Malta acolheu Encontro Internacional de Juventude na Europa para a Promoção da
Solidariedade
O Município de Birgu, Malta, obteve um cofinanciamento para o projecto YIEPS - Juventude na Europa
para a Promoção da Solidariedade, apresentado no âmbito do programa “Europa para os Cidadãos”
2014-2020 (ação 2.1: "Geminação de Cidades", vertente 2: O envolvimento Democrático e a Participação
Cívica).
Embora já tenha participado em vários projetos europeus, adquirindo uma sólida experiência em
intercâmbios e relações internacionais, esta foi a primeira experiência do Município de Birgu na
qualidade de candidato a uma iniciativa europeia. O projeto YIEPS envolve representantes de 7 países, a
saber: o Município de Birgu (Malta) na qualidade de coordernador, os Municípios de Vallerano, Vignanello,
Canepina, Gallese (Itália), de Yeri (Chipre), de Jabłonna (Polónia), de Bükkszentkereszt (Hungria), de
Agia (Grécia) e o Município de Vila Nova de Cerveira (Portugal). Todos os parceiros participaram
ativamente nas atividades realizadas no Município de Birgu entre os dias 24 e 27 de abril.
As delegações internacionais foram calorosamente recebidas pelo Presidente do Município de Birgu,
pelos seus conselheiros e funcionários. O Presidente da Câmara, John Boxall, manifestou-se honrado
com esta primeira experiência enquanto líder de projeto e desejou colaborar, muito em breve, com os
municípios parceiros no âmbito do Programa “Europa para os Cidadãos 2014-2020” ou noutras
iniciativas europeias.
O auge das atividades foi alcançado no dia 25 de abril com a assinatura do “Acordo de Amizade e
Cooperação” entre os 10 municípios europeus parceiros, abrindo caminho para uma futura colaboração
e intercâmbio de melhores práticas e experiências reforçando as ligações em diferentes esferas de
interesse comum, melhorando a gestão das regiões envolvidas em benefício de todos os cidadãos.
A conferência realizada no dia 26 de abril foi enriquecida com o discurso de boas-vindas do Ministro de
Assuntos Internos e Segurança Nacional, Dr. Michael Farrugia, e pelo inspirador discurso da Sra. Lorna
Muscat (Representante da SOS Malta) que apresentou vários projetos de boas práticas no âmbito da
integração de migrantes irregulares na sociedade maltesa e que envolvem o voluntariado juvenil.
Um valor acrescentado dado à iniciativa foi, evidentemente, o contributo dos parceiros que colaboraram
activamente na apresentação dos seus contextos locais e expuseram boas práticas no âmbito das
politícas de voluntariado, inclusão social e questões de migração.

