
Durante 10 meses, mais de 2000 jovens espalhados em 10 
países europeus participarão nas politicas europeias da 
juventude. Cada participante participará em conferências, 
debates e simulações tendo no final do projeto oportunidade 
de discutir e criar propostas em conjunto com todos os 
participantes europeus sobre o tema “Como é que a Europa 
consegue dar voz aos seus jovens?” 

O projeto envolve 2 organizações em Portugal, Turquia, 
República Checa, Itália, Roménia, Bulgária, Reino Unido, 
Dinamarca, França e Grécia, países participantes. Cada país 
terá 3 conferências de temas diferentes: “União Europeia: uma 
união de valores”, “Politicas europeias relacionadas com a 
juventude na União Europeia”, “Eleições europeias: Formas 
cívicas de intervenção”. 

Depois de informar os jovens, será dado a todos os 
participantes a oportunidade de discursar em público e como 
podem participar de forma ativa na sociedade em que estão 
inseridos. Depois de informados e treinados, será organizado 
uma sessão de debate onde terão oportunidade maneiras da 
Europa dar mais voz aos jovens europeus.

Depois de realizadas as três fases nos 10 países participantes, 
15 jovens serão eleitos para participar num debate europeu, a 
realizar em Lisboa. Desta forma, Lisboa será o palco do debate 
europeu sobre politicas europeias que visão dar voz a todos os 
jovens europeus.  Nesta visita a Lisboa, 150 participantes 
discutirão várias propostas sobre este tema, numa simulação 
de debate europeu onde serão esclarecidos por eurodeputados 
do parlamento europeu.

O projeto visa alcançar mais de 2500 jovens europeus com a 
idade entre os 16 e 25 anos. 

JUVENTUDE EM ACÇÃO

Juventude em Ação é um programa da União Europeia criado 
para todos os jovens europeus que pretendem estimular o seu 
sentido ativo de cidadania europeia, a solidariedade e 
tolerância entre os jovens europeus e o seu envolvimento na 
construção do futuro da União Europeia. O programa promove 
a mobilidade dentro e fora das fronteiras europeias, a 
educação não formal, o diálogo intercultural e encoraja a 
inclusão de todos os jovens, independentemente da sua 
origem educacional, social ou cultural

O QUE É?

Durante 10 meses, mais de 2000 jovens espalhados em 10 
países europeus participarão de forma ativa num conjunto de 
iniciativas que visam a aquisição de educação não formal, no 
que diz respeito a politicas europeias da juventude. 

Cada participante terá oportunidade de participar num 
conjunto de atividades distintas, mas complementares, no 
sentido de criar valor acrescido às suas competências e ações 
enquanto cidadãos de países pertencentes à União Europeia. 
As atividades propostas para este projeto vão desde as 
conferências com oradores influentes na matéria europeia, aos 
debates e simulações. Tendo como objectivo final criar 
propostas de valor, nas quais todos os participantes terão 
intervenção direta, de modo a pluralizar os conteúdos e 
encontrar um denominador como entre todos. Estas propostas 
têm como objectivo responder à grande máxima que se impõe 
neste projeto: “Como é que a Europa consegue dar voz aos 
seus jovens?” 

ONDE ESTÁ INSERIDO ESTE PROJETO?

O projeto está inserido no programa Juventude em Ação, na 
sub-ação 1.3 designada por  Jovens e Democracia que tem 
como principal objetivo o encorajamento à participação ativa 
dos jovens nas suas comunidades.

OBJECTIVOS:

O programa Juventude em Ação apresenta como principais 
objectivos a estimulação do sentido ativo de cidadania, 
solidariedade e tolerância entre os jovens europeus. 
Criado para os jovens, o programa Juventude em Ação visa 
desenvolver o sentido critico e as capacidades de debate 
público dos jovens participantes.
O programa promove também a educação não formal, o 
diálogo intercultural e encoraja a inclusão de todos os jovens, 
independentemente da sua origem educacional, social ou 
cultural. 

DESTINATÁRIOS:

O programa criado pela União Europeia foi organizado para 
jovens europeus residentes num país participante com idade 
compreendida entre os 16 e os 25 anos.
Os jovens interessados devem residir num dos 10 países 
participantes: Portugal, Turquia, República Checa, Itália, 
Roménia, Bulgária, Reino Unido, Dinamarca, França e Grécia.

CONFERÊNCIAS:

Cada país terá 3 conferências de temas diferentes: “União 
Europeia: uma união de valores”, “Politicas europeias 
relacionadas com a juventude na União Europeia”, “Eleições 
europeias: Formas cívicas de intervenção”.
Depois dos três temas discutidos, será realizado em Lisboa 
onde será feito debate europeu sobre politicas europeias que 
visão dar voz a todos os jovens europeus.  Nesta visita a 
Lisboa, 150 participantes discutirão várias propostas sobre 
este tema, numa simulação de debate europeu onde serão 
esclarecidos por eurodeputados do parlamento europeu. 


