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O evento em Portugal decorrerá presencialmente na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e 
será transmitido online em inglês com participação ativa dos 12 países europeus do projeto 
em: https://europeday.eu/ no dia 9 de maio, a partir das 9.00, hora local.

PRESS RELEASE
Amplificar a Cultura para o Futuro da Europa 
na Hackathon ‘AmplifyInAction’

O que é a Hackathon AmplifyInAction? 

Será o evento que encerra o projeto europeu “Amplify: Make the Future of Europe Yours”. 
Decorrerá na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a partir das 9h da manhã, 
onde teremos um grupo de jovens estudantes e profissionais, das artes e da cultura, em con-
tacto direto com os restantes grupos dos 12 países europeus participantes no projeto. 

Será um evento excecional onde todos terão a oportunidade de partilhar as suas ideias e 
aspirações para o Futuro das Artes na Europa, que serão ouvidas em direto por membros 
do Parlamento Europeu.

Programa
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9h00   
9h30 
10h40   
14h00 
15h30
17h30

 Sala 3.63

Pátio

Receção / Início da transmissão de conferência online

Debate sobre temas propostos à CoFoE. Propostas para ação cooperativa

Interação do grupo português com Membros do Parlamento Europeu

Almoço

Tertúlia: políticas culturais (com convidados especiais) *

After-party

Organização AmplifyHub português
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*Convidados especiais:

Sobre o projeto

O Amplify é o resultado de um ano de colaborações entre os 12 países Europeus, na vertente 
social, educacional e artística. Mais de 350 pessoas debateram e propuseram ideias, preocu-
pações e recomendações de como moldar o futuro da Europa.

Participantes da Dinamarca, França, Grécia, Hungria, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal, 
Roménia, Eslovénia, Espanha e Suécia, tiveram sessões comunitárias onde ouviram e 
investigaram os desafios enfrentados no setor cultural, e o que acham ser menos representado 
nas suas comunidades de forma a criar problemas que precisam de mais atenção na Europa e 
questionar o que pode fazer a “Europa melhor”?

Das várias sessões de trabalho que decorreram ao longo de meses em cada país – Portugal é rep-
resentado pela Mapa das Ideias – resultou um conjunto de recomendações para decisores políticos 
europeus sobre as ideias, esperanças e exigências dos jovens artistas participantes na visão do 
Futuro da Europa. https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114874?locale=pt

Enquanto o relatório final da Conferência sobre o Futuro da Europa (CoFoE) – https://futureu.
europa.eu/?locale=pt – é entregue aos presidentes das Instituições da UE em Estrasburgo, os rep-
resentantes da sociedade civil, ativistas, artistas e trabalhadores culturais reúnem-se na Hackathon 
‘AmplifyInAction’ (online e presencial) para lembrar e debater o papel crucial da cultura e das artes 
na construção de um futuro democrático, aberto, diversificado e inclusivo para a Europa.

O que é a CoFoE?

A Conferência sobre o Futuro da Europa é a primeira iniciativa coordenada pelas Instituições 
europeias para oferecer um fórum aberto, inclusivo e democrático para uma série de debates 
pan-europeus liderados por cidadãos, independentemente da sua origem ou ocupação, sobre 
questões cruciais que moldam o futuro da Europa. Este é o local para explorar as lições que a 
Europa pode aprender com a pandemia e refletir coletivamente o nosso futuro compartilhado.
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Sara Machado 
Europa Criativa

Joaquim Jorge
GEPAC

Carlos Noronha Feio 
Artista Visual
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Sobre o ‘AmplifyInAction’

O AmplifyInAction faz parte do Europe Day’22, é um evento híbrido, organizado pela Culture 
Action Europe, a maior rede de organizações culturais da Europa (Bruxelas), pelo Centre for 
fine arts - BOZAR (Bruxelas), pelo European Cultural Foundation (Amesterdão) e por De Balie 
(Amesterdão).

A celebração deste dia contará também a participação especial de nove estudantes de artes 
dos Países Baixos que abrirão a sua exposição digital usando a cultura como linguagem para 
mudanças políticas. Essas obras de arte, um resultado do seu trabalho com diferentes comu-
nidades como parte do projeto Amplify, consciencializam sobre um problema e falam com os 
decisores políticos sobre as mudanças necessárias.

Para informações detalhadas e suplementares sobre o evento, entre em contacto com:

Ivo Oosterbeek
representante do Projeto Amplify em Portugal
Mapa das Ideias
ivo.oosterbeek@mapadasideias.pt
Telemóvel: +351 915 012 303

Maya Weisinger
Assessora de Comunicação e Coordenadora do Programa 
Culture Action Europe
maya@cutlureactioneurope.org
Mobile: +4915140034992

Natalie Giorgadze
Diretora de Comunicação
Culture Action Europe
natalie@cultureactioneurope.org
Mobile: +32486831433

Mais informações sobre “Amplify: Make the Future of Europe yours” disponíveis aqui. 
Este projeto é co-financiado pelo Parlamento Europeu. 

Programa detalhado do #AmplifyinAction no Europe Day’22 disponível em
https://cultureactioneurope.org/events/amplify-in-action/

Livestream disponível em www.europeday.eu

Link Zoom para participar na sessão: 
https://us02web.zoom.us/j/84054611034?pwd=Mk8rTm5ZRDNZeEJPYlZvaGpvMVVndz09
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