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CNJ - CONSELHO
NACIONAL DE JUVENTUDE
O Conselho Nacional de Juventude (CNJ), 
criado em 1985, com estatuto jurídico aprova-
do pela Assembleia da República, através da 
Lei n.o 1/2006, é a plataforma representativa 
das organizações de juventude de âmbito na-
cional, abrangendo as mais diversas expres-
sões do associativismo juvenil (culturais, am-
bientais, escutistas, partidárias, estudantis, 
sindicalistas e confessionais).

É missão do CNJ:

» Constituir uma plataforma de diálogo e um 
espaço de intercâmbio de posições e pontos 
de vista entre as organizações e conselhos de 
juventude;

» Refletir sobre as aspirações dos jovens, pro-
movendo, designadamente, o debate e a dis-
cussão sobre a sua situação e problemática;

» Contribuir para o incentivo e desenvolvi-
mento do associativismo juvenil;

» Assumir-se como interlocutor perante os 
poderes constituídos e reivindicar o direito à 
consulta sobre todos os assuntos que respei-
tem à juventude portuguesa em geral;

» Colaborar com os organismos da Adminis-
tração Pública através da realização de es-
tudos, emissão de pareceres e informações 
relacionados com problemática e interesses 
juvenis, por sua própria iniciativa, ou por so-
licitação;

» Promover o diálogo entre as organizações 
juvenis;

» Apoiar técnica e cientificamente as organi-
zações de juventude e os conselhos regionais 
de juventude aderentes;

» Promover o diálogo e intercâmbio com or-
ganizações estrangeiras congéneres;

» Publicar e apoiar a divulgação de trabalhos 
sobre a juventude.

O CNJ trabalha em prol dos interesses de to-
dos os jovens portugueses, sendo reconheci-
do pelo Estado enquanto parceiro em matéria 
de políticas de juventude.

Para mais informação sobre as atividades e 
as áreas prioritárias de ação do CNJ, pode 
consultar: www.cnj.pt e www.facebook.com/
conselhonacionaldejuventude. 

BFCNJ - BOLSA DE 
FORMADORES E 
FACILITADORES DO CNJ
A Bolsa de Formadores/as e Facilitadores/as 
do Conselho Nacional de Juventude (BFCNJ) 
é um grupo multidisciplinar composto por 
pessoas jovens que desempenham funções 
de formação, facilitação, animação, e demais 
especialistas, após seleção. 

A BFCNJ é um grupo de aprendizagem e ca-
pacitação dos seus próprios membros, pes-
soas jovens que implementam e multiplicam 
a ação e os processos educativos do CNJ, em 
contextos de educação não formal (ENF), em 
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regime de voluntariado, como comunidade de 
práticas. 

As pessoas que integram a BFCNJ têm um 
compromisso forte com os princípios da Ci-
dadania Ativa, com os Direitos Humanos e 
com os valores democráticos. A seleção dos 
membros para a BFCNJ tem em conta a com-
posição de um grupo plural, maioritariamente 
ligado a organizações de juventude e ao tra-
balho com jovens, com diferentes níveis de 
experiência de entre pessoas ligadas às dife-
rentes áreas de ação do CNJ.

A BFCNJ desenvolve a sua atividade sob 
orientação da Direção, que tem um dos seus 
elementos responsável por ela.

O que faz?

» Capacita os seus membros como atores de 
educação não formal;

» Implementar processos educativos do CNJ;

» Dinamiza processos de auscultação a jo-
vens e às suas estruturas e organizações;

» Mobiliza-se para apoiar as organizações-
-membros do CNJ (OOMM), as instituições 
parceiras e demais entidades;

» Desenvolve programas e ferramentas edu-
cativas nas áreas do CNJ; 

» Promove a qualidade na implementação 
dos processos;

» Multiplica competências através de eventos 
de formação;

» Fomenta o reconhecimento da ENF; 

» Atua em nome do CNJ e os seus princípios 
e projeta a sua imagem de forma positiva.

A BFCNJ é composta por cerca de 25 pessoas, 
podendo este número variar consoante as ne-
cessidades previstas. O horizonte de trabalho 
da BFCNJ é de 2 anos, sendo renovada no pri-
meiro semestre do mandato de cada Direção. 

