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O teu lugar na Europa

Qual é o teu lugar na Europa?
Se nunca te questionaste sobre o teu lugar na Europa, desafiamos-te a descobrir nesta publicação duas das opções que a União Europeia oferece para
o teu percurso de vida: o Corpo Europeu de Solidariedade e o Erasmus+.
Se já estás à procura de oportunidades para jovens na Europa, as próximas
páginas podem ajudar-te a esclarecer algumas dúvidas e encontrar mais
informação sobre estes dois programas.
O Corpo Europeu de Solidariedade é um programa recente e que podes
conhecer menos bem. Por isso podes ficar a conhecê-lo com um relato na
primeira pessoa: o José Tiago Sousa vive na região do Porto e participou
como voluntário do Corpo Europeu de Solidariedade em Itália.
O programa Erasmus+ celebra 30 anos em 2017 e é, atualmente, o programa para qualquer pessoa em formação e a participar em atividades ligadas
à juventude e ao desporto. É por isso que te apresentamos os principais
resultados deste programa, uma inspiração para o teu futuro próximo que
pode passar por outro país da Europa.

Sempre que tenhas alguma dúvida ou questão sobre estes programas ou
sobre a União Europeia podes contactar-nos. O Europe Direct Porto é o
centro de informação europeia para os 17 municípios da Área Metropolitana do Porto e pode responder às tuas questões sobre a Europa.
Descobre mais sobre o Europe Direct Porto no vídeo disponível em
http://bit.ly/videoEuropeDirectPorto17
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Um relato na primeira pessoa
Nome: José Tiago Sousa
Idade: 22 anos
Naturalidade: Mindelo, Vila do Conde
Sou o Tiago, natural do Mindelo (Vila do Conde). Quando estava em filosofia
tinha um colega que achava paradoxal ter a ponderação de um filósofo e o
dinamismo de um lutador…
Frequentei a licenciatura em Filosofia na FLUP, sou praticante de Kung Do Te
e Tesoureiro da respectiva Federação Nacional. Entrei na FEP em 2014, onde
integrei o departamento Corporate Finance do FEP Finance Club.
Depois de terminar a licenciatura em Economia, parti para Norcia na primeira missão do Corpo Europeu de Solidariedade em território italiano. Lá ajudei as vítimas dos vários terramotos do último ano. Foi uma experiência
enorme. Agora, no Master in Finance pela FEP, não quero deixar de ajudar,
por isso estou em conjunto com outros estudantes a preparar a constituição
da associação de voluntariado e apelo a causas sociais “Solidarity Soul”.

Sabias que…
… o Corpo Europeu de Solidariedade foi lançado pelo Presidente da Comissão
Europeia no Discurso do Estado da União, em setembro de 2016? E que no primeiro
ano se inscreveram mais de 30 mil jovens? +info: http://bit.ly/SOTEU17_CES
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Como tiveste conhecimento do Corpo Europeu de Solidariedade?
De um modo ou de outro, qualquer cidadão atento às políticas europeias
tem, desde há pouco mais de um ano, um conhecimento superficial do Corpo Europeu de Solidariedade. Mas, naturalmente, não foi isso que motivou a
minha participação. Sou, em geral, uma pessoa aberta à pluralidade e à mudança. Assim, mostrava vontade de fazer algo de mais valioso no passado
Verão. E, por isso, um amigo falou- me do Corpo Europeu de Solidariedade
em maior detalhe.

Como foi o processo de inscrição?
A missão do passado Verão em Nórcia foi a primeira do Corpo Europeu de
Solidariedade em território italiano e faz parte, é bom dizê-lo, da estratégia
europeia de divulgação do Corpo. Sendo um marco histórico tem um significado irrepetível. Isso tem efeitos desde a selecção dos participantes até ao
mediatismo associado. Daí que me candidatei à missão junto da organização promotora, fui seleccionado. Preenchi devidamente a inscrição online no
Corpo Europeu de Solidariedade, adaptando no concreto às características
da missão. Por exemplo, indiquei uma preferência exclusiva por missões em
Itália. A vantagem do Corpo é que esses parâmetros são flexíveis e podem
ser alterados pelo voluntário. De resto, quero deixar a mensagem de que o
Corpo Europeu de Solidariedade tem um enorme respeito pela individualidade dos seus voluntários. Isso é uma vantagem clara.

