Primeiro Hackathon sobre
Políticas Europeias em Portugal:
24h de ideias
Durante 24 horas de trabalho consecutivas, mais de 20 jovens reuniram-se
em Viseu numa experiência inédita em Portugal.
Entre as 19h00 de dia 19 e até à mesma hora do dia seguinte, os brainstormings e as
dinâmicas não pararam de surgir entre os jovens e youth workers ligados à juventude
naquele que foi o primeiro Hackathon relacionado com políticas europeias realizado no
país. O objetivo foi criar propostas concretas relacionadas com as Políticas de Juventude
na sua dimensão europeia. “De onde vimos, para onde vamos?” foi o tema deste Ideas Lab.
A ideia principal é fazer com que os jovens se desafiem a si mesmos e consigam encontrar
consensos onde, à partida, seriam difíceis de conseguir. Diferentes convicções e áreas
políticas conviveram durante estas 24h e, no fim, tiveram de concordar em prol da
construção da Europa do Futuro.
Os jovens dividiram-se em quatro grupos e estipularam os ritmos de trabalho de forma a
garantir que conseguiam produzir soluções relacionadas com o Emprego, a Inclusão
Social, a Participação na vida democrática e na Educação e Formação. Durante essa
maratona foram-se realizando sessões plenárias e de trabalho onde os jovens iam
apresentando os principais problemas (de onde vimos?) e as principais medidas para
estes serem resolvidos (para onde vamos?).
No fim, surgiu um programa de propostas políticas e de novas oportunidades para a
Europa que vai ser apresentado a decisores políticos a nível nacional e europeu. Concluiuse que a participação ativa dos jovens na sociedade depende dos youth workers ligados à
juventude para que desta forma sejam criadas plataformas, ferramentas e fundos que
possibilitem a participação de todo e qualquer indivíduo.
O evento foi promovido pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação e Conselho
Nacional de Juventude (CNJ), integrando um dos 9 Ideas Labs que decorrem entre 18 e 22
de abril em Portugal. Antecipa-se assim a Semana Europeia da Juventude, que decorre
entre 2 e 7 de maio.
Para mais informações ou declarações:
Pedro Couto Soares, diretor da agência nacional
Pedro.soares@juventude.pt ou 961761200