A BFCNJ é gerida pela Direção, que sele-
ciona e designa a pessoa responsável pela 
sua coordenação. A gestão quotidiana dos 
procedimentos internos da BFCNJ é da res-
ponsabilidade desta coordenação, que, con-
juntamente com a Direção, o Secretariado e 
o Coordenador da Bolsa, planeiam e coorde-
nam, política, técnica e pedagogicamente a 
atividade desenvolvida.
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ÁREAS DE FORMAÇÃO
E FACILITAÇÃO
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+CAPAZ SAÚDE
Desenvolvido pelo CNJ, o +Capaz Saúde é um 
programa estruturado de promoção da litera-
cia em saúde junto dos jovens portugueses 
realizado através de um conjunto de sessões 
assentes em técnicas de Educação Não-For-
mal a aplicar nas escolas ou grupos de jo-
vens. As sessões terão como meta aumentar 
os conhecimentos nas seguintes temáticas:

» Alimentação saudável;

» Atividade física;

» Saúde sexual e reprodutiva;

» Consumos nocivos (tabaco, álcool);

Os principais objetivos deste conjunto de ati-
vidades e formações são:

» Aumentar a literacia em saúde dos jovens 
em Portugal promovendo a educação para a 
saúde;

» Utilizar a comunicação para a saúde como 
estratégia-chave destinada a informar o públi-
co acerca dos problemas de saúde e a manter 
importantes temas na agenda pública;

» Promover hábitos de vida saudáveis entre 
os jovens prevenindo doenças não transmis-
síveis associadas a estilos de vida;

» Prevenir o consumo abusivo de substâncias 
nocivas por parte dos jovens;

» Informar sobre comportamentos sexuais 
de risco e as suas consequências;

» Prevenir a transmissão sexual de doenças 

infecciosas;

» Aumentar o conhecimento dos jovens re-
lativamente ao planeamento familiar e a sua 
importância;

» Auxiliar as escolas e os seus projetos edu-
cativos, bem como organizações de juventu-
de, no cumprimento das diretrizes da DGE na 
Educação para a Saúde;

» Criar e disponibilizar materiais de apoio à 
prática;

» Fomentar o acesso à informação de quali-
dade em saúde.

Este conjunto de formações dividem-se em 
dois módulos, que são separados em três 
conjuntos de formações diferentes. O Módulo 
1, dividido em duas partes, na 1º parte está 
diretamente relacionado com a educação 
em hábitos de vida saudável e em como isso 
pode influenciar e melhorar a saúde a nível in-
dividual. Na 2º parte está direcionado e foca-
do apenas na alimentação e em como manter 
um plano alimentar equilibrado.  Por sua vez, 
o módulo 2 está completamente focado na 
saúde sexual e reprodutiva e em como iden-
tificar e evitar doenças sexualmente trans-
missíveis. Cada módulo tem a duração de 90 
minutos. 

Módulo 1.1

O Estilo de Vida como condicionante da Saú-
de Individual - temáticas abordas:

» Alimentação

» Aterosclerose
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» AVC

» Atividade Física

» HTA

» EAM

» Tabaco

» Dislipidemia

» Diabetes Mellitus

» Álcool

» Hiperglicemia

Módulo 1.2

Alimentação - temáticas abordas:

» Balança energética

» Mitos da alimentação e suplementação

» Macro e micronutrientes

» IMC e constituição corporal

» Dieta Mediterrânea

» Distúrbios da alimentação

Módulo 2 - temáticas abordas:

» Saúde sexual e reprodutiva

» Ciclo reprodutivo e gravidez

» Métodos contracetivos

» Infeções sexualmente transmissíveis

+CAPAZ ASSOCIATIVISMO, 
PARTICIPAÇÃO E 
DEMOCRACIA
O +Capaz Associativismo, Participação & De-
mocracia é um programa de promoção do 
associativismo estudantil, incentivo à partici-
pação juvenil e maior conhecimento do fun-
cionamento da democracia junto dos jovens 
portugueses, realizado através de um conjun-
to de sessões assentes em técnicas de Edu-
cação Não-Formal a aplicar nas escolas e em 
grupos de jovens.

