
  

 

 

 

Cooperação juvenil e solidariedade em tempos de crise através da 
criatividade e da arte ou SOLIDART 

 

O primeiro evento internacional do programa da União Europeia "Europa para os cidadãos" no 
projecto "Cooperação juvenil e solidariedade em tempos de crise através da criatividade e da 
arte ou SOLIDART (Rede para o debate juvenil sobre a solidariedade em tempos de crise através 
da criatividade e da arte)" teve lugar a 16-17 de Junho. Devido às limitações do COVID-19, os 
parceiros do projecto infelizmente não se reuniram pessoalmente na Eslovénia, mas 
remotamente na plataforma ZOOM. 

O objectivo do projecto é a cooperação entre jovens de diferentes países e outros grupos da 
sociedade, proporcionando uma oportunidade para comunicar, debater, desenvolver a 
criatividade e as ideias inovadoras, enquanto aprendem sobre valores europeus comuns e se 
envolvem mais activamente na vida pública local. 

A SOLIDART conta com a participação de governos locais e organizações não governamentais de 
8 países - município de Grosuplje na Eslovénia (parceiro principal), Polónia, Bulgária, Grécia, 
Portugal, França, Espanha, bem como do parceiro português - Federação das Associações de 
Jovens do Distrito de Braga (FAJUB). 

No primeiro dia, os parceiros do projecto apresentaram as suas organizações representadas, 
incluindo actividades e projectos internacionais. bem como as actividades planeadas no projecto 
SOLIDART sobre como envolver os jovens na vida pública e como desenvolver a cooperação com 
outros grupos da sociedade.  

No segundo dia, as organizações do projecto discutiram as actividades dos jovens durante a crise 
da COVID-19, demonstrando várias formas, métodos e ferramentas para apoiar tanto os jovens 
como outros grupos da sociedade, tais como idosos a falar aos jovens sobre as suas profissões 
e carreiras; são organizados jogos de tabuleiro online; é criado teatro online, conta especial no 
Youtube; iniciativa "1000 movimentos" todos os dias, etc.  

 

Equipa de Projetos da FAJUB 

projects@fajub.pt 

 

 

Projecto Financiado ao Abrigo do Europe for Citizens 

EACEA 52/2019 


