
 
EYE2021 online: participa e define o futuro da UE!
 

Se tens entre 16 e 30 anos e uma grande vontade de moldar o futuro da Europa, participa
no EYE2021 online e faz-te ouvir!
 
Durante a primeira semana de outubro, milhares de jovens da União Europeia (UE) vão reunir-
se no Parlamento em Estrasburgo, para o Evento Europeu da Juventude (EYE), para discutir e
partilhar ideias sobre como moldar o futuro da Europa.
 
 
 
Em Estrasburgo, os jovens terão a oportunidade de participar em debates, workshops,
atividades desportivas, stands e espetáculos, bem como de trocar ideias com especialistas,
ativistas, influenciadores e decisores ao nível das questões que marcam a atualidade.
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https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/home/programme/eye2021-green-track/
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Participa nesta experiência virtual 
Mas é preciso deslocares-te até Estrasburgo para poderes participar, porque o EYE2021
também possui um vasto leque de atividades online, acessíveis a todos os jovens.
 
 
 
Para tal, conecta-te à plataforma online através de qualquer dispositivo ou descarrega a
aplicação móvel do evento. Podes assistir às atividades em direto e trocar ideias, ou até revê-
las mais tarde.
 
 
 
Para aproveitares ao máximo esta experiência, inscreve-te na plataforma, o que te permitirá:
 
 
 

interagir  com  outros  participantes,  palestrantes,  organizações  -  podes  enviar
mensagens aos participantes e partilhar as tuas opiniões com os palestrantes e as
organizações presentes 
descobrir  organizações  de  jovens  e  aprender  mais  sobre  o  trabalho  que
desenvolvem 
reservar as atividades do teu interesse 
fazer perguntas, partilhar comentários, responder a sondagens e conversar com
outros participantes de modo instantâneo 
participar em concursos online e ganhar prémios
 

As atividades online arrancam no dia 4 de outubro.
 
O futuro é teu, é nosso 
O EYE2021 consiste também no culminar do processo de consulta da juventude, pelo
Parlamento Europeu, para a Conferência sobre o Futuro da Europa. Partilha as tuas ideias
sobre o rumo que queres que a Europa tome em youthideas.eu, até o dia 9 de outubro.
 
 
 
Os participantes do EYE2021 vão explorar as ideias apresentadas em workshops e votar nelas.
Os resultados serão incluídos num relatório que será apresentado aos membros da
Conferência e incluído no debate político sobre o futuro da Europa.
 
 
 
Para te manteres atualizado(a) usa a hashtag #EYE2021 nas redes sociais.
 
Mais pormenores
Faz download do programa de atividades presenciais e híbridas de 8 a 9 de outubro (EN)
Tudo sobre a edição de 2021 do EYE
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https://www.epevents.eu/event/eye2021
https://www.epevents.eu/event/eye2021/plannings/RXZlbnRWaWV3XzExNzgxOQ%3D%3D
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa
https://www.youthideas.eu/pt-pt
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021_EYE_Programme_v4_EN.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/


O EYE2021 nas redes sociais
Instagram
Facebook
Twitter
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https://www.instagram.com/ep_eye/?hl=en
https://www.facebook.com/YouthEP/
https://twitter.com/europarl_eye?lang=en

