Rede dos Antigos Membros
PLANO DE AÇÃO PARA 2021
Na sequência do êxito do seu lançamento, em 5 de maio de 2021, e com mais de 170 membros registados, a Rede dos Antigos
Membros estabeleceu um plano de ação para 2021, que será atualizado no início de cada ano civil, em conformidade com
as prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu (CR).
Convidam-se os membros da rede a ponderar a realização de uma ou mais das seguintes ações no seu município, cidade
ou região:
AÇÃO n.º 1: Organização de um diálogo local no seu município, cidade ou região
Gostaríamos de convidar os membros da rede a aproximarem a Europa dos seus cidadãos e a organizarem um diálogo local
sobre o futuro da Europa e sobre o papel que os órgãos de poder local e regional desempenham na elaboração das políticas
da UE. O CR pode ajudar os membros da rede na organização desse diálogo (sob reserva de aprovação).
AÇÃO n.º 2: Promoção dos valores e interesses europeus
Torne-se uma voz da Europa no seu município, cidade ou região. Promova a Europa através dos seus meios de comunicação
social locais, redes, assembleia municipal ou associação. Ajude-nos a identificar representantes políticos locais ativos
dispostos a tornarem-se conselheiros da UE para o seu país.
AÇÃO n.º 3: Contributo para a Conferência sobre o Futuro da Europa
Envie-nos as suas ideias sobre o que a Europa pode fazer para melhorar a situação dos seus municípios, cidades ou regiões,
que nós as transmitiremos na Conferência sobre o Futuro da Europa.
AÇÃO n.º 4: Webinários e sessões de informação
O CR organizará sessões de informação em linha para pôr os membros a par da elaboração das políticas da UE. Pode
também ser organizada uma sessão de informação personalizada ou uma visita em linha a um público alvo específico
(representantes eleitos, estudantes, etc.).
Não hesite em contactar-nos (FormerMembers@cor.europa.eu) para obter aconselhamento ou assistência, caso decida
realizar qualquer uma das ações acima referidas no seu município, cidade ou região.

Como aderir à rede?

Contacto:

Inscreva-se preenchendo
este formulário.

Protocolo e Correspondência Institucional
– Serviço dos Visitantes e Antigos Membros
FormerMembers@cor.europa.eu
Tel: +32 2 282 2124/2564

Constituído em 1994, o Comité das Regiões Europeu é a assembleia da União Europeia de 329 representantes regionais e locais, tais como
presidentes de regiões ou de municípios, dos 27 Estados-Membros, representando mais de 446 milhões de cidadãos europeus.
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