Sabias que…
… podes inscrever-te no Corpo Europeu de Solidariedade a partir dos 17 anos? E
que podes participar se tiveres entre 18 e 30 anos? Todo o processo é simples e
feito on-line através do sítio oficial do Corpo Europeu de Solidariedade.
+info: https://europa.eu/youth/SOLiDARIty_pt
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Como foi o processo entre a tua inscrição e a tua participação no projeto?
Desde a inscrição, não decorreu muito tempo até ser seleccionado.
Já conhecia a existência da missão e, depois de me candidatar à missão em
concreto, fiz a inscrição online no Corpo Europeu de Solidariedade.
Fui seleccionado, falei com o presidente da organização de acolhimento, tivemos uma conferência
conjunta no Skype e detalhamos
todos os procedimentos.
Devo referir, que a candidatura
ou convite para missões em particular depende de caso para caso.
No caso da missão em Nórcia,
contamos com uma equipa de
voluntários muito capacitada,
com formação em áreas desde
Economia (como é o meu caso),
passando por medicina, jornalismo ou multimédia, apoio social…
As questões passavam por âmbitos curriculares, de perfil, mas também avaliavam a capacidade de adaptação do voluntário às circunstâncias concretas. Dormimos em tendas conjuntas, no meu caso com mais 5 pessoas. Foime perguntado como encararia essa situação. Numa citação de memória,
respondi algo como: “Tenho três irmãos, dividi o quarto com o meu irmão
durante muito tempo e sempre em total amizade. É diferente claro, mas já
deixa perceber que isso não será um problema.”.

Sabias que…
… o Corpo Europeu de Solidariedade funciona nas vertentes Voluntariado e Profissional? Isso significa que te podes voluntariar ou exercer uma profissão.
+info: https://europa.eu/youth/SOLiDARIty_pt
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Em que projeto estiveste envolvido? Quando começou e acabou e onde
decorreu?
Estive em Norcia no apoio às vítimas dos vários terramotos do último ano
[2016]. Ouvia, às vezes a música “No Rancho Fundo” do António Azambujo e
tocava-me a parte “… se Deus soubesse da tristeza lá Serra…”. Houve uma
vez que não contive aquela lágrima depois de um telefonema da minha
mãe. Pensei em desistir, mas ela sempre me lembrou que era uma fase e
que, acima de tudo, era por um Bem maior. Nesse dia, tínhamos ido às casas
temporárias e estava especialmente sensibilizado com a história de um senhor que vivia sozinho, lamentando a morte da esposa. Também estava doente, muitas noites em condições do acampamento eram difíceis. Graças a
Deus, tudo correu bem, apesar das adversidades. Comecei em meados de
Agosto, terminei em meados de Setembro cumprindo o tempo acordado. Foi
compensador. Havia partes que custavam, admito, mas hoje vendo em retrospectiva faria tudo de novo!
Lá, tive a oportunidade de conhecer o
Presidente do Parlamento Europeu e
altas figuras da Comissão Europeia. Mas
também, a missão teve uma abrangência
de âmbito solidário extraordinária. Numa
mesma missão estavam reunidas causas
como o apoio pós-tragédia natural; o
desenvolvimento rural e de zonas periféricas, a reconstrução e valorização do património cultural (sendo que o pilar cultural é chave da identidade europeia); a tolerância que se concretizava pela
convivência saudável do laicismo e das entidades religiosas (de onde destaco os monges de São Benedito); o apoio educativo em contexto multicultural
às crianças de Norcia (vou- me sempre lembrar do dia em que cantamos os
Parabéns em meia dúzia de línguas ao Filipo, dá saudades…); e outras.

