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APRESENTAÇÃO
O Encontro Nacional de Juventude (ENJ) é uma iniciativa do Conselho
Nacional de Juventude, tendo sido a edição de 2019 realizada em parceria
com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, contando com o apoio do
Instituto Português do Desporto e Juventude e ainda do Programa
Erasmus+ Juventude em Ação.
O ENJ decorreu de 26 a 29 de setembro de 2019, no Parque de Campismo do
Rio Alto, na Póvoa de Varzim, reunindo cerca de 400 Jovens.

Contexto
O afastamento dos jovens da política, o desfasamento dos partidos políticos
e descrédito no sistema são fatores preocupantes para a democracia e para
uma cidadania ativa que, muitas vezes, geram fenómenos de exclusão,
criação de movimentos radicalizados e movimentos informais pontuais.
Estamos conscientes de que o afastamento dos jovens dos processos
políticos é agudizado pelas assimetrias regionais, sociais, demográficas e
económicas que ainda perduram em Portugal, agravando a participação
destes grupos vulneráveis, sejam em razão da região demográfica de
residência ou origem, raça, etnia, género, religião, orientação sexual,
deficiência, condição socioeconómica, escolaridade, ocupação ou outro
qualquer fator que na prática se traduza em situações de discriminação ou
exclusão. No entanto, estamos certos de que essa participação política e
cívica é crucial para a construção de uma cidadania plena e para o progresso
democrático.
É neste contexto de descrédito político e necessidade de repensar o sistema
que surgiu o ENJ. Por um lado, capacitar os jovens para a ação política,
desenvolvendo o seu espírito crítico e conhecimento dos seus direitos para
fomentar uma participação informada e consciente e, por outro, ter acesso à
informação para apresentar propostas alternativas ao modelo democrático
atual.
Num ano de eleições legislativas, tornou-se imperativo capacitar os jovens
para a ação política e democrática, proporcionando espaços de debate,
acesso a informação sobre programas eleitorais e aproximação dos jovens à
vida política.
Formato
O ENJ decorreu em três dias, com vários formatos e envolvendo vários
stakeholders, entre jovens, decisores políticos, investigadores,
comentadores políticos, entre outros.
Youth Talks - sessão com jovens líderes que se destacam no fomento de
uma cidadania ativa.
Sessões de Trabalho - Grupos de Trabalho dinamizados pela Bolsa de
Formadores e Facilitadores do CNJ através de metodologias de Educação
Não-Formal. Estas sessões tinham início com uma exposição curta de
experts sobre várias temáticas ligadas à reforma do sistema político, novas
formas de participação e ainda temáticas ligadas ao dia-a-dia dos jovens e
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aos seus direitos, como saúde, acesso a emprego de qualidade,
sustentabilidade ambiental, entre outras. Estas sessões proporcionaram
não só a realização de um diagnóstico das problemáticas, como a
elaboração de recomendações e no desenho de estratégias de advocacy e
disseminação das mesmas.
Painéis e tertúlias - Painéis e tertúlias com oradores de renome que
abordaram temáticas ligadas à participação democrática dos jovens tanto
em contexto nacional como europeu e internacional.
World Café - através da metodologia de world café, os jovens debateram
diretamente com candidatos à Assembleia da República os seus programas
eleitorais.
Debate com candidatos à Assembleia da República - debate moderado
pelo Porto Canal e com candidatos jovens à Assembleia da República, no
sentido proporcionar um espaço onde os jovens pudessem perceber as
diferenças nos programas e questionar diretamente os candidatos.
De seguida, apresentamos as recomendações elaboradas pelos jovens, com
o apoio de peritos, nas várias áreas que lhes dizem respeito.

