
  

 

 

 

A 2ª REUNIÃO INTERNACIONAL DO PROJETO SOLIDART ESTÁ ATRÁS DE 
NÓS: “UE E SOLIDARIEDADE EM TEMPOS DE CRISE” 

 
No âmbito do projeto “SOLIDART: Rede para o debate juvenil sobre a solidariedade em tempos 
de crise, através da criatividade e da arte.”, Financiamento através do programa Europa para os 
Cidadãos, a FAJUB participou no 2º evento internacional “A UE e a Solidariedade em tempos de 
crise”. 

O primeiro evento internacional foi realizado pelo Município de Grosuplje como parceiro 
principal nos dias 16 e 17 de junho de 2021, e o 2º encontro internacional teve lugar nos dias 15 
e 16 de setembro de 2021 no âmbito dos oito eventos do projeto SOLIDART. Devido à situação 
de pandemia, o encontro não foi organizado em Varsóvia, na Polônia, mas por meio da 
plataforma Zoom. Esta reunião teve como objetivo abordar o significado da Guerra Fria para a 
Europa, os países de todos os parceiros do projeto e o mundo de hoje. O objetivo do encontro 
era permitir que os parceiros do projeto de diferentes países compreendessem o mais ampla e 
plenamente possível os problemas da paz e da construção da ordem na Europa pós-Segunda 
Guerra Mundial e as consequências da chamada Guerra Fria, para desenvolver e discutir um 
plano de acção para uma "Europa sem fronteiras", para garantir que a Cortina de Ferro nunca 
mais divide os povos da actual União Europeia e para envolver as gerações mais jovens na 
construção de uma Europa unida. 

Cada um dos 8 parceiros preparou uma apresentação de 15 minutos que tentou dar aos outros 
uma visão geral concisa da história do país desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. 
É a partir da experiência da história que ao final de cada apresentação a situação hoje foi 
apresentada e propostas normativas de ação e melhor participação dos jovens na 
implementação das políticas de hoje. 

A visão da história de cada nação individualmente dependia da formação histórica do 
apresentador, conhecimento próprio, capacidade de interpretar situações complexas e cultura 
nacional específica. Após algumas apresentações, ficou claro que hoje o maior potencial da 
Europa é representado pelo progresso humanístico, social e científico e pela maior capacidade 
de comunicação. 

Mais sobre o projeto: 

O objetivo do projeto SOLIDART é criar uma cooperação sustentável entre os participantes do 
projeto no domínio da solidariedade em tempos de crise. Através da sua criatividade e 
abordagens inovadoras, 8 diferentes cidades europeias irão analisar a situação atual na União 
Europeia e discutir os desafios que enfrentamos. Para tal, serão organizados 8 eventos 
internacionais entre abril de 2021 e março de 2023, sendo que o projeto irá também criar vídeos 
promocionais, um manual com métodos criativos de participação cívica e um site na Internet. O 
valor do projeto é de 148.680 euros. 

O Município de Grosuplje é o promotor do projeto e a FAJUB - Federação de Associações Juvenis 
do Distrito de Braga (Portugal), WIPSEE (França), Ayuntamiento de Dolores (Espanha), Fundacja 
Autokreacja (Polónia), Associação Juvenil da Bulgária (Bulgária), Preili County Council (Letónia) 
e Dimos Lariseon (Grécia) são os restantes parceiros. 



  

Com o projeto SOLIDART, todos os participantes aprenderão muito uns com os outros por meio 
de reuniões de parceiros nestes dois anos. Ao trocarmos diferentes conhecimentos, pontos de 
vista e opiniões, todos podemos adquirir muitos novos conhecimentos que podemos usar em 
nosso trabalho e, assim, participar na criação de uma sociedade melhor. 

 
 

Equipa de Projetos da FAJUB 

projects@fajub.pt 

 

 

Projecto Financiado ao Abrigo do Europe for Citizens 

EACEA 52/2019 