Sabias que…
… a primeira pessoa a participar no Corpo Europeu de Solidariedade foi a jovem
francesa Manon Levrey que, em Março de 2017, começou uma experiência como
voluntária em Budapeste? +info: http://bit.ly/videoPrimeiraVoluntáriaCES
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Quais as tuas principais atividades durante o teu voluntariado?
Houve uma abrangência de actividades notável. Eu preferia as actividades
com crianças, era sempre com boa disposição. Mas participei nas actividades de reconstrução, falando concretamente transportava telhas, tijolos e
outros, seleccionava os materiais razoável estado; ajudei na construção de
uma “Dome” que serve actividades infanto-juvenis; organizamos eventos
como duas noites culturais, um torneio de Briscola, e outras; ajudamos os
monges São Beneditinos em quase tudo até a montar as camas que por muito tempo não tinham; falávamos com os residentes nas casas temporárias;
etc..
Podes descrever um dia normal do período em que participaste no projeto de voluntariado?
Acordávamos cedo, o dia tinha de render. Tomávamos o
pequeno-almoço e geralmente reuníamos antes de partir
para qualquer actividade. A
vantagem é que a rotina nunca era muito fechada. Num
dia íamos para o centro de
acolhimento das crianças,
noutro ajudamos os monges de São Benedito, ajudávamos na Basílica, íamos às casas temporárias, planeávamos as acções futuras em função das
necessidades, ajudávamos na organização de eventos, etc.. Tínhamos uma
actividade de manhã, almoçávamos e de tarde tínhamos outra. Por vezes,
tínhamos também à noite, quando havia algum evento no qual estávamos a
ajudar ou a organizar. Houve um dia que fomos à sede da protecção civil
italiana, onde percebemos várias instruções de segurança e ouvimos um
pouco sobre o passado recente das operações em Norcia. Havia vários dias
diferentes. Quando esteve connosco o Presidente do Parlamento Europeu,
António Tajani, foi desde da dança grega reportada pelo la Stampa, até
aquilo que para mim pessoalmente teve importância subjectiva: uma pequena aula demonstrativa de artes marciais. Não havia muito desporto em Nórcia, a causa desportiva era referida por alguns residentes que achavam que
os seus filhos não tinham oportunidade da prática desportiva.

Sabias que…
… o Tiago não foi o único voluntário português na missão em Nórcia?
+info: http://bit.ly/videoNorciaCES
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O projeto em que participaste era adequado ao teu perfil e aos às competências que tinhas inserido no teu perfil de voluntário?
Sem dúvida, era esta a minha preferência clara. Levo essa terra em pensamento. Hei-de lá voltar e ver reconstrução completa, as coisas já vão estando bastante melhores. É sobretudo muito compensador, agora, perceber
que o nosso trabalho teve uma repercussão notável em Nórcia.
Como foi a experiência em
termos económicos? Recebeste algum apoio financeiro
para participar no projeto?
Foi suficiente?
O apoio coberto é o mesmo
do Serviço Voluntário Europeu e é transversal a todos os
países independentemente do
custo de vida respectivo. Itália está no grupo de países
com maior nível de custo de
vida e por isso, numa missão
de um mês, é necessário algum outro tipo de financiamento. Os custos são
vários: desde as despesas a priori para material de campismo, de montanha
e viagem e outros; deslocações (parte coberta pelo orçamento da Comissão
Europeia); alimentação (parte coberta e parte não coberta como alimentação entre viagens e lanches); alojamento entre viagens; despesas quotidianas (comunicações, produtos de saúde e adaptação às condições, etc.);…
Por isso foi muito útil o apoio financeiro da Junta de freguesia de Mindelo
que, na pessoa da ex-presidente Dra. Paula Torres, teve uma total cooperação.
E, na prática, como ficaste alojado e como fazias as tuas refeições?
Ficamos em tendas do Ministério do Interior Italiano. Eram boas tendas,
mas naturalmente, uma tenda é uma tenda. Dentro das possibilidades de
um apoio pós-tragédia e em zona de risco sísmico, considero que tínhamos
condições razoáveis. Tínhamos direito a pequeno-almoço, almoço e jantar
no restaurante temporário que tinha acordo com o projecto.