O ENJ em imagens:
Vídeo de resumo - ENJ 3 dias
Vídeo em direto da sessão de abertura no Facebook: Aqui
Vídeo 1 dia: Aqui
Vídeo 2 dia: Aqui
Vídeo 3 dia: Aqui
Vídeos Teaser - Aqui e aqui
Vídeo de lançamento - Aqui
Vídeo do Embaixador do ENJ - João Pedro Videira - Aqui
Vídeo do Embaixador do ENJ - Nuno Reis - Aqui
Vídeo de apelo à utilização de plataforma informática para participação
online - Aqui
Entrevista com Secretário de Estado da Juventude e do Desporto no ENJ Aqui
Entrevista com Nuno Rogeiro e Dr. Henrique Botelho - Aqui
Entrevista com Insert Coin no ENJ - Aqui
Vídeo de apelo ao voto nas eleições legislativas - Aqui
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Grupo de Trabalho: Papel dos jovens na
sustentabilidade ambiental
Oradores:
Prof. Dra. Maria Amélia Martins Loução,
Universidade de Lisboa
Mourana Monteiro, Movimento Climático
Estudantil

CONCLUSÕES
Problemática: Indústrias Poluentes
Solução: Estabelecer parâmetros com base no
desempenho para atribuição de subsídios para
as empresas, estando dependente a sua subida
de escalão, se mostrarem melhorias na sua
sustentabilidade, ou se já forem sustentáveis.
Stakeholders: Governo e Indústrias

Problemática:

Desresponsabilização

das

entidades que mais contribuem para as crises
ambientais
Solução: Criação de uma entidade pública
inserida no Ministério do Ambiente que regule e
fiscalize os principais grupos económicos
poluidores (ex: indústria dos transportes,
energia, agro pecuária, pecuária intensiva e
construção civil) e que integre as organizações e
entidades reguladoras já existentes
Stakeholders:

Ministério

do

Ambiente,

Autarquias, Organizações ambientais, Entidades
reguladoras

Problemática: Uso excessivo de plásticos
Solução: reutilização do plástico
Criar uma parceria com empresas que
trabalham na área da sustentabilidade de
modo a que fosse possível criar emprego e
recolher o lixo dos oceanos. Com o lixo
recolhido, dar-se-ia a oportunidade de
fomentar o espírito empreendedor e a
criatividade dos jovens portugueses com a
criação de um concurso nacional de
apresentação de projetos feitos a partir do
lixo recolhido, dando direito a prémio final
Stakeholders:

Empresas,

desempregados e voluntários

estudantes,
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CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Grupo de Trabalho: Cuidados de Saúde
Primários - onde estamos e para onde
precisamos de seguir?
Oradores:
Dr. Henrique Botelho, Coordenador Nacional
para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde na
Área dos Cuidados de Saúde Primários

CONCLUSÕES
Problemática: falta de informação e em
excesso
Solução:
Criação,
desenvolvimento
e
divulgação de uma plataforma online que
preste informação fidedigna e confidencial e
que possibilite consultas, apoio online, em
regime de anonimato.
Stakeholders: Estado; Profissionais de saúde;
Partidos Políticos; Autarquias; Juventudes
partidárias; Associações / organizações
Problemática: Saúde mental - diagnóstico
errado; falta de profissionais e recursos; pressão
social e tempo de espera para tratamento
Solução:
Uma aplicação que nos pode ajudar a dar um
pré-diagnóstico (ferramenta de apoio)
Ter serviços de psicólogos a tempo inteiro no
SNS para falar com os jovens à distância,
realizar uma avaliação de risco e
posteriormente uma marcação de consulta
Os municípios proporcionarem gabinetes de
apoio aos jovens
Ações de sensibilização nas escolas
Organizar tertúlias junto da comunidade
Stakeholders: Municípios, escolas e famílias
Outras Problemáticas:
Falta de adaptação da linguagem do
profissional de saúde para com a
comunidade;
Desvalorização do trabalho feito por alguns
setores profissionais;
Ineficácia das campanhas de sensibilização;
Dificuldades no acompanhamento do
avanço tecnológico (mentalidades);
Falta de à vontade para a exposição dos
problemas.
Soluções:
Simplificação da linguagem técnica;
Sensibilização
para
um
trabalho
multidisciplinar/ em equipa;
Melhoria das metodologias ao nível das
campanhas de sensibilização (meios de
comunicação)
Focus Group intergeracional incluindo
profissionais de saúde
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PORTUGAL NO MUNDO
Grupo de Trabalho: Portugal no Mundo - O papel
dos Jovens
Oradores:
Nuno Rogeiro, comentador televisivo
Marcus Barão, Presidente do Fórum da
Juventude da CPLP

