Ex.mo Senhor, Ex.ma Senhora,
O Comité Económico e Social Europeu (CESE) está a organizar a 13.ª edição do evento «A tua Europa,
a tua voz», que terá lugar em 31 de março e 1 de abril de 2022.
No âmbito do evento «A tua Europa, a tua voz», o CESE convida 33 escolas (provenientes dos
27 Estados-Membros da UE e dos cinco países candidatos à adesão à UE, e uma escola europeia
sediada em Bruxelas) a participar durante dois dias numa série de debates, ateliês e atividades
interativas sobre um tema da atualidade de interesse para os jovens.
A edição deste ano terá lugar à distância devido à incerteza da situação pandémica.
TEMA
A próxima edição, subordinada ao tema «A verdade da mentira – Os jovens contra a
desinformação», sensibilizará para os desafios da desinformação e incentivará os jovens a refletir
sobre a forma como podem desenvolver as suas competências e o seu pensamento crítico a fim de
combater a desinformação.
Não há dúvida de que nunca houve acesso a tanta informação como a que está à disposição dos
nossos jovens hoje em dia. No entanto, o volume atual da (des)informação não tem precedentes. Por
esta razão, a edição do próximo ano do evento «A tua Europa, a tua voz» reproduzirá a criação e o
desenvolvimento de uma campanha de notícias falsas e identificará ferramentas e argumentos que
permitem contrariar essas notícias. Trabalhando em pequenos grupos no âmbito de ateliês
dedicados ao debate e à negociação para alcançar consensos, os participantes familiarizar-se-ão com
a forma como grupos de interesses distintos chegam a acordos sociais.
O evento enquadra-se nos eventos para a juventude da Conferência sobre o Futuro da Europa. As
recomendações que sairão destas negociações entre os alunos que participam serão apresentadas às
instituições europeias e debatidas em conferências por toda a Europa ao longo do ano.

EESC-2021-04845-05-00-INFO-TRA (EN) 1/2

PT

DESTINATÁRIOS
Se a sua escola é um estabelecimento de ensino secundário, independentemente do tipo de ensino,
de um dos 27 Estados-Membros ou de um dos cinco países candidatos à adesão, ou uma das escolas
europeias sediadas em Bruxelas, inscreva-se em para participar na edição de 2022 de «A tua
Europa, a tua voz».
Será selecionada por sorteio uma escola de cada país e os vencedores participarão no evento de dois
dias em linha, que será igualmente transmitido nas redes sociais do CESE via Internet.
Se a sua escola for selecionada, poderá escolher até três alunos do penúltimo ano para participar,
sob a supervisão de um ou mais professores. Os participantes terão a oportunidade de conviver, em
linha, com alunos de outros países, com os quais poderão trocar pontos de vista e elaborar
declarações sobre questões pertinentes para o evento. Trata-se de uma oportunidade única para os
jovens compreenderem melhor o funcionamento da União e participarem num debate semelhante
ao de uma assembleia, num ambiente multicultural.
REGIME LINGUÍSTICO
Todos os preparativos e deliberações serão conduzidos em inglês.
PREPARAÇÃO
Alguns membros do CESE visitarão antecipadamente as escolas selecionadas para preparar os alunos
e os professores para o evento em linha. As visitas serão realizadas presencialmente ou à distância,
em função da situação pandémica. Antes dessas visitas, as escolas receberão documentação e
material de apoio.
MAIS INFORMAÇÃO
No nosso sítio Web, encontrará a descrição pormenorizada do evento, o vídeo do evento de 2021, o
formulário de inscrição em linha, as regras de participação e todas as informações de ordem prática.
PRAZO
O prazo para a apresentação das candidaturas é 26 de novembro de 2021.
Aguardamos com expectativa a sua participação nesta experiência em linha única!

Com os melhores cumprimentos,
Cillian Lohan
Vice-presidente do CESE responsável pela Comunicação
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