Sabias que…
… os voluntários beneficiam de o apoios, regra geral sob a forma de viagens de ida
e volta para o local do projeto, alojamento, refeições, seguro médico e algum
dinheiro de bolso para cobrir despesas de subsistência?
+info: http://bit.ly/FAQ_CES
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O que mais gostaste nesta experiência?
E que benefícios te trouxe pessoalmente?
O aproveitamento pessoal de uma experiência deste tipo varia, naturalmente, de pessoa para pessoa. Reforço sempre que foi uma oportunidade que
veio no tempo certo. Quero dizer, tendo acabado a licenciatura em Economia pela FEP – Faculdade de Economia da Universidade do Porto, foi o momento adequado. Isso abriu-me horizontes, deu-me a conhecer várias pessoas, etc.. Mas, sobretudo, reforço que a intenção do voluntariado é altruísta.
E, por isso, só a alegria de quem ajudamos já é uma recompensa enorme.
O que foi mais difícil?
Sempre olhei os problemas nos olhos, e mesmo tremendo de medo
por dentro, eram poucas a vezes que vergava emocionalmente. Só
na primeira pessoa é
que sabe o que é o arrepio de quem vê a notícia de um sismo em
Ischia, de olhar para
uma viatura torcida
pelos destroços e de
ver as estruturas que
suportavam os edifícios
instáveis de Norcia. A
razão acalma e lembranos que já passou algum tempo e que não é provável um novo sismo, mas nunca se pode saber!... Mas, talvez, a dificuldade mais concreta era a falta que sentia da minha mãe, do meu pai, da minha avó, dos irmãos, dos restantes familiares e
amigos. Mas isso era colmatado por um convívio muito alegre e saudável
com a restante equipa do Corpo Europeu de Solidariedade, das autoridades
locais e dos residentes. Destaco o companheirismo do Eduardo.

Sabias que…
… depois de receberes uma proposta profissional ou de voluntariado podes
recusá-la se julgares que não se adequa ao teu perfil?
+info: http://bit.ly/videoCES_PT
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Um dos objetivos do Corpo Europeu de Solidariedade é dar a oportunidade aos jovens de fazer voluntariado ou de trabalhar em projetos em
benefício de pessoas e comunidades de toda a Europa. Sentiste que o teu
trabalho teve impacto na comunidade em que estiveste?
Sem dúvida. O que fizemos em Norcia terá repercussões intemporais. Ajudamos no concreto e mostramos uma Europa unida em prol de quem mais precisa.
Recomendarias a participação no Corpo Europeu de Solidariedade a outros jovens? Que mensagem gostarias de deixar a quem pode participar?
Arrisquem, vale a pena. O Corpo Europeu de Solidariedade é algo que se
sente desde o primeiro dia. Uma oportunidade inigualável!
O Europe Direct Porto agradece ao José Tiago Sousa a disponibilidade para partilhar a sua experiência de
voluntariado no Corpo Europeu de Solidariedade através deste seu testemunho.
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Em 30 anos, o Programa Erasmus foi utilizado por 9 milhões de
pessoas e, nos últimos anos, o número de participantes tem crescido
significativamente.
Nas próximas páginas encontras alguns dos motivos para também tu
poderes fazer parte. O teu futuro também pode ser Erasmus+.
Podes saber mais sobre o programa Erasmus+ nesta ligação:
http://bit.ly/ErasmusPlus_PT
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O Europe Direct Porto é o centro de informação europeia da região do Porto, existe desde 2005 e é
dinamizado pela Câmara Municipal do Porto, em parceria com a Comissão Europeia.
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