CONCLUSÕES
Temática: Desinteresse dos jovens na política
Problemáticas:
Falta de informação sobre política nas
escolas
Falta de consistência política
Participação juvenil na política
Falta de informação por parte dos jovens
Solução: Simulações de parlamento nas escolas
secundárias. Esta solução será possível
através das associações de estudantes, fazendo
debates sobre temas apelativos e da atualidade.
Stakeholders: Ministério da Educação,
Associações de estudantes, Parlamento, BETA
Portugal

Temática: Sustentabilidade ambiental
Problemática: Emissões excessivas de CO2
devido a derivadas indústrias poluentes.
Soluções:
Estabelecer metas de redução de emissões
de CO2 e consequentes incentivos quando
ultrapassadas ou multas quando não
alcançadas.
Estabelecer um protocolo na CPLP que
procure reduzir as emissões de CO2 nos
Estados-membros.
Stakeholders:
Ministério do Ambiente e transição energética;
ONU; União Europeia; CPLP
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PORTUGAL NO MUNDO
Grupo de Trabalho: Portugal no Mundo - O papel
dos Jovens
Oradores:
Nuno Rogeiro, comentador televisivo
Marcus Barão, Presidente do Fórum da
Juventude da CPLP

CONCLUSÕES
Temática:
Migrações
e
consequente
envelhecimento
Problemática: Despovoamento do interior e
maior concentração populacional nos centros
urbanos, para além de uma elevada emigração
devido à falta de oportunidades.
Soluções:
Criar incentivos financeiros para aumentar a
natalidade do nosso país, evitando assim o
envelhecimento da população;
No caso do interior: criar apoios financeiros
para jovens poderem habitar e criar família,
evitando a desertificação, fazendo-os fixar
com medidas de apoio como criação de
infra-estruturas de saúde, entre outros
Criar uma rede pública pré-escolar com foco
nos locais mais despovoados e evitando o
abandono do emprego para cuidar dos
filhos.
Alargar para 35 anos a idade do programa
"Porta 65", assim como os apoios
concedidos.
Stakeholders:
Governo;
Sociedade
e
Instituições de Ensino
Temática: Imigração
Problemática: Falta de reconhecimento de
competências dos refugiados e migrantes
Solução:
Criação de programa de reconhecimento de
competências:
Exames de avaliação generalizado e
reconhecido na UE, aquando da
candidatura ao mercado de trabalho e
ensino superior
Stakeholders: União Europeia; Estados
Membros;
ONGs:
população
europeia;
população migrante
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JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO
Grupo de Trabalho: Que futuro para os jovens
no mercado de trabalho?
Oradores:
Miguel Santos, Covet Group
Nuno Reis, Presidente Associação Académica
da Universidade do Minho

CONCLUSÕES
Temática: Desemprego jovem
Problemática: Tempo de experiência de 6
meses
Solução: Diminuir o tempo de experiência de 6
meses para 30 dias para garantir maior
estabilidade.
Stakeholders: Empresas e Estado
Temática: Desemprego jovem
Problemática: Cargos ocupados por população
envelhecida
Solução: Diminuir a idade de reforma sem
retirar os direitos daqueles que se querem
reformar, criando assim, novas oportunidades
de emprego para os mais novos.
Stakeholders: Assembleia da República

Temática: Preparar o trabalho do futuro
Problemática: Falta de preparação para a
sociedade
Solução: Melhoria do programa da disciplina de
Cidadania que deveria ser implementada desde
o 1º ciclo. Intervenção no programa desta e de
outras disciplinas de entidades externas
públicas e privadas (formadores, deputados,
jovens deputados, etc.)
Stakeholders: Assembleia da República

Temática: Preparação para o trabalho do
futuro
Problemática: Formação dos professores
Solução: Formação obrigatória de TIC. Cursos
online para o auxílio da formação dos
professores (flexibilidade de horário).
Stakeholders: Alunos, Professores e Unidades
educativas
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JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO
Grupo de Trabalho: Que futuro para os jovens
no mercado de trabalho?
Oradores:
Miguel Santos, Covet Group
Nuno Reis, Presidente Associação Académica
da Universidade do Minho

