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CHAMADA PARA PARTICIPANTES 

SEMINÁRIO REGIONAL - MADEIRA 

CENTRO DE JUVENTUDE DO FUNCHAL 

11 DE ABRIL DE 2014 

 

Inscrições até 9 de abril, através de formulário online, 

disponível em www.madeira-edu.pt/drjd 

 

Sumário do Projeto 

 
O Conselho Nacional de Juventude (CNJ), com o apoio do Programa Juventude em Ação e em 

parceria com vários organismos, está a promover a campanha “TU na EUROPA”, que visa 

incentivar a cidadania Europeia, especificamente a participação dos jovens portugueses nas 

eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, capacitando-os para fazer uma escolha 

informada. 

 

Dando continuidade ao projeto desenvolvido pelo CNJ em 2009, esta segunda edição do TU na 

EUROPA apostará novamente na disseminação de informação e realização de atividades que 

promovam um maior conhecimento e entendimento da UE e dos mecanismos da democracia 

europeia. Queremos aumentar o nível de informação dirigido aos jovens sobre as eleições 

europeias e combater, também, as altas taxas de abstenção entre os jovens, que em 2004 

atingiram os 64% e em 2009 os 71%. 

 

 

http://www.madeira-edu.pt/drjd
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Nos seminários regionais apostaremos na informação, formação e na capacitação dos 

participantes para serem multiplicadores da mensagem do Tu na Europa, promovendo 

competências para que dinamizem actividades nas suas comunidades locais (TU na Europa 

Multiplica-Te). No Torneio de Debates de 3 dias, os participantes porão à prova os seus 

conhecimentos e competências de comunicação sobre os mais diversos assuntos relacionados 

com a Europa. Além dos seminários regionais, das iniciativas dos multiplicadores e do Torneio de 

Debates, promoveremos também debates com os candidatos a Eurodeputados. Em 2014, o TU na 

EUROPA terá, também, uma dimensão mais europeia, trazendo para Portugal a campanha League 

of Young Voters. 

 

No próximo dia 11 de abril, o CNJ e a Direção Regional de Juventude e Desporto da Madeira vão 

promover o Seminário Regional Tu na Europa, no Centro de Juventude do Funchal. 

 

 
 

Objetivos do Seminário Regional Tu na Europa 

 
 
OBJETIVOS 

- Aumentar o conhecimento, o entendimento da UE e a importância das eleições europeias; 

- Promover a compreensão do impacto da UE na vida dos jovens e informá-los sobre como podem 

contribuir para a democracia europeia;  

- Promover a cidadania ativa; 

- Capacitar os jovens e as organizações participantes para serem multiplicadores da mensagem do 

projecto, promovendo as competências necessárias para que dinamizem actividades nas suas 

comunidades locais (TU na Europa Multiplica-Te, que se traduzirá em ações diversas a serem 

dinamizadas pelos multiplicadores). 

 

 
 

Programa 

 
09h30 Sessão de Abertura 

9hh45 Apresentação da Campanha Tu na Europa 

10h30 Os Jovens na Europa  

11h00 Pausa saudável 

11h30 Os Jovens na Europa (continuação) 

13h00 Almoço (oferecido pela organização) 

14h30 O Parlamento Europeu  

15h00 Os Jovens e a Participação 

16h00 Pausa saudável 

16h30 Campanha - Como Transferir para a Minha Realidade 

18h00 Encerramento (entrega de certificados) 

 
 
 


