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Acesso a Informação relevante e de qualidade
1. As instituições da União Europeia e os Estados Membros deverão implementar ou
desenvolver políticas públicas com base em evidências e em práticas que permitam, de
forma contínua, contribuir para que os jovens desenvolvam, através da Educação formal e
Não formal, as suas capacidades de processamento e análise de informação.
2. As Instituições da União Europeia e os Estados Membros, em cooperação com as
organizações da Sociedade Civil, deverão apoiar projetos dos media liderados por jovens e
que sejam transparentes, independentes e plurais, na medida em que estes contribuem
para o desenvolvimento do pensamento crítico e analítico, bem como para a literacia no que
diz respeito aos meios de comunicação. A Comissão de Cultura do Parlamento Europeu,
assim como a Comissão Europeia, são convidados a ter em conta este aspeto aquando da
revisão dos programas «Erasmus +», «Europa para os Cidadãos», «Europa Criativa» e
outros programas relevantes.
Jovens sob pressão: Desenvolver a resiliência e a autoconfiança
1. Considerando que as expectativas para um desempenho competitivo estão a aumentar
nos sistemas educativos, as autoridades nacionais competentes devem assegurar que os
jovens têm o tempo e o espaço necessários para se envolverem em atividades que
contribuem para o desenvolvimento da sua capacidade de resiliência, a sua autoconfiança e
autoconsciência.
2.As autoridades nacionais competentes devem implementar a educação para o bem-estar
e saúde mental, tanto através do sistema de educação formal, como em contextos não
formais. O objetivo é combater o estigma através da consciencialização e sensibilização
para estas questões, bem como capacitar os jovens para manterem a sua saúde mental e
aprenderem a comunicar com os seus pares sobre esta matéria.
Para lá do medo e da intolerância - Viver a diversidade
1. As instituições europeias e nacionais devem aumentar o financiamento e o apoio
institucional para a implementação de programas locais e nacionais de intercâmbio. Este
tipo de programas são uma oportunidade de os jovens estabelecerem contacto direto com
pessoas de diferentes contextos e realidades, e uma forma de fortalecer as suas
competências interculturais, vivenciarem os benefícios da diversidade, combater a
discriminação e promover empatia e solidariedade;
2. Para que todos os jovens vivam numa Europa plural, a União Europeia e as autoridades
nacionais competentes devem desenvolver ou apoiar a formação e desenvolvimento de
programas dirigidos a professores e comunidades escolares, no sentido de se criarem
ambientes seguros e inclusivos onde os jovens possam desenvolver competências que lhes
permitam ultrapassar o medo e a discriminação.

Rumo a um sistema educativo que reconheça o potencial dos jovens
1. Pedimos aos Estados Membros para que se comprometam em garantir serviços de
acompanhamento e aconselhamento, em todos os níveis de educação, que empoderem os
jovens a se desenvolverem enquanto pessoas e encontrarem o seu caminho na vida.
2. Os sistemas educativos não têm sido capazes de fornecer aos jovens competências
práticas que sejam relevantes na sociedade moderna. Apelamos a todos os Estados
Membros para que encorajem a inclusão na Educação de competências quotidianas para
que os jovens possam ser participantes ativos no trabalho e em sociedades marcadas pela
diversidade.
Promover o envolvimento dos jovens na sociedade, principalmente daqueles que
pertencem a grupos vulneráveis
1. As instituições de ensino e os parceiros locais, em cooperação com os jovens, deverão
disponibilizar apoios adequados às necessidades dos jovens, serviços acessíveis, bem
como criar espaços de interação para que todos os jovens possam descobrir e abraçar a sua
identidade e valor individual. Só assim é possível construir e desenvolver a confiança mútua
entre jovens de diferentes contextos.
2. A Comissão Europeia e os Estados Membros devem assegurar que qualquer jovem,
independentemente da sua situação pessoal ou social, possa se envolver livremente em
atividades de voluntariado ao torná-las acessíveis. O envolvimento dos jovens poderá ser
feito, nomeadamente, através de organizações de juventude, despertando assim um
sentido de pertença e empoderando-os enquanto cidadãos.
Reconstruir a confiança dos jovens no projeto europeu
1. A Comissão Europeia e os Estados Membros deverão trabalhar em conjunto para analisar
e compreender as vias pelas quais os jovens acedem à informação da e sobre a União
Europeia, de forma a desenvolver uma estratégia de comunicação que informe os jovens
europeus sobre a UE e que tenha um impacto positivo no projeto europeu.
2. Para colmatar a distância entre os jovens , a União Europeia e as suas políticas públicas, os
Estados Membros deverão organizar festivais de juventude nacionais ou regionais,
paralelamente a iniciativas europeias. Estes festivais deverão juntar jovens de diferentes
contextos e combinar atividades sociais, políticas e culturais. Estes eventos promoverão a
aprendizagem e o debate sobre a UE, as suas oportunidades, bem como serão uma
oportunidade de os jovens contribuírem para as políticas da UE, ao mesmo tempo que se
divertem.
Programa de mobilidade: Emprego e Educação
1. Os Estados Membros e a Comissão Europeia deverão envidar esforços no sentido de
ultrapassar os obstáculos existentes à mobilidade dos jovens. Os programas de mobilidade
jovem devem ser simplificados e melhor adaptados às diferentes necessidades dos jovens.
Deve ser fornecido informação e orientação de forma a sensibilizar os jovens para as
oportunidades de mobilidade disponíveis.
2. Os Estados Membros da União Europeia devem criar um enquadramento legal para o
reconhecimento e a validação das competências adquiridas através de programas de
mobilidade nacionais e europeus. Este enquadramento legal permitirá o igual acesso a
oportunidades de aprendizagem diversificadas, bem como a validação de conhecimentos
adquiridos, contribuindo deste modo para a inclusão social dos jovens.

O impacto do Youth Work e das organizações de juventude
1. Os Estados Membros e a Comissão Europeia devem promover e apoiar um conjunto de
espaços virtuais e físicos dedicados ao youth work qualificado, de modo a responder às
necessidades e interesses de todos os jovens.
2. A Comissão Europeia e os Estados Membros devem alocar financiamento operacional
suficiente para que o Youth Work e as organizações de juventude possam garantir a
sustentabilidade do trabalho desenvolvido junto dos jovens, para que este seja acessível,
relevante e significante para todos.
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