CONCLUSÕES
Temática: Melhoria do ensino dos cursos
profissionais
Problemática: Inadaptação e limitação dos
cursos profissionais ao mercado de trabalho
Solução:
Diagnosticar as reais necessidades locais de
cada região/município.
Reestruturação
do
ensino
profissional/especializado
através
da
diminuição da carga horária; adequação dos
conteúdos face à atualidade e ao futuro.
Boa promoção/divulgação dos cursos
profissionais.
Partilha de boas práticas com outros países.
Stakeholders: Empresas, alunos e professores,
câmaras municipais, Governo, Associações de
profissionais
Temática: Precariedade e direitos laborais
Problemática: Falta de condições de trabalho
Solução: Reforçar a ACT, dar mais meios e mais
força para fiscalizar e punir empresas que não
cumpram a lei.
Stakeholders: Empresas, Autoridade para as
Condições do Trabalho (ACT) e trabalhadores
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EDUCAÇÃO
Grupo de Trabalho: Uma visão jovem sobre o
sistema de educação
Oradores:
João Pedro Videira, Presidente da FAP e
Membro do Conselho Nacional de Educação
Prof Dr. Carlos Santos, Universidade de
Aveiro

CONCLUSÕES
Problemática: formatação do Ensino
Soluções:
Aprendizagem pelos erros
Fomentar o espirito crítico
Repensar o papel dos professores
Preparar para a vida pós-estudos
Ensino mais prático e mais dinâmico
Otimizar o tempo de ensino
Stakeholders: Ministério de Educação, Escolas,
Professores
Temática: Entrada no Ensino Superior
Problemáticas:
Alojamento Insuficiente para estudantes
Exigência de uma nota mínima de entrada
Conteúdos desajustados ao mercado de
trabalho e às necessidades do quotidiano
Pressão de tomada de decisão
Soluções:
Inclusão de disciplinas com conteúdos úteis
para a vida quotidiana (escrever uma carta, o
IRS...)
Obrigatoriedade da realização de estágio no
final do último ano em todos os cursos de
licenciatura ou mestrado integrado
Estabelecimento de intercâmbios entre
escolas/universidades e empresas para que
os estudantes possam aprender sobre o
contacto com diferentes profissões
Incentivo à criação de projeto na área do
empreendedorismo estudantil com efeitos
na avaliação curricular, a fim de ajudar o
desenvolvimento
de
competências
necessárias para o atual mercado de
trabalho
Stakeholders:
Escolas,
Universidades,
Ministério de Educação, Empresas
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CULTURA
Grupo de Trabalho: Desafios às novas artes da
cultura
Oradores:
Rita Tomaz, jovem artista
Bruno Pires dos Santos, jovem artista

CONCLUSÕES
Temática: Acesso à Cultura
Problemática: Falta de investimento público na
cultura
Solução:
Aumento geral dos salários
Aumento do salário mínimo nacional para
850 EUR
Aumento geral das pensões
Redução do horário de trabalho
Gratuitidade de entrada nos museus
1% do OE para a cultura
Stakeholders: Estado e as suas muitas
instituições (municípios, governo central, etc),
Colectividades
e
grupos
associativos,
promovidos e apoiados também pelo Estado
Temática: Acesso à Cultura
Problemática: Dificuldades, por parte dos
trabalhadores e seus filhos, no acesso à cultura
Solução:
Fim da precariedade dos trabalhadores na
área da cultura
Mobilização e consciencialização dos grupos
associativos e organizações nos sindicatos
para a importância da Cultura
Stakeholders: Sindicatos
Temática: Interculturalidade
Problemática: Falta de informação
Solução:
Mais Educação sobre a temática
Mais programas no âmbito do Erasmus+
Palestras e workshops
Promoção de danças étnicas e tradicionais,
comida típica, trajes tradicionais
Sessões de quizz
Stakeholders: DYPALL Network, Câmaras
municipais,
Associações
Académicas,
Associações comunitárias
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CULTURA
Grupo de Trabalho: Desafios às novas artes da
cultura
Oradores:
Rita Tomaz
Bruno Pires dos Santos, Mágico

