O projeto « European Future is our future » foi financiado com o apoio
da União Europeia no âmbito do Programa "Europa para os Cidadãos"

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"
Measure 2.3 "Civil Society Projects"
Strand 1 – "European Rememberance"
Cinco eventos foram realizados no âmbito deste projeto:
Evento 1
Participação: O evento “My European municipality” envolveu 89 cidadãos, incluindo 6 participantes da de Vila
Nova de Cerveira (Portugal), 6 participantes de Osilo (Itália), 3 participantes de Nova Gorica (Eslovénia ), 10
participantes de Dalgopol (Bulgária) 5 representantes da Associação Bionet e 64 participantes de Aksakovo
(Bulgária).
Local / Datas: O evento decorreu em Aksakovo, Bulgária, de 15/05/2019 a 17/05/2019
Breve descrição: O objetivo do evento era tornar a cooperação entre parceiros sustentável e expandir a Rede de
cidades, denominadas “Cidades abertas”, apresentando as conquistas europeias dos municípios e promovendo a
e-participação no processo de formulação de políticas europeias. No âmbito do encontro foram realizadas a
conferência “Aqueles que querem mais fazem mais”, Jogo de simulação eletrónica “Eleições Europeias-2019” e
os resultados do inquérito “Sinto-me Europeu ou não?”. Foi ainda organizada a exposição “As nossas conquistas
europeias”.
Informações completas sobre o evento podem ser encontradas no site do projeto:
http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=26
Evento 2
Participação: O evento “My European town” envolveu 96 cidadãos, incluindo 7 participantes de Aksakovo
(Bulgária), 6 participantes de Osilo (Itália), 6 participantes de Nova Gorica (Eslovénia), 6 participantes de Dalgopol
(Bulgária) e 71 participantes de Vila Nova de Cerveira /Portugal/.
Local/Datas: O evento decorreu em Vila Nova de Cerveira (Portugal), de 12/07/2019 a 14/07/2019
Breve descrição: O objetivo do evento foi incentivar a responsabilidade dos cidadãos pelos valores europeus,
levantar as questões sobre o significado da integração na União Europeia. No âmbito do encontro foi dinamizado
os “Jogos Olímpicos para cidadãos europeus – Sem fronteiras para o espírito europeu” com o objetivo de
envolver diferentes cidadãos por idade, nacionalidade, estado físico e de saúde. Foi ainda realizada a pesquisa
“O que significa UE para si, pessoalmente? ”, e anunciado o concurso “I`m European”.
Informações completas sobre o evento podem ser encontradas no site do projeto:
http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=27

Evento 3
Participação: O evento “My European place” envolveu 60 cidadãos, incluindo 5 participantes da cidade de
Aksakovo (Bulgária), 3 participantes da cidade de Vila Nova de Cerveira (Portugal), 4 participantes da cidade de
Nova Gorica (Eslovénia) , 4 participantes de Dalgopol (Bulgária) e 45 participantes de Osilo (Itália).
Local/Datas: O evento ocorreu em Osilo (Itália), de 08/10/2021 a 08/12/2021
Breve descrição: O objetivo do evento foi ouvir vozes da periferia da UE sobre crises migratórias, debate sobre
problemas europeus, partilha de experiências sobre os principais problemas: inclusão social de minorias e
pessoas com menos oportunidades, desemprego, etc. O evento contribuiu para ir ao encontro das necessidades
dos cidadãos e das autarquias locais para o intercâmbio de boas práticas sobre questões europeias nesta

temática. No quadro do evento foi realizado o debate “A nossa voz tem de ser ouvida” sobre problemas da
periferia da UE, migrantes, política externa da EU. Foi ainda realizada a conferência “Os nossos problemas
europeus e a nossa decisão”.
Informações completas sobre o evento podem ser encontradas no site do projeto:
http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=29
Evento 4
Participação: O evento “I`m European” envolveu 76 cidadãos, incluindo 5 participantes da cidade de Aksakovo
(Bulgária), 3 participantes da cidade de Vila Nova de Cerveira (Portugal), 5 participantes da cidade de Osilo
(Itália), 5 participantes de Dalgopol (Bulgária) e 58 participantes de Nova Gorica, (Eslovênia).
Local / Datas: O evento ocorreu em Nova Gorica, Eslovênia (Eslovênia), de 10/11/2021 a 13/10/2021
Breve descrição: O objetivo do evento foi aumentar a participação no processo de democracia na juventude,
motivar as pessoas a serem cidadãos europeus mais ativos e partilhar experiências para aumentar o espírito
europeu. No âmbito do evento foram realizadas as seguintes atividades: uma pesquisa sobre “O que significa ser
um europeu ativo”, um seminário “Como ser europeu ativo”, uma conferência “Como motivar as pessoas a serem
europeus ativos” - práticas de intercâmbio para aumentar o espírito europeu e foram avaliados os trabalhos do
concurso “I`m European” e selecionados os vencedores.
Informações completas sobre o evento podem ser encontradas no site do projeto:
http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=30
Evento 5
Participação: O evento “Our European Spirit” envolveu 89 cidadãos, incluindo 4 participantes de Aksakovo
(Bulgária), 3 participantes de Vila Nova de Cerveira (Portugal), 7 participantes de Osilo (Itália), 4 participantes de
Nova Gorica (Eslovénia) e 63 participantes de Dalgopol (Bulgária).
Local / Datas: O evento ocorreu em Dalgopol (Bulgária), de 22/02/2022 a 24/02/2022
Breve descrição: O objetivo do evento foi demonstrar a capacidade de desenvolver programas em conjunto
“Fazemos muito mais juntos” via intercâmbio cultural, troca de boas práticas de promoção da identidade
geográfica, histórica e cultural dos países parceiros. No âmbito do evento foi realizada a conferência “Fazemos
muito mais juntos” e dinamizado o debate “O que perdemos e o que ganhamos com a nossa adesão à UE” – a
promoção do diálogo intercultural para a promoção da identidade cultural.
Informações completas sobre o evento podem ser encontradas no site do projeto:
http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=31

