
www.eye2016.eu 
facebook.com/europeanyouthevent 
@EP_YouthEvent

Mantém-te atento e informado!

Para outras perguntas, contacta a equipa do EYE: 
eye@ep.europa.eu

Visita o nosso sítio web: EYE2016 
www.eye2016.eu 

Clica no «Gosto» no Facebook: 
facebook.com/europeanyouthevent 

Segue-nos no Twitter 
@EP_YouthEvent

Em que consiste o EYE ?
EYE 2016 – Encontro Europeu da Juventude 

O Parlamento Europeu abrirá as suas portas 
a milhares de jovens provenientes de toda 
a UE, convidando-os a encontrar-se com 
decisores europeus e preletores com uma 
vasta experiência profissional. Em conjunto, 
irão confrontar pontos de vista e perspe-
tivas sobre questões relacionadas com a 
juventude e procurar soluções inovadoras 
para problemas cruciais do futuro. Simul-
taneamente, este encontro proporcionará 
uma oportunidade para usufruir da enorme 
diversidade cultural da União Europeia 
através de vários espetáculos artísticos. 

Debate com os decisores europeus

     

Encontra-te com 7000 jovens de toda a Europa

Traz ideias para uma Europa melhor

“TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE”
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Temas

O EYE 2016 incluirá uma ampla variedade de atividades 
realizadas sob o lema «Juntos podemos fazer a mudança», no 
sentido político, social e cultural. 

As atividades centram-se em cinco temas principais: 

> Guerra e paz: perspetivas para um planeta pacífico

> Apatia ou participação: agenda para uma democracia vibrante

> Exclusão ou acesso: combate ao desemprego dos jovens

> Estagnação ou inovação: o mundo do trabalho no futuro 

> Colapso ou sucesso: novas vias para uma Europa sustentável

O que ganhas com isso?  

> Debate com os decisores europeus! Discute perspetivas e 
ideias com outros jovens participantes de toda a Europa e 
também com deputados ao Parlamento Europeu, decisores, 
figuras destacadas e intelectuais inovadores das áreas da 
investigação, da cultura, dos negócios e da participação 
social e cívica!

> Define a agenda europeia! Elabora e apresenta soluções 
inovadoras para questões cruciais do futuro. As ideias serão 
apresentadas aos Deputados ao Parlamento Europeu, atra-
vés do relatório pós-evento EYE e em audições especiais 
organizadas nas comissões parlamentares e inspirarão as 
respectivas agendas.

> Encontra-te com 7000 jovens de toda a Europa e não só – 
usufrui das diferentes culturas e diverte-te!

Atividades

O encontro de dois dias proporcionará:

> Confrontos de ideias, debates políticos e workshops com 
decisores políticos europeus e reputados speakers do mun-
do empresarial e da sociedade civil; 

> Jogos de simulação, laboratórios de ideias, jogos eletrónicos 
e outros formatos especiais;

> YO!Fest (Youth Village e Festival) organizado pelo Fórum 
Europeu da Juventude; 

> Concertos e espetáculos, em sala e ao ar livre, durante os 
dois dias;

Quem se pode inscrever? 

Jovens europeus dos Estados-Membros, dos países candidatos 
à adesão e dos países abrangidos pela Política Europeia de 
Vizinhança, com idades entre os 16 e os 30 anos.

A inscrição para efeitos de participação no EYE só será 
possível para grupos com um mínimo de 10 participantes. 
Os grupos devem ser inscritos pelos respetivos chefes, que 
serão responsáveis pelos participantes do seu grupo. Os 
chefes de grupo têm de ter mais de 18 anos (sem limite 
máximo de idade).

De que modo?

A inscrição será feita em duas fases.

Na primeira fase, os chefes de grupo formalizam a par-
ticipação do seu grupo no encontro através do sistema 
de inscrição online. Esta inscrição de grupos começa a  
7 outubro de 2015, a partir das 12:00, no sítio web do EYE 
www.eye2016.eu.

Na segunda fase, os membros de um grupo inscrito podem 
subscrever atividades específicas no programa do EYE. Esta 
inscrição em atividades decorrerá em março de 2016. 

Custos

A participação no EYE 2016 é gratuita. Contudo, os partici-
pantes terão de assegurar o pagamento do seu transporte, 
alojamento e refeições.

Como obter financiamento?

> Contacta diretamente os deputados ao Parlamento 
Europeu do teu país. Cada um deles poderá subsidiar a 
participação de 10 jovens no EYE 2016. 

> Contacta a Agência Erasmus+ no teu país (http://ec.europa.
eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/
index_pt.htm) para te informares sobre as oportunidades 
de financiamento através deste programa.

> Em alguns países, os ministérios, as fundações e os doadores 
privados podem, eventualmente, disponibilizar financia-
mento para a participação num encontro deste tipo.

> Para mais informações, contacta o teu Gabinete de Infor-
mação do Parlamento Europeu (www.parleurop.pt). 

Participa!

Uma das ideias centrais deste encontro consiste em incentivar 
os jovens a participar ativamente no EYE e na sua concretiza-
ção. Existem duas formas para o fazer:

1. Inscreve-te, participa e envolve-te nos debates políticos, 
nos workshops e em outras atividades durante os dois dias 
do EYE. Para facilitar todas as atividades e a comunicação, 
as línguas utilizadas serão a inglesa, a francesa ou a alemã.

> As inscrições abrem quarta-feira, 7 de outubro de 2015, às 
12:00 em www.eye2016.eu 

2. Participa nos nossos concursos no Facebook que serão 
organizados antes do encontro e ganha uma viagem ao 
EYE 2016! Procuramos pessoas que queiram contribuir com 
ideias, promotores criativos, disseminadores de informa-
ção, bloggers, fotógrafos criativos e muitos outros! Consul-
ta regularmente a nossa página

 >           facebook.com/europeanyouthevent