Consoante das necessidades identificadas 
pela Escola/ Município/ Organização Juvenil, 
as sessões podem versar sobre: 

 

Associativismo: 

» Funcionamento de uma associação de es-
tudantes e qual a sua importância na vida es-
tudantil 

» O que é que elas fazem para além de festas;

» Será que te podes queixar de algum profes-
sor ou de algum problema que esteja a acon-
tecer na tua escola à tua AE?;

» Que meios é que as AEs têm para responder 
a isso?;

» Já tentaste estabelecer uma AE na tua es-
cola? Quais foram as maiores dificuldades 
que encontraste?;

» Qual é a importância do associativismo es-
tudantil no ensino superior?
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Os principais objetivos deste projeto pas-
sam por:

» Consciencializar os alunos de secundário 
para a importância do associativismo estu-
dantil;

» Motivar os alunos de secundário a imple-
mentarem uma associação de estudantes

» Identificar os principais problemas que os 
estudantes encontram na implementação de 
uma associação de estudantes;

» Capacitar as AEs para terem uma interven-
ção mais abrangente na comunidade estu-
dantil da escola em que estão agregados

» Preparar os estudantes para a importância 
do associativismo estudantil no ensino supe-
rior

Participação e Democracia:

» Fomentar a participação e envolvimento 
dos jovens nos processos de tomada de de-
cisão;

» Informar sobre os mecanismos disponíveis 
de participação;

» Discutir o conceito de cidadania ativa;

» Discutir o funcionamento da democracia a 
nível local, nacional e europeia.

PADRÕES DE QUALIDADE 
EM POLÍTICAS DE 
JUVENTUDE 

A Ação de Formação Padrões de Qualidade 
em Políticas de Juventude tem como base o 
"Manual sobre Padrões de Qualidade em Po-
líticas de Juventude", elaborado pelo Fórum 
Europeu da Juventude e cuja versão portu-
guesa foi lançada em dezembro de 2018 pelo 
CNJ e pelo Centro de Juventude de Lisboa.

Esta ação de formação foi desenhada com o 
objetivo de capacitar todas as pessoas que 
trabalham com políticas de juventude e pre-
tende colmatar a necessidade ferramentas 
que possam ser utilizadas tanto pelo poder 
público como por organizações de juventude 
para promover uma  participação jovem infor-
mada, de qualidade, eficaz e eficiente.

 

Objetivos:

» Dotar as e os participantes de competên-
cias em matéria de monitorização e avaliação 
de políticas de juventude;

» Conhecer os mecanismos de participação 
juvenil e suas diferentes aplicações;

» Conhecer as ferramentas disponíveis em 
matéria de capacitação de jovens;

» Familiarizar com a metodologia de educa-
ção não formal;

» Conhecer os principais atores em matéria 
de políticas de juventude a nível local, nacio-
nal, europeu e global.

DIÁLOGO ESTRUTURADO
Uma parte essencial do trabalho desenvolvi-
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do pelo CNJ é o de promover a inclusão dos 
jovens nos processos de tomada de decisão 
em matéria de políticas públicas, que de uma 
forma ou de outra afetam a vida das e dos 
jovens. Uma forma de atingir esse objetivo 
passa por proporcionar espaços e mecanis-
mos estruturados onde essa participação 
pode ocorrer. Sendo assim, o CNJ recorre à 
metodologia de diálogo estruturado para, de 
forma coordenada, estruturada  e horizontal, 
jovens e decisores possam dialogar e coope-
rar no desenho, implementação e monitoriza-
ção das políticas públicas de juventude a nível 
local, nacional e europeu.

O CNJ facilita e implementa os seguintes pro-
cessos de diálogo estruturado:

ENCONTRO NACIONAL DE 
JUVENTUDE
Organizado pelo CNJ, o ENJ - Encontro Na-
cional de Juventude conta já com 17 edições 
deste fórum nacional de jovens. Realizando-
-se desde 1987, a sua localização é itinerante.

O ENJ apresenta-se como o momento chave 
do CNJ para contactar e conversar com jo-
vens de todo o país para que estes possam 
ser ouvidos no que às suas preocupações e 
desafios dizem respeito. Normalmente com 
a duração de 3 dias, o Encontro proporciona 
vários momentos de debate entre jovens e de-
cisores políticos, sobre os vários temas que 
afetam a juventude. 

