Europa para os
cidadãos
O projeto «CARE. Cultural Action for Refugees in Europe» foi financiado
pela União Europeia, no âmbito do programa «Europa para os cidadãos»
Aplicável no âmbito da Medida 2.2 «Redes de Cidades»
Foram organizados 7 eventos, no âmbito deste projeto:
Evento 1 – Portugal (presencial)
Participação: o evento reuniu 342 cidadãos, dos quais 88 vinham de municípios e associações de Manteigas e Afacidase
(Portugal) 74 vinham dos municípios e associações de San Valentino in A.C., Miglianico, Lama dei Peligni, Castelvecchio
Subequo, Seneghe e Aca (Itália), 90 de Vebron, Ecran Cévenol e Aqafi (França), 25 de Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro
Hradec Králové, Spolek Zaedno e Petrklíč help (República Checa), 30 de Obstina Saedinenie, Refugees and Migrants-Bulgaria
e Dolna Malina (Bulgária) e 35 de Cervià de Ter, Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí de Llémena, La Pera, Canyelles e Eurocivis
(Espanha).
Local/Data: o evento decorreu em Manteigas (Portugal), de 16/12/2018 a 19/12/2018.
Descrição sucinta: o primeiro evento, intitulado "O valor da diversidade cultural", foi dedicado à valorização da diversidade
cultural e coincidiu com o Dia mundial dos direitos dos migrantes, comemorado a 18 de dezembro de 2018. Esta primeira
fase envolveu associações portuguesas de apoio a imigrantes já instaladas no território. Participaram na conferência, para
além de cidadãos, diferentes entidades portuguesas envolvidas no apoio a imigrantes, assim como a Dra. Sofia Colares Alves
da Comissão Europeia em Portugal.
Evento 2 – Itália (presencial)
Participação: o evento reuniu 179 cidadãos, dos quais 78 vinham dos municípios e associações de San Valentino in A.C.,
Miglianico, Lama dei Peligni, Castelvecchio Subequo, Seneghe e Aca (Itália) 23 vinham de municípios e associações de
Manteigas e Afacidase (Portugal), 15 de Vebron, Ecran Cévenol e Aqafi (França), 14 de Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro
Hradec Králové, Spolek Zaedno e Petrklíč help (República Checa), 19 de Obstina Saedinenie, Refugees and MigrantsBulgaria e Dolna Malina (Bulgária) e 30 de Cervià de Ter, Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí de Llémena, La Pera, Canyelles
e Eurocivis (Espanha).
Local/Data: o evento decorreu em San Valentino in A.C., Miglianico, Lama dei Peligni e Castelvecchio Subequo (Itália), de
06/05/2019 a 12/05/2019.
Descrição sucinta: A segunda fase, intitulada "Editoriais da imigração", foi desenvolvida no Município de San Valentino em
Abruzzo, onde, com a colaboração de outros municípios parceiros do projeto e a Associação ACA, foi organizada uma
conferência sobre as publicações dedicadas à imigração. Foi, igualmente, apresentado o projecto para a realização de um
picture-book, dedicado a história de imigração, selecionada pelos municípios e associações dos diferentes países. Nos outros
municípios parceiros (Miglianico, Castelvecchio Subequo e Lama dei Peligni), foram realizadas laboratórios de ensino que
permitiram às escolas dos municípios italianos aproximar as crianças do mundo dos livros ilustrados. Diferentes técnicas
foram experimentadas para construir um livro e despertar a criatividade da linguagem e das imagens. A exposição da IBBY
International, criada com o objetivo de superar as barreiras linguísticas e estimular o encontro entre diferentes culturas,
acompanhou todas as atividades da conferência do projeto, na Itália, e foi visitada pelas escolas e cidadãos do diferentes
territórios.
Evento 3 – França (presencial)
Participação: o evento reuniu 180 cidadãos, dos quais 48 de Vebron, Ecran Cévenol e Aqafi (França), 77 vinham de
municípios e associações de Manteigas (Portugal), 13 de San Valentino in A.C., Miglianico, Lama dei Peligni, Castelvecchio
Subequo, Seneghe e ACA (Itália), 7 de Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro Hradec Králové, Spolek Zaedno e Petrklíč help
(República Checa), 17 de Obstina Saedinenie, Refugees and Migrants-Bulgaria e Dolna Malina (Bulgária) e 18 de Cervià
de Ter, Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí de Llémena, de La Pera, de Canyelles e Eurocivis (Espanha).
Local/Data: o evento decorreu em Canéjan (França), de 24/10/2019 a 27/10/2019.
Descrição sucinta: A terceira fase do projeto foi dedicado à realização do "CARE Courts", um concurso através do qual
foram selecionados as melhores curtas-metragens, sobre o tema da imigração, enviados pelos seis países parceiros do
projeto CARE. Para selecionar as curtas-metragens, foi lançado, em todas as línguas do projeto, um aviso de concurso, tendo
sido recebidas curtas-metragens de todos os países parceiros. Em Canéjan, reuniu um júri composto por profissionais do
mundo do cinema e um professor da Universidade de Arte de Bordeaux, o Prof. Dragos Quedragogo, como Presidente.
Foram premiados as três melhores curtas-metragens selecionadas.
Evento 4 – Bulgaria (online)
Participação: o evento reuniu 126 cidadãos, dos quais 18 de Obstina Saedinenie, Refugees and Migrants-Bulgaria e Dolna
Malina (Bulgária) 59 de municípios e associações de Manteigas (Portugal), 11 de San Valentino in A.C., Miglianico, Lama
dei Peligni, Castelvecchio Subequo, Seneghe e ACA (Itália), 18 de Vebron, Ecran Cévenol e Aqafi (França), 8 de Obec
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Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro Hradec Králové, Spolek Zaedno e Petrklíč help (República Checa) e 12 de Cervià de Ter, Sant
Esteve Sesrovires, Sant Martí de Llémena, La Pera, Canyelles e Eurocivis (Espanha).
