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O Fórum virtual “Das recomendações à prática: implemen-
tação do objetivo europeu para a juventude #9” pretende 
juntar jovens, organizações de juventude, decisores políti-
cos, técnicos de juventude ativos a nível local, regional e 
nacional para debater sobre de que forma uma abordagem 
multinível das políticas de juventude pode promover e ga-
rantir a participação efectiva dos jovens nos processos de-
mocráticos.

A partir das recomendações desenvolvidas a nível nacional 
e europeu do 8.º Ciclo do Diálogo Jovem da UE -  que se 
debruçou sobre o objetivo europeu nº9 “Espaço e Participa-
ção para todos” e teve como principal objetivo promover a 
implementação de medidas para atingir as suas sete metas  
- e no âmbito de “2022 - Ano Europeu para a Juventude”, 
este encontro visa avaliar a implementação do Objetivo Eu-
ropeu nº9 e explorar os caminhos disponíveis a nível nacio-
nal, regional e local para atingir até 2027 todas as metas 
que o objetivo propõe.
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Contexto

O Diálogo Jovem da União Europeia é um processo articula-
do a nível europeu com implementações nacionais que pre-
tende promover o diálogo e a cooperação entre jovens e deci-
sores políticos no desenho, implementação e monitorização 
das políticas de juventude e que se encontra integrado na 
Estratégia Europeia para a Juventude 2019-2027, substituin-
do o antigo Diálogo Estruturado.

O 8º Ciclo do Diálogo Jovem da UE tem como tema  “Europa 
para a Juventude, Juventude para a Europa: Espaço para de-
mocracia e participação” centra-se no Objetivo Europeu para 
a Juventude nº9 “ Espaço de participação para todas as pes-
soas”.

A nível europeu, para além do período de auscultação e im-
plementação, foram organizadas três conferências europeias 
de Juventude:

 # Conferência Europeia de Juventude da Presidência 
Alemã - 3 a 6 de outubro de 2020

 # Conferência Europeia de Juventude da Presidência 
Portuguesa - 12 a 15 de Março 2021

 # Conferência Europeia de Juventude da Presidência 
Eslovena - 26 a 30 de setembro 2021



A nível nacional, levou-se a cabo um período de auscultação 
entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, em parceria com 
vários municípios e organizações de juventude, envolvendo 
mais de 300 jovens de todo o país e que resultou num 
relatório nacional que, por sua vez, contribuiu para o 
Relatório Europeu do processo de auscultação. Na fase de 
implementação e com foco na meta “ Voto jovem”, levou-se 
a cabo uma sondagem pré-autárquicas. Esse estudo resultou 
na publicação de uma brochura com os resultados, e num 
debate na Assembleia da República, os “ Diálogos Repartidos” , 
em que jovens, organizações de juventude, decisores e atores 
relevantes do setor discutiram medidas de incentivo ao voto 
e representação jovem nos órgãos de soberania.

Link para inscrição

As e os participantes confirmados irão receber o link da pla-
taforma zoom para acederem à sessão online.
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https://cnj.typeform.com/to/kOdFfJ2L
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Objetivos

 # Avaliar as medidas em execução que contribuem para 
as metas do objetivo europeu para a juventude nº 9 e propor 
ações de melhoria;  

 # Planeamento de iniciativas no âmbito do Ano Euro-
peu de Juventude que possam fomentar a implementação 
das metas do objetivo 9 a nível regional.

Modelo

O Fórum irá decorrer em formato digital, facilitado por mem-
bros da Bolsa de Formadores do Conselho Nacional de Ju-
ventude, seguindo a Metodologia de Educação Não Formal e 
recorrendo a ferramentas digitais que fomentem a participa-
ção ativa das e dos participantes.

As e os participantes irão trabalhar em grupos de trabalho, 
mediante as preferências indicadas no formulário de inscrição.

Os grupos são:

 1. Inclusão dos jovens nos processos de tomada de 
decisão: Eleger e ser eleito

 2. Participação inclusiva

 3. Infraestruturas físicas e online de participação

 4. Financiamento e reconhecimento da ENF

 5. Acesso à informação

As temáticas dos grupos de trabalho centram-se em uma ou 
duas metas do objetivo Europeu para Juventude #9.
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Resultados Esperados

De cada grupo de trabalho deverá resultar um compromisso 
para a implementação de inciativas a nível local e/ou regional 
que contribuam para atingir o objetivo europeu para a juven-
tude #9.
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Programa Jovens e 
técnicos juventude

Programa Decisores 
Políticos

14:00

14:10

14:20

16:00

16:10

16:20

17:15

17:30

Boas-vindas aos jovens 
participantes e técnicos/as de 

juventude

Apresentação dos Resultados do 
8.0 Ciclo do Diálogo Jovem da U.E: 
recomendações e propostas ação

Grupos de trabalho
(grupos de trabalho por temática) 

Sessão Diálogo entre Jovens e Decisores Políticos
(grupos de trabalho por temática)

Próximos passos

Encerramento 

Boas-vindas aos decisores políticos

Apresentação dos Resultados do 
8.º Ciclo do Diálogo Jovem da U.E: 
recomendações e propostas ação

Pausa
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Programa específico dos/as Jovens e técnicas/os juventude

14:00

14:10

14:20

16:00

16:20

17:17

17:30

Boas-vindas aos participantes

Apresentação do Diálogo Jovem da U.E e dos resultados do 8.º Ciclo

Grupos de trabalho por temáticas

Pausa

Sessão Diálogo entre Jovens e Decisores Políticos
(grupos de trabalho por temática)

Próximos passos

Encerramento 

Programa específico dos/as decisores/as políticos/as*

16:00

16:10

16:20

17:30

Boas-vindas às e aos decisores

8.º Ciclo Diálogo Jovem da UE: recomendações e propostas de ação 

Sessão de Diálogo entre Jovens e Decisores Políticos
(grupos de trabalho por região)

Encerramento




