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1. ENQUADRAMENTO

O 7.º Ciclo do Diálogo Jovem da UE (janeiro 2019-junho 2020) 
sob o tema “Criar oportunidades para os jovens” consultou os 
jovens sobre que medidas deverão ser implementadas para 
o cumprimento dos Objetivos Europeus para a Juventude: 
#6 Avançar a juventude rural; #7 Emprego de qualidade; 
#8 Educação de qualidade.

O processo de auscultação resultou num Sumário de Resultados 
com propostas concretas para a implementação. A 21 de outu-
bro, o Conselho Nacional de Juventude, em parceria com a 
DYPALL e as Direções Regionais de Juventude do Instituto 
Português do Desporto e Juventude, I.P (IPDJ), organizou o 
Fórum Virtual de Conclusão do 7.º Ciclo: Contributos para uma 
Agenda Regional. No âmbito da auscultação dos jovens da 
Região Autónoma da Madeira (NUT II) foram eleitas as seguintes 
medidas prioritárias para cada área temática.

2. PRIORIDADES REGIONAIS

OBJETIVO 6: AVANÇAR A JUVENTUDE RURAL

 Implementação de programas de apoio que encorajem os 
jovens a fixarem-se/viverem no Interior

 Mais investimento nos serviços de transportes públicos no 
interior e para o interior

 Maior investimento na oferta de serviços públicos (saúde, 
educação, etc.)
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OBJETIVO 7: EMPREGO DE QUALIDADE

 Aumento e melhoria da informação prestada pelas 
escolas, municípios e centros de juventude/emprego sobre 
oportunidades de trabalho/formação/estágios

 Criação/alargamento de programas de empreendedorismo/
emprego que apoiem jovens que queiram investir ou fixar-se 
no interior

 Criação e promoção de um programa de formação e 
literacia legal em termos de direitos laborais, em particular 
para os jovens mais vulneráveis

OBJETIVO 8: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

 Encorajar a criação de organizações de juventude que 
favoreçam a participação e influência dos jovens nos 
processos de tomada de decisão das comunidades rurais

 Acesso facilitado a oportunidades de aprendizagem e 
a projetos/programas de mobilidade e atividades de 
ocupação de tempos livres/culturais

 Implementação de um programa de intercâmbio entre 
jovens do ensino secundário do interior e jovens das zonas 
urbanas de modo a que ambos se familiarizem com essas 
realidades e apoiem a busca de soluções para os desafios 
que os jovens enfrentam em cada realidade.de modo a que 
ambos se familiar
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3. PRÓXIMOS PASSOS
Na sequência da priorização das medidas, levou-se a cabo um 
breve momento de diálogo com decisores políticos da região. No 
entanto, de modo a garantir que existe um acompanhamento do 
processo a nível regional e local recomenda-se:

 a discussão das prioridades em sede de conselho municipal 
de juventude, ou espaços de diálogo entre jovens e deciso-
res locais e regionais (tais como: forúns, seminários ou coló-
quios), de modo a que haja uma apropriação mais alargada 
das recomendações e medidas aqui explanadas; 

 a criação de espaços de diálogo e de capacitação a nível 
local e regional dirigida a jovens, mas também a decisores e 
técnicos de juventude, uma vez que durante o fórum foi refe-
rida a necessidade de mais trabalho em rede e de partilha de 
boas práticas.
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