Comunicado de imprensa

Alemanha vence Prémio Europeu
Carlos Magno para a Juventude
O projecto alemão "European CNC Network - Train for Europe" é o vencedor da Edição 2010 do Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude. Este prémio, apoiado
pelo Parlamento Europeu, distingue trabalhos que promovam o entendimento e a
identidade europeia entre os jovens.
A edição deste ano do Prémio Carlos Magno premiou países provenientes de diferentes
zonas europeias, ao distinguir a Alemanha, a Irlanda e a Bulgária.
O grande vencedor foi a Alemanha, com o projecto "European CNC Network - Train for
Europe" - "Rede Europeia CNC - Comboio para a Europa", o qual receberá um prémio de
5.000 euros.
O segundo prémio, no valor de 3 mil euros, foi atribuído ao projecto "You are here" - "Estás
aqui" proveniente da Irlanda e o terceiro foi para Leste, com a Bulgária a ser distinguida pelo
projecto "BEST Engineering Competition BEC" - "BEC Melhor Competição de Engenharia",
com um prémio de 2 mil euros.
Os prémios foram entregues a 11 de Maio em Aachen, na Alemanha. O Presidente do Parlamento Europeu esteve presente, entregando o primeiro prémio ao respectivo vencedor.
Nas palavras de Jerzy Buzek o projecto "Train for Europe" "personifica a exacta essência
do ideal europeu: actuar em conjunto, ultrapassando os limites das fronteiras, permitindo a
descoberta da diversidade e do seu potencial". Criado em 2006, o "Train for Europe" assenta
numa parceria entre escolas e juntou mais de 1500 estagiários de 24 escolas profissionais
de toda a Europa com o objectivo de construir um comboio.
Portugal concorreu com o projecto "Model European Union 2010" (MEU 2010), uma simulação do processo de co-decisão da União Europeia. Durante uma semana, 180 jovens
com idades entre 18 e os 30 anos interpretaram papéis que são cruciais ao longo de todo
o processo de co-decisão da UE: eurodeputados, ministros dos Estados-Membros, o presidente do Conselho, bem como jornalistas e intérpretes.
O "Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude", atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu e pela Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno, destina-se a premiar
jovens, entre os 16 e os 30 anos, envolvidos em projectos que promovam o entendimento
entre diferentes países europeus, para a construção de uma identidade e integração europeia.
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