Chamada Nacional para Voluntários/as
Conferência Europeia de Juventude
12-15 de março, Vila Nova de Gaia (Portugal)
Resumo
A organização da Conferência Europeia de Juventude em Portugal está à procura de 17
voluntários/as jovens, 14 para a equipa de Relatores e 3 para a equipa de apoio para a
Conferência que decorrerá no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia.
Quem? Organização da Conferência Europeia de Juventude
O que? Recrutamento de 17 voluntários/as jovens
Quando? A Conferência Europeia de Juventude terá lugar de 12 a 15 de Março
Local? Vila Nova de Gaia
PRAZO: 24 de fevereiro 2021
Contexto
Diálogo Jovem da União Europeia
O Diálogo Jovem da União Europeia é um processo participativo que, através de ciclos de 18
meses que se versam sobre um tema prioritário, apoia a implementação da Estratégia Europeia
de Juventude e garante o envolvimento da juventude nos processos de tomada de decisão na
área da juventude na Europa, através de diálogo entre jovens e decisores políticos.
Sobre o 8º ciclo
O 8º Ciclo do Diálogo Jovem da UE, que decorre de 1 de julho de 2020 a 31 de dezembro de
2021, liderado pelo Trio de Presidências Alemanha - Portugal - Eslovénia, sob o tema “Europa
para a JUVENTUDE - JUVENTUDE pela Europa: Espaço de Democracia e Participação”,
centrar-se-á no Objectivo Europeu para a Juventude 9 “Espaço e Participação para todos” e
procura procurar acções e medidas concretas sobre como implementar a nível local, nacional e
europeu o objectivo 9. Para tal, foram estabelecidas duas etapas no processo do 8º Ciclo do
Diálogo Jovem da UE - a Fase de Diálogo (I) e a Fase de Implementação (II). Na primeira fase
do Diálogo, jovens de toda a Europa foram consultados sobre as medidas e ações que
consideram que devem ser implementadas para atingir os objetivos do Objetivo da Juventude
9. Na segunda fase, que arranca com a Conferência Europeia de Juventude em Portugal,
jovens e decisores políticos são convidados a implementar ações e medidas que contribuam
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para atingir as metas do Objetivo Europeu para a Juventude 9 a nível local, nacional e
Europeu.

Sobre a Conferência Europeia de Juventude em Portugal
Neste contexto, a 2.ª Conferência Europeia da Juventude do 8.º Ciclo em Portugal marca a
transição entre a fase de Diálogo e a fase de Implementação. Os delegados serão chamados a
priorizar e aprofundar as ações e medidas que servirão como uma caixa de ferramentas para a
fase de implementação que seguirá a Conferência Europeia de Juventude na Eslovênia,
prevista para acontecer no outono de 2021. Os resultados das consultas qualitativas
conduzidas pelos Grupos de Trabalho Nacionais e Europeus irão alimentar a Conferência
Europeia de Juventude em Portugal.
O principal objetivo da Conferência Europeia de Juventude em Portugal é o de desenhar um
roadmap para os decisores, organizações de juventude e jovens trabalharem a nível local,
nacional e europeu durante a fase de implementação do 8º Ciclo do Diálogo Jovem da UE.
O Conselho Nacional de Juventude, enquanto co-organizador da Conferência, está à procura
de 17 voluntários/as jovens para a Conferência Europeia de Juventude, 14 para a equipa de
relatores e 3 para a equipa de apoio.
Devido às incertezas da pandemia COVID-19, a Conferência será online, sendo que se espera
que os voluntários estejam presencialmente em Vila Nova de Gaia. Porém, se outras restrições
forem impostas, o voluntariado pode acontecer em formato digital.
Perfil dos/as voluntários/as para a equipa de relatores
●
●
●
●
●

●

Domínio do inglês escrito e falado
Capacidade para resumir e consolidar contributos;
Capacidade para se manter neutro/a na redação dos relatórios das sessões
Boa capacidade de organização e gestão do tempo:;
Conhecimento ou interesse pela políticas europeias relacionadas com a juventude ou
pelo tópico do 8.º ciclo do Diálogo Jovem da União Europeia que se centra no objetivo
Europeu para a Juventude n.9 “ Espaço e Participação para todas as pessoas”
Ter entre 18 e 30 anos e estar a viver em Portugal.

Tarefas:
● Resumir e integrar os contributos das sessões plenárias e de trabalho modelo de
relatório, mediante instruções do relator líder;
● Participar na reunião de preparação bem como nas reuniões de consolidação durante a
conferÊncia
● Apoiar a equipa de facilitação nos grupos de trabalho;
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Perfil dos/as voluntários/as para a equipa de apoio
●

●
●
●

●
●

●

Ter experiência, quer de trabalho quer de voluntariado, na organização e/ou apoio em
eventos semelhantes a nível nacional ou internacional OU experiência e conhecimento
na área da comunicação, gestão de redes sociais ou mediação
Boa capacidade de organização e gestão de tempo;
Boa capacidade de gestão de conflitos e de trabalho em equipa, particularmente em
equipas internacionais;
Conhecimento ou interesse pela políticas europeias relacionadas com a juventude ou
pelo tópico do 8.º ciclo do Diálogo Jovem da União Europeia que se centra no objetivo
Europeu para a Juventude n.9 “ Espaço e Participação para todas as pessoas”
Domínio do português e inglês;
Ter computador portátil e auscultadores próprios;
Ter entre 18 e 30 anos e estar a viver em Portugal.

Tarefas:
● Apoiar logisticamente a equipa da conferência;
● Apoiar com as tarefas ligadas à comunicação: presença nas redes sociais, atualização
da informação na plataforma virtual, mediar a comunicação com os participantes, entre
outras
● Outras tarefas mediante talentos dos/as candidatos/os selecionadas ou que possam
emergir durante a implementação da conferência.
Como candidatar
Se consideras que tens o perfil, pedimos que faças a tua candidatura no link abaixo. Deverás
indicar para qual equipa de voluntários/as te estás a candidatar e responder de acordo.
Candidata-te a voluntário/a: https://cnj.typeform.com/to/IRzTTPUg
Informação Prática
Todos/as os/as voluntários/as receberão uma ajuda de custo diária. A organização da
conferência assegurará as despesas de deslocação em Portugal para o local da conferência,
bem como o alojamento e alimentação durante a mesma.
A todos/as os/as voluntários/as será emitido um certificado comprovando a participação na
atividade
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Nota:
- Os/as candidatos/as selecionados/as deverão participar numa reunião de preparação em data
ainda a acordar. Apesar de se prever que a conferência seja virtual, espera-se que os
voluntários/as estejam presencialmente em Vila Nova de Gaia durante os dias da Conferência.
-Devido às incertezas relacionadas com a pandemia do COVID-19, oportunamente e aos
candidatos selecionados será dado mais informações no que diz respeito às medidas sanitárias
e de segurança que serão implementadas de modo a garantir a segurança e bem-estar de
todos/as.
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