Local/Data: o evento teve lugar na plataforma Zoom de Sofia (Bulgária), nos dias de 12-14-16/04/2021.
Descrição sucinta: Por causa da pandemia COVID-19, a quarta fase foi realizada online desde a Bulgária. Foi realizada a
conferência, intitulada "O valor do acolhimento", que abordou a questão das modalidades de acolhimento nas pequenas
localidades e das possibilidades de financiamento oferecidas pela União Europeia. A conferência foi dividida em três partes,
cada uma realizada num dia diferente. Primeiro dia: "Política europeia para os refugiados e integração dos
imigrantes". Segundo dia: “Entre as recomendações da UE e as realidades locais”. Terceiro dia: “Os livros
ilustrados. Realização e intercâmbio de experiências no domínio da educação”. Todos os materiais da conferência foram
reunidos num livro intitulado "Vademecum para o acolhimento de imigrantes e refugiados em pequenos municípios”.
Evento 5 - República Checa (online)
Participação: o evento reuniu 116 cidadãos, dos quais 39 de Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro Hradec Králové, Spolek
Zaedno e Petrklíč help (República Checa), 31 vinham de municípios e associações de Manteigas e Afacidase (Portugal),
18 de San Valentino in A.C., Miglianico, Lama dei Peligni, Castelvecchio Subequo, Seneghe e Aca (Italia), 6 de Vebron,
Ecran Cévenol e Aqafi (França), 5 de Obstina Saedinenie, Refugees and Migrants-Bulgaria e Dolna Malina (Bulgária) e 17
de Cervià de Ter, Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí de Llémena, La Pera, Canyelles e Eurocivis (Espanha).
Local/Data: o evento teve lugar na plataforma Zoom de Praga (República Checa) no dia de 04/06/2021
Descrição sucinta: para a quinta etapa, igualmente por videoconferência, intitulada "Ética e trabalho para a integração
europeia", realizou-se uma conferência sobre a situação laboral dos imigrantes e a importância do trabalho para a integração
dos refugiados. Em colaboração com os parceiros checos, foram selecionadas empresas com boas práticas de inserção
laboral e desempenho de multiculturalismo. A conferência foi a ocasião para estigmatizar o racismo no mercado de trabalho.
Todos os materiais da conferência foram reunidos num livro intitulado "Boas práticas para a integração no mercado de
trabalho europeu".
Evento 6 – República Checa e Bulgaria (online)
Participação: o evento reuniu 187 cidadãos, dos quais 31 de Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro Hradec Králové, Spolek
Zaedno e Petrklíč help (República Checa), 37 de Obstina Saedinenie, Refugees and Migrants-Bulgaria e Dolna Malina
(Bulgária) 36 vinham de municípios e associações de Manteigas e Afacidase (Portugal), 31 vinham de municípios e
associações de Manteigas e Afacidase (Portugal), 15 de San Valentino in A.C., Miglianico, Lama dei Peligni, Castelvecchio
Subequo, Seneghe e Aca (Itália), 30 da cidade e associações de Vebron, Ecran Cévenol, Aqafi (França) e 38 da cidade e
associações de Cervià de Ter, Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí de Llémena, La Pera, Canyelles, Eurocivis (Espanha).
Local/Data: o evento teve lugar na plataforma Zoom de Praga (República Tcheca) no dia de 17/06/2021 e de Sofia
(Bulgária) no dia de 18/06/2021
Descrição sucinta: o sexto evento foi dedicado à apresentação conjunta dos resultados do projeto, obtidos na Bulgária e
República Checa. Devido às dificuldades em conseguir a participação de um número elevado de cidadãos, em tempos de
pandemia, decidiu-se repetir as apresentações e assim oferecer aos cidadãos dos seis países parceiros outra oportunidade
de participação.
Evento 7 - Espanha (presencial e online)
Participação: o evento reuniu 203 cidadãos, dos quais 48 da cidade e associações de Cervià de Ter, Sant Esteve Sesrovires,
Sant Martí de Llémena, La Pera, Canyelles, Eurocivis (Espanha), 46 vinham de municípios e associações de Manteigas e
Afacidase (Portugal), 41 vinham de municípios e associações de Manteigas e Afacidase (Portugal), 15 de San Valentino in
A.C., Miglianico, Lama dei Peligni, Castelvecchio Subequo, Seneghe e Aca (Itália), 28 da cidade e associações de Vebron,
Ecran Cévenol, Aqafi (França), 33 da cidade e associações de Obstina Saedinenie, Refugees and Migrants-Bulgaria, Dolna
Malina (Bulgária) e 33 da cidade e associações de Obec Vejprnice, Aiesec Plzen, Kuro Hradec Králové, Spolek Zaedno,
Petrklíč help (República Checa).
Local/Data: o evento decorreu em Barcelona (Espanha) de 21/10/2021 a 24/10/2021
Descrição sucinta:o último encontro foi dedicado à apresentação dos resultados. Na conferência final, foi ocasião de discutir
a situação atual dos imigrantes e refugiados, tendo o debate contado com a participação de representantes de Open Arms,
Ahead e da dra. Laura Rajola, em representação da Delegação da Comissão Europeia, em Barcelona. Ao longo da
conferência foram entregues os prémios aos diretores das curtas-metragens do concurso "CARE Courts" vencedores e foi
realizado um flash-mob na praia de Barceloneta, que permitiu aproximar cidadãos e jornalistas.