CONCLUSÕES
Temática: Intergerações na cultura
Problemática: Aceitação por parte dos idosos e
dos jovens de novos estilos de vida, religiões,
arte moderna, entre outros
Solução:
Reforçar interações entre diferentes faixas
etárias, em zonas rurais e interior do país, ao
longo do ano. Através de reabilitação de
quintas, propriedades, etc, as quais
promovam e motivem a criação de laços
entre jovens e idosos, juntamente com a
troca
de
conhecimento,
ofícios
e
experiências
Stakeholders: Câmaras Municipais, Erasmus+,
ONGs

Temática: Desvalorização da Cultura
Problemáticas:
Falta de incentivos
Pouca divulgação
Problemas económicos
Peso da cultura portuguesa nas famílias
Preços elevados
Solução:
Criar momentos de leitura (contos, lendas,
mitos) nas escolas, de forma a introduzir a
cultura portuguesa às crianças
Ajudas económicas nas entradas de
teatros/espetáculos (desconto de jovens;
bilhetes grátis para crianças)
Stakeholders: Escolas, Governo
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PARTICIPAÇÃO
Grupo de Trabalho: Formas emergentes de
participação
&
Accountability
e
representatividade
Oradores:
Bacelar de Vasconcelos, Presidente da
Comissão de Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias da
Assembleia da República
Bernardo Branco Gonçalves, Fundador
Mypolis
Jorge Felix Cardoso
Projeto E-migra

CONCLUSÕES
Temática: Informação e Desinformação
Solução: realização de mais atividades que
permitam a formação e capacitação dos jovens
para o conhecimento e filtragem da informação,
através de, por exemplo, organizar palestras e
workshops nas escolas, nas comunidades, nas
associações, nos centros desportivos e
coletividades, de forma a envolver o maior
número de entidades possíveis na multiplicação
das formações
Stakeholders: associações juvenis; juntas de
freguesia; União Europeia; Câmaras municipais;
IPDJ
Temática: Responsabilização - apresentação de
resultados
Solução: criação de uma plataforma digital
onde são apresentadas as propostas para o
mandato e a sua respectiva monitorização em
tempo real
Stakeholders: organismos eleitos por sufrágio;
câmaras municipais; governo; direções de
clubes desportivos
Temática: Envolvimento dos jovens na
participação política
Solução: criação de uma plataforma digital
onde são apresentadas as propostas para o
mandato e a sua respectiva monitorização em
tempo real
Stakeholders: partidos políticos, Ministério da
Educação, IPDJ, CNJ, municípios
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PARTICIPAÇÃO
Grupo de Trabalho: Formas emergentes de
participação
&
Accountability
e
representatividade
Oradores:
Bacelar de Vasconcelos, Presidente da
Comissão de Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias da
Assembleia da República
Bernardo Branco Gonçalves, Fundador
Mypolis
Jorge Felix Cardoso
Projeto E-migra

CONCLUSÕES
Temática: Educação para a cidadania
Solução:
implementação da Educação para a
cidadania nos conteúdos das disciplinas
curriculares, a partir do 5o ano, adaptando
os currículos escolares
Trabalhar
temáticas
como
emprego/trabalho
digno,
Formação
profissional e superior, vida ativa e
responsabilidade enquanto cidadão (saber
ser, estar e saber fazer), escolhendo um tema
(sub-tema) em cada mês. Para estas ações
será necessário criar parcerias com
organizações locais e associações que, de
alguma forma, sejam especialistas na área e
na temática a trabalhar nas aulas/formações
Stakeholders: estado; ONGs; sociedade civil;
Ministério da Educação; professores; escolas;
universidades; IPDJ; associações estudantis/
juvenis; juventudes partidárias; ERASMUS + Juventude em Ação; câmaras; juntas de
freguesia;
programas
de
orçamento
participativo; CNJ.
Temática: Voto aos 16 anos
Solução: realização de atividades/workshops
de consciencialização política para estimular o
interesse e a formação dos jovens nessa mesma
área desde cedo (realizar em escolas,
universidades, institutos de juventude)
Stakeholders: IPDJ, atores políticos, Ministério
da Educação

