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TECNOLOGIA DE ESPAÇO ABERTO: ESCOLHE A TUA SESSÃO

1. Agenda Europeia de Trabalho com
Jovens
Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação 
José Baptista

A 3.ª Convenção Europeia de Trabalho com
Jovens aprovou a Agenda Europeia de Trabalho
com Jovens, dando início ao Processo de Bona.
Quais são os objetivos centrais? Qual é o papel
dos Estados na promoção da Agenda? Como
vamos capacitar técnicos de juventude para
aumentar a qualidade do trabalho com jovens?
www.eywc2020.eu/en/agenda

2. Participação democrática
Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação
Joaquim Freitas

Os jovens, o acesso à informação e às
oportunidades e as «fake news».
www.juventude.pt
 

3. A participação do movimento
estudantil
Associação Académica da Universidade do
Minho + Federação Académica do Porto
Rui Oliveira e Ana Gabriela Cabilhas

Reflexão sobre a importância das estruturas de
representação estudantil nos Conselhos
Municipais da Juventude.

4. Como tornar a democracia
contagiosa (sem falar sobre ela)?
Impact Academy
Nuno Can, Matilde Gonçalves e Simão Rosas

Uma viagem por entre associações de
estudantes do ensino secundário, uma
plataforma com ferramentas de «gaming» e
rede social, liderança e democracia, com
destino a uma democracia mais saudável e
jovens com mais confiança nas instituições e na
sua capacidade de as mudar da forma certa.
https://mycountdown.pt

5. Do Well Do Good Challenge 2021
ShARE-UP
Diogo Valente Polónia e Daniel Vasconcelos
Cardoso

Competição de estudos de caso para criar
soluções de inovação comunitária com
estudantes do ensino superior. Edição 2021 foi
dedicada ao Objetivo Desenvolvimento
Sustentável 16: Paz, Justiça e Instituições
Eficazes, tendo como objetivo reforçar a
participação jovem a nível local.
https://dowelldogoodchallenge.com

6. O papel dos técnicos de
juventude municipais na
dinamização dos conselhos
municipais de juventude
Associação Portuguesa de Profissionais da
Juventude
Hilário Matos

Competências dos técnicos municipais de
juventude na criação e funcionamento dos
conselhos municipais de juventude.
Metodologias para a capacitação e
dinamização dos CMJ. Partilha de experiências.

7. A participação das juventudes
partidárias no conselho municipal
de juventude
Conselho Nacional de Juventude
Sofia Pais

A importância das juventudes partidárias nos
Conselhos Municipais de Juventude. São elas
que trazem para o debate público temas
considerados tabu? As juventudes partidárias
têm correspondido à tua expectativa da sua
atuação no Conselho Municipal de Juventude?
As tuas perspetivas são ouvidas?

8. Presidência Portuguesa da União
Europeia 2021: programação de
juventude
Instituto Português do Desporto e Juventude
Alcídio Jesus, Carlos Saraiva, Filipe Casimiro e
Rolando Silva

Apresentação interativa das programações de
juventude do trio de presidências do Conselho
da União Europeia - Alemã 2020, Portuguesa
2021, Eslovena 2021.
https://youth2021portugal.eu/pt

10. Participação juvenil nos meios
rurais: o que afasta os/as jovens da
participação em associações,
coletividades e outras
organizações?
Associação Jovem do Oeste + Município do
Bombarral
Ricardo Andrade e Rute Azevedo

Os jovens nos meios rurais participam? As
associações e coletivadas adaptam-se e são
atrativas para os jovens? Como podemos
reforçar a participação e cidadania ativa?

9. Participação: Como? Onde? Com
quem?
Gerar Oportunidades
Liliana Rodrigues

Reflexão e partilha dinâmica sobre os espaços  e
oportunidades de participação existentes,
através de uma viagem pela escada da
participação e os Objetivos da Juventude da
União Europeia.
https://youth-goals.eu

4 Princípios
• Trabalhamos com quem está
• É sempre o momento certo
• Quando acabar, acaba
• O que acontecer é o que tinha de acontecer
1 Regra
• Lei dos 2 pés: se algum participante não
estiver a aprender ou a contribuir, pode sair,
sem ressentimentos ou desperdício de tempo
2 Dicas
• Definam um relator no início para registar
principais ideias e partilhar no final
• Reflitam com honestidade, partilhem de forma
aberta e confiem no processo
Open Space Technology Introduction
www.youtube.com/watch?v=M_jhcvCYBbg


