#YOUTHUPPORTO
#participa
#passaapalavra
#amplificaajuventude

DIÁLOGO JOVEM ERASMUS+ #YOUTHUPPORTO - MANUAL DA/O PARTICIPANTE

Fecha os olhos e imagina o Porto do futuro...
Agora, abre bem os olhos e imagina o Porto do futuro...

Qual é o papel dos jovens e organizações de juventude nesse Porto?

E quando é que o começamos a construir?
Que tal agora?

A Câmara Municipal do Porto convida todos os jovens
e organizações de juventude da cidade a participarem
na cocriação da Estratégia da Juventude do Porto 4.0.

Descobre o Diálogo Jovem Erasmus+ #YouthUpPorto,
inscreve-te, #participa #passaapalavra #amplificaajuventude
#youthupporto

DIÁLOGO
JOVEM
ERASMUS+
#YOUTHUPPORTO
projeto Erasmus+ #YouthUpPorto 2020-1-PT02-KA347-006660,
desenvolvido pela Câmara Municipal do Porto e financiado pelo programa Erasmus+,
através da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação

A

Câmara Municipal do Porto vai dinamizar 9 laboratórios

participativos para envolver jovens, técnicos e decisores
na

cocriação da Estratégia da Juventude do Porto 4.0.

Os laboratórios são

abertos à participação de todos os jovens,

entre 16-30 anos de idade, que nasceram, vivem, estudam, trabalham
ou visitam o Porto.
Vamos trabalhar

«online», com princípios e práticas de

aprendizagem não-formal, para explorar soluções e apoiar
aprendizagens mútuas e o desenvolvimento de competências.

9 laboratórios
3 rondas
360 participantes
1 Estratégia da Juventude do Porto 4.0

regras da casa
a participação é voluntária, e, se vieres, é porque estás motivado
e tens algo a dizer
jovens, técnicos e decisores são agentes ativos e parceiros iguais
na dinamização e avaliação dos laboratórios
os laboratórios são espaços de análise crítica, criatividade
e diálogo, para conhecer e projetar visões da juventude
vamos trabalhar em equipa, num ambiente seguro, que respeita
os direitos humanos, os participantes e a diversidade
vamos apoiar o desenvolvimento de competências de cidadania;
digitais; de empreendedorismo; pessoais e sociais; e para o
trabalho com jovens
queremos criar experiências positivas para todos os participantes
e produzir

«inputs» para cocriar a Estratégia da Juventude do Porto 4.0

inscrições

bit.do/youthupporto1
bit.do/youthupporto2
bit.do/youthupporto3
cm-porto.pt/juventude
juventude@cm-porto.pt

quem

1 laboratório 2 dias
40 participantes
30 jovens
10 técnicos e decisores
5 grupos de trabalho
6 facilitadores

objetivos

1. manifesto #youthupporto
1.1 conceito de juventude
quando começamos
e deixamos de ser jovens?

RONDA 1

1.2 abordagem à juventude

OPORTUNIDADES

problema ou oportunidade?

1.3 valores 4.0
que valores nos vão guiar?

18-19 DEZ 2020

1.4 visão 4.0
para onde queremos ir?

2. qualidade de vida no Porto
indicadores dos jovens

tempo de
trabalho

14 horas [7+7]

onde

online a partir do Porto

quem

7 laboratórios
1 dia para cada freguesia

40 participantes em cada
30 jovens
10 técnicos e decisores
5 grupos de trabalho
6 facilitadores

objetivos

1. Objetivos da Juventude do Porto
quais são as dimensões que queremos
trabalhar?

RONDA 2

7 objetivos estratégicos da Câmara do Porto

OBJETIVOS

4 domínios-chave + 3 temas-chave do
Plano Nacional para a Juventude 2018-2021
6 prioridades da Comissão Europeia
2019-2024

15-30 JAN 2021

11 Youth Goals da UE
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

2. metas smart
específicas, mensuráveis, atingíveis,
relevantes, limitadas no tempo

tempo de
trabalho
onde

7 horas
online a partir do Porto

quem

1 laboratório 2 dias
40 participantes
30 jovens
10 técnicos e decisores
5 grupos de trabalho
6 facilitadores

RONDA 3

objetivos

1. Estratégia #youthupporto

PLANO
DE AÇÃO

2. Mecanismos de participação

26-27 FEV 2021

6. Plano de informação jovem

3. Programa de aprendizagem para a
cidadania ativa
4. Conceito de trabalho com jovens
5. Caixa de ferramentas para apoiar o
trabalho com jovens e organizações de
juventude

tempo de
trabalho

14 horas [7+7]

onde

online a partir do Porto

conhece a equipa
Bolsa de Formadores
Conselho Nacional de Juventude

Câmara Municipal do Porto

Alexandre Fonseca

Flávio Ramos

Diogo Silva

Nélia Aguiar

Filipa Pereira
Flávia Sousa
Francisca Frias
Joana Torres
João Francisco
José Dias
José Filipe
Nuno Loureiro
Patrícia Amaro
Pedro Santos
Rafael Gomes

coordenador Bolsa de Formadores CNJ

coordenador #YouthUpPorto

#YOUTHUPPORTO
participa na cocriação da
Estratégia da Juventude do Porto 4.0
e amplifica a juventude

cm-porto.pt/juventude
juventude@cm-porto.pt

