 
 Descrição sucinta:  
O encontro tinha como objetivo incentivar a cooperação sustentável, debater as iniciativas futuras da rede “Open Towns” e atualizar o plano de ação da rede “Open Towns”. Os comités compostos por representantes de cada 
parceiros avaliaram os trabalhos e selecionaram os vencedores do concurso “A Europa nos nossos sonhos”. Os participantes abordaram a questão “Como fazer um reload futuro da rede de municípios”, depois de atualizado o programa do Network of Towns. Foi organizada uma exposição dos trabalhos do concurso. Foram apresentados os 
resultados dos inquéritos “Euroceticismo – o nosso passado ou o nosso futuro?”, “O que a Europa significa para si, pessoalmente?” e “Quais as suas expetativas sobre o futuro da Europa?”. 
A informação detalhada sobre o encontro pode ser consultada na página internet do projeto.    Evento 7 Participação: o encontro “O Futuro da Europa Reload” reuniu 55 cidadãos, dos quais 19 provenientes de Aksakovo 
(Bulgária), 10 participantes de Setúbal (Portugal), 2 participantes de Montserrat (Espanha), 4 participantes de Shtip (Macedónia), 5 participantes de Ozarów Mazowiecki (Polónia), 9 participantes de Nughedu Santa Vittoria (Itália) e 5 participantes de Victoria (Roménia) 
 Local/datas: o encontro devia ter decorrido em Montserrat (Espanha) de 25/03/2020 a 27/03/2020. Devido a uma 
situação excecional imprevista, causada pela propagação do COVID-19, o evento foi realizado em formato de webinar “Future of Europe Reload”, de 25/03/2020 a 26/03/2020. 
 Descrição sucinta: 



O encontro tinha como objetivo obter conhecimentos através de educação informal sobre sustentabilidade enquanto uma combinação de justiça social, saúde ecológica e vitalidade económica. Tinha ainda como objetivo a partilha de boas práticas, a avaliação do projeto e a entrega de prémios aos vencedores do concurso. No âmbito deste encontro 
“web” realizou-se o seminário “Vida Verde” e foi apresentada uma exposição online “Futuro artístico da rede de cidades”. Cada parceiro partilhou a sua experiência sobre espaços verdes e o desenvolvimento sustentável nos 
seus municípios. Foram apresentados os trabalhos vencedores e os respetivos certificados. Irá ser apresentado um CD “Future of Europe Reload” que irá conter os trabalhos do concurso e uma seleção de alguns momentos dos 
encontros. A informação detalhada sobre o encontro pode ser consultada na página internet do projeto.   
 
 

 