Como resultado do CNJ, é elaborado um do-

cumento com as opiniões e/ou propostas que 
os jovens desenvolveram durante o Encontro, 
de forma a poder desenvolver e alimentar os 
conteúdos das suas áreas de atuação basea-
do na opinião dos jovens e apresentá-las aos 
decisores políticos. 

PLANOS MUNICIPAIS DE 
JUVENTUDE
A pedido de Câmaras Municipais, o CNJ, atra-
vés da sua equipa técnica e da Bolsa de For-
madores, apoia o desenvolvimento de Planos 
Municipais de Juventude (PMJ). 

Dependendo os objetivos almejados pela Câ-
mara, o CNJ pode desenvolver uma proposta 
adaptada às necessidades, nomeadamente 
ao tipo de Plano que pretende desenvolver, 
recursos disponíveis, duração e formato. O 
seu envolvimento pode ser no sentido de de-
senvolver o Plano Municipal na íntegra ou, em 
alternativa, apenas recorrendo à Bolsa de For-
madores e Facilitadores para a dinamização 
e implementação de sessões de auscultação. 
O desenvolvimento do PMJ é sempre feito em 
coordenação com a Câmara em causa, uma 
vez que são a entidade que melhor conhece 
o ecossistema local e que implementará o 
plano. 

DIÁLOGO JOVEM –
TU NA EUROPA
O «Tu Na Europa» é a implementação a ní-
vel nacional do Diálogo Jovem da União Eu-



- 10 -

- 2020 - 
BOLSA DE FORMADORES E FACILITADORES CNJ

ropeia, que é um processo articulado a nível 
europeu, com dinâmicas nacionais que tem 
como principal objetivo promover o debate 
entre jovens e decisores públicos sobre prio-
ridades, implementação e acompanhamento 
da cooperação europeia em matérias de ju-
ventude.Em Portugal, o CNJ é a organização 
responsável pela implementação deste proje-
to. Tem também como princípio a criação de 
um grupo de trabalho nacional envolvendo vá-
rios parceiros da área da juventude para que 
se criem sinergias e estratégias para o seu 
desenvolvimento.

O “Tu Na Europa” tem como objetivos:

» Conhecer a posição dos jovens portugue-
ses;

» Proporcionar espaços e identificar atores 
que potenciem a implementação de políticas 
de juventude;

» Fomentar a cooperação entre jovens e orga-
nizações de juventude;

» Reforçar a utilização de novas tecnologias;

» Identificar e partilhar boas práticas.

» Os principais resultados esperados deste 
projeto passam por:

» Maior conhecimento das expectativas e 
perceção dos jovens relativamente ao tema 
de cada ciclo;

» Consolidar os mecanismos de participação 
dos jovens;

» Fortalecer as redes e plataformas de diálo-
go e cooperação entre os jovens, as organi-
zações da sociedade civil e os decisores po-
líticos.

O Diálogo Jovem é um programa europeu que 
funciona em ciclos de dezoito meses existin-
do um trio de países responsáveis por esse 
ciclo, coincidente com o trio de presidências 
da União Europeia. Cada ciclo tem um tema 
e é dividido em três fases de seis meses em 
que cada fase tem um país responsável e que, 
entre outras funções, tem com responsabili-
dade organizar uma conferência europeia de 
juventude.

Pode consultar aqui os modelos de acolhi-
mento do Diálogo Jovem no seu Município / 
Escola ou Organização Juvenil. 
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METODOLOGIA - 
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
A Educação Não Formal não pode deixar de 
ser um ponto fulcral no trabalho com a juven-
tude. É extremamente importante o reconhe-
cimento do papel educativo das associações 
juvenis, bem como das valências que a Edu-
cação Não Formal confere aos indivíduos. 
Além disso, o CNJ procura que as associa-
ções juvenis sejam reconhecidas como agen-
tes de Educação Não Formal, esforçando-se, 
assim, por tornar visível e abrir o debate sobre 
a Educação Não Formal – nomeadamente, 
no Conselho Nacional de Educação, onde têm 
assento dois representantes do CNJ, eleitos 
para esse efeito pela Assembleia Geral.

