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EUROPA-TAG DER JUGEND (DIA EUROPEU DA JUVENTUDE) 
É uma série de eventos da WKO (Câmara de Economia da Áustria) com vista às eleições de 2014 
para o Parlamento Europeu. 
www.europa-deine-wahl.at  
 
A IDEIA: 
Na Áustria todos aqueles que no dia das eleições tiverem completado 16 anos têm o direito de 
voto. 
A série de eventos „Dia Europeu da Juventude” pretende focar-se na questão: 
- Por meio de que abordagens poderão os jovens ser conduzidos à EU, e, como se conquista a 
juventude para uma participação ativa e duradoura no projeto europeu. 
 
O OBJECTIVO: 
Objetivo do evento „EUROPAdeineWAHL“ (Europa a tua escolha) é, juntamente com os seus 
pedagogos/as, incentivar os alunos e alunas de todos os tipos de escolas a debruçarem-se, tão 
ativamente quanto possível, sobre as eleições para o Parlamento Europeu. 
 
O QUÊ E A QUEM SE PRETENDE CHEGAR: 
Com a colaboração de especialistas e corpo docente, os alunos e alunas recebem apoio para 
entender políticas, detetar diferenças nos programas eleitorais dos partidos que se submetem a 
sufrágio e questionar promessas de políticos, de modo a filtrar, dissecar e construir os seus 
próprios interesses. Encontrar pois respostas para questões políticas e participar ativamente na 
construção do seu próprio mundo. 
 
MEDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS 
A exigência de reações públicas ao programa "Europa a tua escolha" são muito elevadas, pelo que 
goza de cobertura extensa por parte dos media e serviços de relações públicas, com diversos 
artigos publicados em variadas plataformas, nomeadamente, rádios, jornais, televisões e internet. 
 
PROGRAMA DO EVENTO 
Serão convidadas classes com o seu corpo docente para nesta série de eventos, em conjunto, e 
em estilo de conferência e fóruns de discussão, discutirem a temática:  Europa – Eleições 2014, 
estruturas, perspetivas de futuro, desenvolvimento social, democracia e muito mais. 
 
LOCAL e DATAS: 
Wirtschaftskammer Österreich (WKO) 
Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien  
1.º Evento: Quinta-feira, 10.10.2013 das 08h30 às 16h00 
2.º Evento: Terça-feira, 29.04.2014 das 09h00 às 15h00 (a confirmar) 
 
Participantes: Pedagogos com as suas classes das escolas profissionais, escolas 

profissionalizantes e escolas secundárias. 
 
Conceção e organização: GPK em cooperação com a WKO – Coordenação EU. 
 
Parceiros: WKO- Coordenação UE, BMUKK (Ministério Federal para o Ensino, 

Arte e Cultura), Comissão Europeia, Sociedade Austríaca para Política 
Europeia, Escritório de Informacao do Parlamento Europeu, BMEIA 
(Ministério federal dos Negócios Estrangeiros da Áustria), assim 
como Embaixadas. 

 
Formato: No decorrer do evento os apresentadores, por meio de 

apresentações/conferências (50 min) transmitirão as suas 
experiências sobre a União Europeia, o Parlamento Europeu e os 
Estados na Europa. 

 
 
Áreas de exposição:  Para todos os países no espaço Oktagon da WKO. 

http://www.europa-deine-wahl.at/
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1.º Evento: 10 Outubro 2013 
 
 
Conferência de imprensa que servirá simultaneamente como cerimónia abertura sob moderação 
um/a reconhecido/a jornalista ou locutor(a) de rádio ou televisão. 
 
Início: 09h00 / fim: 10h00 
 
Participação de representantes da vida política, economia, embaixadas, jornalistas e 
professoras/es, previamente escolhidos, com as suas classes. 
 
Abertura: representantes da Presidência da WKO, e head of deparment da coordenação da UE, 
Ministros(as), Excelências. 
 
 
Programa: 
O projecto "A Europa a tua escolha" divide-se por três fases: 

1- As eleições para o Parlamento Europeu; 
2- As conferências/palestras; 
3- Discussão sobre as temáticas, propostas e projetos, e, resultados alcançados. 

 
Programa repete-se no 2° evento em Abril de 2014, a realizar pouco tempo antes das eleições 
europeias. 
 
TEMAS PARA AS CONFERÊNCIAS / PALESTRAS 
 

 Ir ao encontro da Europa – viver Europa 
 Relatórios de experiência de programas de intercâmbio europeus 
 Education and Language – uma ideia, muitas línguas 
 O EURO – Qual o significado duma moeda única para nós 
 Quem representa os nossos interesses na Europa 
 Descobrir a Europa – Uma viagem pelo continente 
 UE para principiantes – História, Instituições, competências 
 Europa vota – princípios, antecedentes (ou o que está por detrás), questões actuais 
 Como proceder com temas sobre a instrução 
 Wirtschaftskammer Österreich (WKO) e Europa – quais as informações que posso obter 
 Participação, formação/instrução e mobilidade 

 As atribuições/tarefas da Comissão Europeia 
 Como funciona o Parlamento Europeu 
 Quais são as possibilidades de formação académica (em alemão, refere-se uma formação 

superior) 
 „youth participation“- comparticipação da juventude na democracia e Social Life  

 
 
 


