
Exmo. Senhor 
Presidente da Comissão de Educação e Ciência 
Deputado Alexandre Quintanilha, 
 
A AIDGLOBAL – Acção e Integração para o Desenvolvimento Global 
(www.aidglobal.org) é uma Organização Não Governamental para o 
Desenvolvimento e Associação Juvenil equiparada que visa contribuir para um 
mundo mais justo e sustentável, através de uma Educação de Qualidade, 
desenvolvendo projetos em Portugal e em Moçambique.  
Em Portugal, o eixo da intervenção é a Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento.  
Um dos projetos promovidos atualmente intitula-se “Jovens na Política – 
Participar para a Cidadania Global”, cofinanciado pelo Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P. O projeto tem como objetivo capacitar e mobilizar 
jovens do movimento associativo para as problemáticas ligadas à Educação para 
o Desenvolvimento, tendo como parceiros o Centro de Estudos Internacionais 
do Instituto Universitário de Lisboa (CEI-IUL), o Instituto Português do Desporto 
e Juventude (IPDJ), o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e a Federação 
Nacional de Associações Juvenis (FNAJ). 
Os temas principais desta ação são: Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e os Direitos Humanos. 
No âmbito deste projeto desenvolvemos uma Campanha com o objetivo de 
promover o envolvimento dos jovens na democracia através do voto, o Estudo 
“A Educação para a Cidadania Global e as Juventudes Partidárias: o caso do 
Concelho de Loures", coordenado pelo CEI-IUL e um Policy Paper elaborado por 
este mesmo Centro de Investigação. 
Neste sentido, vimos solicitar uma audiência a V. Exa, na semana de 17 a 21 
de setembro de 2018, com o objetivo de apresentar os resultados e as 
recomendações do projeto "Jovens na Política - Participar para a Cidadania 
Global" que acreditamos serem úteis para a iniciativa Parlamento dos Jovens, 
assim como propor um tema para a edição 2019/2020 do Parlamento dos 
Jovens. 
Agradecemos imenso a atenção. 
 
 

Cumprimentos Solidários, 
 
Sofia Lopes 

 
Gabinete de Projetos 
Project Office 
_____________________________________________________ 
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Skype: gab.projetos 
 
Saiba como ajudar em www.aidglobal.org. Siga-nos também no Facebook. 
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