


Atividades previstas do projeto

2 Conferências

2 Seminários

1 DVD com todas as imagens, vídeos e fotos dos eventos 

terá subtítulos em Português e Italiano

1 DVD com as fotos e vídeos históricos dos dois 

territórios.

1 Publicação de as propostas das conferências e dos 

seminários 



1. Conferência – 29 de abril 2017

Memória histórica e identidade europeia

O objetivo primário dessa conferência será a 
promoção do sentimento de pertença e de 
integração europeia e a importância da 
memoria histórica comum para fortalecer a 
identidade e a cultura europeia. 

Debate sobre a importãncia da memória 
histórica para a construção da identidade civil 
europeia. 



2.  Seminário temático – 6 de mayo 2017

Ajuda humanitária e voluntariado para 
coesão social europeia

O objetivo primário  de Seminário es a importância 
da ajuda humanitária através do voluntariado para 
a coesão social europeia. 

Fomentar o interesse dos cidadãos para o 
voluntariado e sua importância para a identidade 
comum. 

Apresentação das oportunidades para os 
voluntários de obter uma experiência no 
extrangeiro através do SVE- Servicio de 
Voluntariado Europeu



3.  Seminário temático – 13 de mayo 2017

Desenvolvimento sustentável e a economia local

O objetivo primário  de Seminário es deselvolvimento
sustentável e o patromônio local como instrumento 
para definir uma economia europeia e modelo para 
economias emergentes

Elaboração de propostas concretas cuja finalidade 
será garantir o desenvolvimento sustentável de 
pequenas comunidades e a definição de um modelo 
útil também para os países fora da União Europeia.

O Seminário oferecerá aos cidadãos a possibilidade de 
definir e apresentar propostas locais para o futuro da 
economia europeia.



4.  Conferência – 21 de mayo 2017

As políticas europeias e a crise econômica
O objetivo dessa conferência é proporcionar aos 
cidadãos a oportunidade de troca de opiniões com 
os políticos responsáveis de diferentes níveis e 
debater com eles propostas sobre as políticas 
europeias e os efeitos das mesmas a nível local. 

Através da apresentação do programa de 
intervenção da UE, os cidadãos terão a 
possbilidade de entender a origem das medidas 
tomadas a nível europeu e a importância da 
participação cidadã para o futuro da UE. 