À semelhança do que acontece nas outras 
áreas trabalhadas do CNJ, a Comissão de 
Educação tem aqui um papel essencial. Além 
das reuniões estatutárias e do trabalho levado 
a cabo pela Direção, é aqui que se reflete mais 
profundamente sobre as questões relativas à 
área e se definem contornos de atividades a 
desenvolver por forma atingir objetivos defi-
nidos.

CARACTERIZAÇÃO 
DOS FACILITADORES E 
FORMADORES
A BFCNJ é um grupo de aprendizagem e ca-
pacitação dos seus próprios membros, pes-
soas jovens que implementam e multiplicam 
a ação e os processos educativos do CNJ, em 
contextos de educação não formal (ENF), em 
regime de voluntariado, como comunidade de 
práticas.

As pessoas que integram a BFCNJ têm um 
compromisso forte com os princípios da Ci-
dadania Ativa, com os Direitos Humanos e 
com os valores democráticos. A seleção dos 
membros para a BFCNJ tem em conta a com-
posição de um grupo plural, maioritariamente 
ligado a organizações de juventude e ao tra-
balho com jovens, com diferentes níveis de 
experiência de entre pessoas ligadas às dife-
rentes áreas de ação do CNJ.

A BFCNJ desenvolve a sua atividade sob 
orientação da Direção e do Secretariado, que 
tem um dos seus elementos responsável por 
ela.

As pessoas que integram a BFCNJ têm o se-
guinte perfil:

» Ter mais de 18 anos no momento de can-
didatura;

» Ter disponibilidade para acompanhar e par-
ticipar nas atividades da BFCNJ;

» Ter vontade de aprender e desenvolver 
competências de formação em educação não 
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formal e no trabalho com jovens;

» Ter um perfil pessoal de compromisso com 
os princípios da Cidadania Ativa, com os Direi-
tos Humanos e com os valores democráticos.

Na composição plural da BFCNJ, com perfis 
diferenciados, são ainda tidos em conta:

» As competências e ou a experiência forma-
tiva nas áreas de ação do CNJ;

» A experiência de trabalho a nível local, na-
cional ou internacional, no âmbito das dimen-
sões que compõem a área da juventude;

» Os conhecimentos e competências em ENF 
e motivação para os desenvolver;

» A ligação a uma organização-membro do 
CNJ, a uma organização de juventude ou en-
tidade que desenvolva trabalho na área de ju-
ventude;

A seleção das pessoas que compõem a BFCNJ 
atende ainda a equilíbrios de ordem geográfi-
ca, etária, de género e de diversidade de com-
petências de base.

Áreas de formação

A escolha dos nossos facilitadores tem como 
critério, entre outros fatores, a diversidade 
na formação de base e áreas de intervenção 
da sociedade civil. Desejamos e procuramos 
sempre que a nossa bolsa tenha um espectro 
de atuação alargado de forma a conseguir-
mos dar resposta às necessidades internas 

do CNJ mas também para promovermos a 
partilha de conhecimento entre os próprios 
membros da BFCNJ.

Neste momento, a nossa Bolsa tem formado-
res com formação de base nas seguintes 18 
áreas: 

Animação; Arquitetura; Design; Desporto; Di-
reito; Educação; Estudos Africanos; Ciências 
Farmacêuticas; Gestão; Humanidades; Mate-
mática; Marketing; Medicina; Medicina Vete-
rinária; Psicologia; Relações Internacionais; 
Serviço Social; e Sociologia.

Dispersão geográfica

Como Conselho Nacional de Juventude o CNJ 
tem por missão atuar em todo o território Na-
cional. É por este motivo que a nossa Bolsa de 
Formadores integra pessoas de vários locais 
do país de forma a trazer uma diversidade de 
contextos de origem que enriquecem a Bolsa.

As tabelas aqui apresentadas vigorarão até 
janeiro de 2022 e/ou até se entender proceder 
a novas alterações.
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ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO

Por forma a perceber se a atividade que dese-
ja implementar, quer seja uma formação, aus-
cultação ou facilitação, tem algum custo as-
sociado, pedimos-lhe que nos contacte para: 

geral@cnj.pt OU 938 160 139



BOLSA DE FORMADORES 
E FACILITADORES CNJ

Formação e Facilitação
na área da juventude

www.cnj.pt


