COMUNICADO DE IMPRENSA N.o 01/2021

04 de fevereiro de 2021

Alunos da Escola Secundária de Fernão Mendes Pinto, de
Almada, preparam-se para participar na Cimeira
Europeia de Jovens sobre o Clima do CESE
Gonçalo Lobo Xavier, membro do Comité Económico e Social Europeu (CESE), vai
encontrar-se "online", no dia 4 de fevereiro, pelas 11 horas, com os alunos da Escola
Secundária de Fernão Mendes Pinto, a fim de prepará-los para a participarão na Cimeira
Europeia da Juventude sobre o Clima do CESE, que se realizará em linha nos dias 18 e 19
de março de 2021. O evento é organizado pelo CESE e seguirá o modelo da Conferência
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP).
Depois de cancelada devido ao surto de COVID-19 em março de 2020, a 11.ª edição do evento
emblemático do Comité dedicado aos jovens, A tua Europa, a tua voz, realizar-se-á em 18 e 19
de março de 2021, reunindo alunos de 33 escolas secundárias de toda a Europa para debater as
melhores formas de proteger o ambiente, sob o lema «O nosso clima, o nosso futuro».
A lista das escolas participantes está disponível aqui.
Durante a sessão de abertura, em 18 de março, os participantes terão também a oportunidade de
trocar impressões com Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, responsável
pelo Pacto Ecológico Europeu, e com Christa Schweng, Presidente do CESE. Cillian Lohan, vicepresidente do CESE e ativista defensor da economia verde, presidirá às reuniões plenárias na Cimeira
Europeia da Juventude sobre o Clima.
O sorteio eletrónico das 33 escolas que participam nesta iniciativa teve lugar em 27 de novembro de
2019, em Bruxelas. Foi selecionada uma escola de cada um dos 27 Estados-Membros da UE, uma do
Reino Unido e uma de cada um dos cinco países candidatos à UE (Albânia, Macedónia do Norte,
Montenegro, Sérvia e Turquia). Cada escola será representada por três alunos com idades
compreendidas entre os 16 e os 18 anos, acompanhados por um professor. Cerca de 800
escolas apresentaram a sua candidatura à edição deste ano.
O objetivo do evento é ouvir as ideias promissoras dos estudantes para fazer face à crise climática
atual e dar um passo em frente na concretização do nosso objetivo de alcançar a neutralidade
climática até 2050. Os alunos serão convidados a representar um setor, uma indústria ou
um bloco de países e a negociar entre si. Debaterão as suas propostas, sob a supervisão e a
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orientação dos jovens moderadores, seguindo o modelo da Conferência das Partes (COP) da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
Os alunos reunir-se-ão com representantes de organizações internacionais de juventude, que os
ajudarão a traduzir as suas ideias e propostas em recomendações concretas. O CESE apresentará
tais recomendações aos decisores políticos internacionais responsáveis pela política de
ambiente, que serão debatidas em conferências em toda a Europa ao longo do ano.
Informações gerais
«A tua Europa, a tua voz» é um evento organizado pelo Comité Económico e Social Europeu, a voz
da sociedade civil na Europa. Trata-se do evento emblemático do Comité destinado aos jovens, que
teve início em 2010 com o objetivo de aproximar da União Europeia os cidadãos mais jovens da
Europa.
Todos os anos, alunos entre os 16 e os 18 anos oriundos de todos os Estados-Membros e países
candidatos vêm a Bruxelas por dois dias e colaboram na elaboração de resoluções, que são, em
seguida, enviadas às instituições da UE. Tais resoluções contêm as ideias, propostas e expectativas
dos alunos relativamente ao seu futuro enquanto cidadãos europeus.
Qualquer escola secundária na Europa pode candidatar-se ao evento «A tua Europa, a tua voz»,
predispondo-se a enviar três alunos. O CESE espera, através desta iniciativa, assegurar que as
opiniões, a experiência e as ideias das gerações mais jovens da Europa sejam integradas no processo
de elaboração das políticas da UE.
Para mais informações sobre a edição de 2021 de «A tua Europa, a tua voz», consultar a página Web
oficial do evento. O vídeo da edição de 2019 está disponível aqui.
Para mais informações, contactar:

Unidade de Imprensa do CESE – David Gippini Fournier
Tel.: + 32 (0)2 546 92 76
david.gippinifournier@eesc.europa.eu
@EESC_PRESS

VÍDEO: «How has the EESC made a difference?» [Como é que o CESE fez a diferença?]
_______________________________________________________________________________
O Comité Económico e Social Europeu representa os diversos setores da vida económica e social da sociedade
civil organizada. É um órgão institucional consultivo, instituído pelo Tratado de Roma em 1957. A sua função
consultiva permite aos seus membros e, portanto, às organizações que representam, participar no processo de
decisão da UE.
_______________________________________________________________________________
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