Ter Voz na Europa
A União Europeia (EU) é uma construção em permanente evolução e
adaptação aos desafios de um mundo em mudança e precisa do contributo de
todos!
Uma ideia que juntou 6 países num desejo comum de pacificar, respeitar e
desenvolver os países do continente europeu, ganhou uma nova dimensão,
transformando-se na atual União de 27 países, que, através de objetivos
comuns, procuram a construção de um futuro melhor.
A promoção da paz, dos valores europeus, do bem-estar dos seus/suas
cidadãos/cidadãs, o crescimento sustentável, o progresso científico e
tecnológico são alguns dos objetivos que norteiam a ação da UE.
Para cumprir os seus objetivos a União Europeia precisa da visão, do empenho
e da participação de todos, principalmente dos/das jovens, para que as nossas
sociedades sejam mais ecológicas, mais inclusivas e mais digitais.
Queremos jovens ativos/as, empenhados/as e inspirados/as no sentimento de
pertença à UE e que tirem partido das oportunidades que a UE lhes
proporciona.
Para dar voz aos/às jovens a União Europeia lançou a Conferência sobre o
Futuro da Europa – que confere aos cidadãos e às cidadãs um maior papel na
definição das futuras políticas e ambições da UE - e sob, proposta da
Comissão Europeia, o Ano Europeu de 20221 será dedicado à juventude.
Queremos contribuir para que os jovens manifestem os seus sentimentos e
ideias para a construção da Europa que corresponda às suas expectativas e
para isso, através do concurso Artistas da Reciclagem, convidamos os alunos
das Escolas Recicla + a usarem materiais reciclados para, de forma artística,
fazerem ouvir a sua voz, transmitindo uma mensagem sobre o tema que
escolherem.
A edição 2021/2022 do Concurso Artistas da Reciclagem conta com a
colaboração da Representação da Comissão Europeia em Portugal e do
Centro de Informação Europeia Jacques Delors.
Vamos unir a causa da reciclagem à construção de um futuro melhor, na
nossa comunidade, no nosso país, na Europa e no mundo!

