
 

 

 

 

“EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level 

Reforçar a participação das e dos jovens na vida e comunidade local e regional através 

de ferramentas digitais” 

 

10-12 Outubro 2018, Cascais 

 
 

“Digitalisation affects in many different ways the lives of young people today,  

whether they are or not digitally active. In many fields, digitalisation has brought 

 many advantages, for example in relation to communication, access to information, 

 education, leisure and fun, activism, economic development, time 

  management and working, etc. At the same time, digitalisation came also with risks, related to working  

conditions and environments, the digital divide, security and data protection,  

health and well-being, media literacy and so on.” 

From: 2018 Symposium “Connecting the dots: Young People, Social Inclusion and Digitalisation” 

 

 

ENQUADRAMENTO 

A formação “Reforçar a participação das e dos jovens na vida e comunidade local através de 
ferramentas digitais” é um contributo da Agência Nacional Portuguesa para a Gestão do Programa Erasmus+ 
JÁ para a estratégia do projeto internacional  ‘EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the 
Municipal Level’, promovido pelas várias Agências Nacionais responsáveis pela gestão do Programa 
Erasmus+, e que tem como principal objetivo aumentar a qualidade do trabalho juvenil ao nível local, em 
particular através da cooperação reforçada entre várias partes interessadas a atuarem nos territórios a nível 
municipal, contribuindo para o reforço do reconhecimento, práticas e desenvolvimento de estratégias 
locais de técnicos/as de juventude dos municípios. 

 
 

OBJECTIVO GERAL 

Valorizar espaços e estruturas para a participação democrática de jovens online, tornando-os 
locais efetivos de participação, reflexão, criatividade e relação comunitária positiva, promovendo a cidadania 
democrática e o sentido de pertença à vida local 

 
 

PÚBLICO-ALVO 

Técnicos/as de municípios que trabalham em políticas de juventude, sociais, educacionais e /ou de 
emprego 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover a reflexão crítica entre as/os participantes sobre a participação, condições, espaços e 
estruturas para a participação dos jovens a nível local  
               • Explorar ferramentas e processos participativos online (Tricider, Opin, Orçamento Participativo 
Jovem, apps de participação local de cidadãs/ãos e ePartool) promotores da participação juvenil 
               • Refletir sobre os riscos, desafios, oportunidades e obstáculos da participação digital de jovens nos 
diferentes contextos, nomeadamente à luz dos valores do youth work 
 

Início: dia 10 de Outubro às 19h00 

Término: dia 12 de Outubro às 17h00 

Link para Inscrições: https://goo.gl/forms/yJf2GXywfMTQLYQf1 

Deadline para Inscrições: dia 04 de Outubro às 15h00 

Nº de vagas: 20 
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