8º CICLO
DIÁLOGO
JOVEM DA
UNIÃO
EUROPEIA

GUIA PARA ORGANIZAÇÕES

COMO PARTICIPAR NO

8.º CICLO DO TU
NA EUROPA - DIÁLOGO
JOVEM DA UNIÃO EUROPEIA
UM POUCO DE CONTEXTO...
O “Tu na Europa” é a implementação a nível nacional do Diálogo
Jovem da União Europeia que é um processo de diálogo entre
jovens e decisores políticos, a fim de delinear as prioridades de
cooperação europeia no domínio das políticas de juventude e de
dar voz às e aos jovens no processo de definição das políticas
europeias de juventude.
O 8.º Ciclo do Diálogo Jovem da União Europeia, cujo tema é
“Europa e juventude, juventude e Europa: espaço para democracia e participação”, decorre de junho de 2020 a dezembro
de 2021, sob as presidências do Conselho da União Europeia da
Alemanha, Portugal e Eslovénia. Com base no Objetivo Europeu
para a Juventude 9 “Espaço e participação para todas as pessoas”, este ciclo centrar-se-á no diálogo entre decisores e jovens
para definir ações e medidas que possam contribuir para as
metas estabelecidas nesse objetivo.
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QUERO ACOLHER UMA
SESSÃO, E AGORA?
As organizações locais e regionais, tanto da sociedade civil (por
exemplo, organizações de juventude), como públicas (por exemplo, municípios ou escolas), assumem um papel extremamente
importante no processo do Tu Na Europa, não só porque permitem multiplicar a diversidade e abrangência das e dos jovens
envolvidas(os), mas também porque podem potenciar a disseminação dos resultados e a implementação dos mesmos a nível
local e regional.
Disponibilizamos diferentes vias pelas quais as organizações se
podem envolver no processo.

SESSÕES PRESENCIAIS
Sessões de auscultação levadas a cabo pela Bolsa de Formadores e Facilitadores do CNJ, recorrendo a metodologias de Educação Não Formal, para consultar as e os jovens no âmbito
do tema do 8.º Ciclo do Diálogo Jovem da União Europeia em
Portugal.

SESSÕES VIRTUAIS
Sessões de auscultação virtuais levadas a cabo pela Bolsa de
Formadores do CNJ, recorrendo a metodologias de Educação
Não Formal e métodos digitais de participação, para consultar as
e os jovens no âmbito do tema do 8.º Ciclo do Diálogo Jovem da
União Europeia em Portugal.
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SESSÕES PRESENCIAIS DE MEIO-DIA
(3 horas e 30 minutos)

O QUE PEDIMOS

PARTICIPANTES

cerca de 25 jovens dos
16 aos 30 anos

PROJETOR

ESPAÇO

uma sala iluminada e
arejada com cadeiras e
capacidade para cerca
de 30/40 pessoas e
cadeiras amovíveis

INTERNET

COMPUTADOR

ALIMENTAÇÃO
1 coffee-break

DIVULGAÇÃO

do questionário online
e dos resultados nos
canais de comunicação
da organização

O QUE GARANTIMOS

2 FACILITADORES
da Bolsa de Formadores
e Facilitadores do CNJ

MATERIAL DE
APOIO

para a sessão
(flipcharts, marcadores,
folhas, post-its, outros)
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CUSTOS

inerentes à facilitação

SESSÕES PRESENCIAIS DE 1 DIA
(manhã e tarde)

O QUE PEDIMOS

PARTICIPANTES

ESPAÇO

cerca de 25 jovens dos
16 aos 30 anos

uma sala iluminada e
arejada com cadeiras e
capacidade para cerca
de 30/40 pessoas e
cadeiras amovíveis

PROJETOR

INTERNET

ALIMENTAÇÃO

DECISOR
POLÍTICO

1 coffee-break

Presença de um decisor
político e ou elementos
da Câmara Municipal
que coordenam as
políticas municipais
de juventude para um
diálogo direto com
os participantes
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COMPUTADOR

ALMOÇO

para os jovens e equipa

DIVULGAÇÃO

do questionário online
e dos resultados nos
canais de comunicação
da organização

SESSÕES PRESENCIAIS DE 1 DIA
(manhã e tarde)

O QUE GARANTIMOS

2 FACILITADORES
da Bolsa de Formadores
e Facilitadores do CNJ

MATERIAL DE
APOIO

1 RELATÓRIO

para a sessão
(flipcharts, marcadores,
folhas, post-its, outros)

DIVULGAÇÃO
DA PARCERIA

CUSTOS

dos resultados da
consulta presencial

inerentes à facilitação

com a organização
nos canais de
comunicação do CNJ
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SESSÕES VIRTUAIS
(2 horas e 30 minutos)

O QUE PEDIMOS

PARTICIPANTES

cerca de 25 jovens dos
16 aos 30 anos

LOGÍSTICA

Garantir que as e os
participantes tenham
todas as informações
e equipamentos
necessários para
garantir a sua
participação

DIVULGAÇÃO

do questionário online
e dos resultados nos
canais de comunicação
da organização

O QUE GARANTIMOS

2 FACILITADORES
da Bolsa de Formadores
e Facilitadores do CNJ

PLATAFORMA E
FERRAMENTAS
DIGITAIS

de trabalho para levar
a cabo a sessão
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CUSTOS

inerentes à facilitação

PERFIL DOS PARTICIPANTES
A consulta presencial envolve até 25 participantes jovens que
espelhem a realidade dos jovens da região onde decorre a consulta. As e os jovens participantes deverão resultar de um equilíbrio ponderado tendo em conta os seguintes critérios:

Faixa etária (16-20 anos / 21-25 anos / 26-30 anos)

Contexto socioeconómico

Género

Estudante/trabalhador(a)/desempregado(a)

Nível de escolaridade
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ORGANIZAR UMA SESSÃO
EM 8 PASSOS:
Recapitulando, se for uma entidade ou um grupo informal de
jovens e quiser acolher uma sessão deverá:

1.

Entrar em contacto com o Conselho Nacional de
Juventude para geral@cnj.pt;

2.

Preencher o formulário de manifestação de interesse
em acolher uma sessão indicando tipo de sessão
(presencial ou virtual);

3.

Concertar com o CNJ um dia e local para a sessão;

4.

Mobilizar jovens e organizações de juventude para a
sessão;

5.

Garantir condições logísticas previstas no guia de
implementação;

6.

Garantir a presença de um decisor político local (no caso
da sessão de 1 dia);

7.

Divulgar os resultados da sessão junto das e dos jovens;

8.

Trabalhar para incorporar as recomendações das e dos
jovens na estratégia para a juventude da entidade.
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geral@cnj.pt
facebook.com/conselhonacionaldejuventude
www.cnj.pt

