Francisco Assis com a Nossa Europa para analisar os 20 anos da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia
Lisboa, 3 de Dezembro de 2020
A Plataforma de Cidadania Nossa Europa vai assinalar o 20.º aniversário da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia com um conjunto de iniciativas, que serão
inauguradas na próxima segunda-feira. No dia 7 de Dezembro, data do aniversário da
Carta, a Nossa Europa organiza uma conferência online (“Webinar”) com Francisco
Assis, Presidente do Conselho Económico e Social (CES) e antigo Deputado ao
Parlamento Europeu. A moderação estará a cargo de António José Seguro, VicePresidente da Nossa Europa.
Com esta conferência, em que se pretende debater os Direitos Fundamentais na União
Europeia, a Nossa Europa inicia uma reflexão alargada sobre o Estado de Direito na
União Europeia. No mesmo dia, será divulgada uma declaração, assinada por várias
personalidades, sobre a importância de proteger o Estado de Direito na União Europeia
e em todos os seus Estados-Membros.
A partir de dia 7, a Nossa Europa publicará um conjunto de instrumentos pedagógicos
sobre a Carta dos Direitos Fundamentais e continuará a fomentar o debate sobre o
Estado de Direito na União Europeia, sobretudo no contexto da presidência portuguesa
da União.
A conferência com Francisco Assis, que será o primeiro destes momentos, decorre na
segunda-feira, dia 7 de Dezembro, pelas 18 horas, através da plataforma Zoom
(https://zoom.us/j/92706286910?pwd=YzQ5QlVzY3JhVlhDRDVuN3VieG9jZz09) e com
transmissão em directo na página de Facebook (https://facebook.com/nossaeuropa).
A Nossa Europa – Plataforma de Cidadania é uma organização fundada em 2020 por um
conjunto de personalidades portuguesas e que pretende promover a cidadania europeia
activa dos cidadãos portugueses, através de iniciativas de carácter pedagógico e de
informação e comunicação. Entre os fundadores contam-se nomes como Carlos Coelho
(antigo Deputado ao Parlamento Europeu e presidente da organização), António José
Seguro, Marisa Matias, Rui Tavares, Luis Pedro Mota Soares, Leonor Beleza, Luis
Marques Mendes, Nuno Severiano Teixeira, Carlos Moedas, entre outros.
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