Concurso Europeu de Cartazes “A União Europeia e a Não Discriminação” (2007)

Concurso Europeu que tinha como objectivo central contribuir para a sensibilização dos jovens
portugueses em torno da não-discriminação, através da sua participação no Concurso "A União
Europeia e a Não Discriminação".

A participação de Portugal no concurso foi uma das mais significativas em toda a Europa,
tendo merecido o primeiro prémio na categoria de 15-18 anos. Registou-se uma participação
de 240 escolas, 27 associações juvenis e 6 jovens a título individual.
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A Oikos – Cooperação e Desenvolvimento lançou em Julho de 2007 mais uma edição do
concurso europeu de cartazes. Promovido em conjunto com a Representação da Comissão
Europeia em Portugal, e no âmbito de uma rede de organizações parceiras europeia
(Eurojeune – Propager), este concurso de cartazes teve como título "A União Europeia e a não
discriminação.

Mais uma vez convidaram-se as crianças e os adolescentes europeus, com idades entre 12 e
18 anos, a conceber um cartaz alusivo à não discriminação na UE. O concurso destinou-se a
sensibilizar estes jovens cidadãos europeus para as acções da UE neste domínio. A Oikos –
Cooperação e Desenvolvimento foi responsável pela logística do concurso em Portugal.
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Nesta segunda edição do concurso, a Oikos recebeu um total de 234 cartazes provenientes
das mais diferentes regiões do nosso país.

Os vencedores foram os seguintes:

Grupo etário dos 12-14 anos:

1º Lugar - Equipa Ramm - Instituto Nun'Alveres - Santo Tirso

2º Lugar - Equipa Joinivan - Escola Básica de Peniche

3º Lugar - Equipa Escolhas - Associação Aprender a Escolher - Manteigas

Grupo etário dos 15-18 anos:

1º Lugar - Equipa EPM - Escola Profissional do Montijo

2º Lugar - Equipa Master Media - Escola Profissional Mariana Seixas - Viseu

2/3

Concurso Europeu de Cartazes “A União Europeia e a Não Discriminação” (2007)

3º Lugar - Escola Profissional Cenatex - Guimarães

De destacar ainda que nesta edição ambas as equipas portuguesas foram seleccionadas para
disputar a final europeia, tendo a equipa Ramm conseguido o 3º lugar a nível europeu e a
equipa EPM conseguido o 2º lugar europeu.
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