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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO MANUAL PARA JOVENS
Este manual é o resultado do trabalho e troca de práticas entre especialistas, educadores/as, formadores/as, profis-

sionais de juventude e praticantes de teatro que participaram num evento internacional de 4 horas de formação para 

profissionais de juventude no âmbito do projeto Erasmus+ KA3 EYoS, realizado on-line no dia 23 de Abril de 2021.

Aqui encontras toda a informação relevante sobre as oportunidades que a UE oferece aos/às jovens.

Os objetivos do manual são:

1. Aprofundar o conhecimento sobre as principais políticas de juventude da União Europeia (UE)

2. Aumentar o número de jovens informados/as sobre os valores da UE e ativamente empenhados/as na discussão 

sobre o futuro da UE, especialmente os/as sócio-politicamente passivos/as e com menos oportunidades

Here you will find all relevant information about Eu possibilities for the Youth. The aim of the toolkit is to strengthen the 

involvement  and participation of youth on the EU issues, European Youth Goals and future EU youth policies.

Para qualquer informação e contacto adicional, por favor visita o website do projeto

http://eyos.reteiter.it/#!/up

http://eyos.reteiter.it/#!/up 
http://eyos.reteiter.it/#!/up 


4

StageStage

RESUMO DO PROJETO
O projeto EYoS (European Youth on Stage: Engage, Connect, Empower on the future of Europe) visa promover um 

conhecimento consciente e uma contribuição ativa para os Objetivos Europeus para a Juventude e futuras políticas 

de juventude da UE entre todos/as os/as jovens, com foco específico nos grupos sub-representados, através da abor-

dagem entre pares, da multimédia digital e do teatro social.

Dentro deste projeto, queremos alcançar cinco objetivos específicos:

1. Criar redes de contacto, envolvimento mútuo e solidariedade entre jovens e jovens ativos/as já envolvidos/as 

em questões da UE e jovens menos envolvidos/as e/ou sub-representados/as, potenciais novos/as cidadãos/ãs 

europeus/ias (como jovens refugiados/as, crianças nascidas na UE, de famílias migrantes sem cidadania, etc.), 

para promover a participação em atividades de mobilidade dentro da UE entre um grupo de jovens mais vasto e 

mais inclusivo, incluindo os/as possíveis cidadãos/ãs de amanhã;

2. Reforçar as capacidades dos/as profissionais e das organizações de juventude para promover o envolvimento 

de grupos sub-representados, com menos oportunidades de participação e ações cívicas, para melhorar a sua 

capacidade de garantir uma representação e um impacto mais inclusivo entre a juventude na Europa;

3. Promover a multimédia digital e o teatro social como instrumentos universais de comunicação para aumentar o 

envolvimento ativo e criativo de diferentes grupos de jovens nas questões da UE, valorizando e aumentando as 

competências, atitudes e cooperação mútua entre os/as mesmos/as;

4. Melhorar o conhecimento consciente e crítico acerca dos Objetivos Europeus para a Juventude, da Agenda da 

Juventude e das principais políticas e instrumentos da UE para a juventude e das suas ligações práticas com 

instrumentos locais e regionais, aumentando o diálogo e o envolvimento da juventude nos processos de tomada 

de decisão;

5. Promover o trabalho em rede, o desenvolvimento de capacidades e a cooperação mútua entre organizações de 

juventude de diferentes áreas da Europa para potenciar o envolvimento de todos os/as jovens nas questões da 

UE.

O projeto conta com a participação de 7 países europeus, envolvendo 8 organizações parceiras incluindo uma rede 

nacional e duas redes europeias de juventude, tendo impacto direto em 140 jovens e 48 profissionais de juventude 

e indireto em 14.000 jovens e 400 profissionais de juventude, onde pelo menos 40% dos quais pertencem a grupos 

sub-representados.

As organizações parceiras são Rete ITER (Itália) - coordenadores, GEA Coop Sociale (Itália), EU DIASPORA COUNCIL 

(Suécia), Association for Developing Voluntary Work Novo mesto-DRPDNM (Eslovénia), Udruga za promicanje aktiv-

nog građanstva - ECHO (Association for Promoting Active Citizenship - ECHO) (Croácia), Jugend- & Kulturprojekt e. V. 

(Alemanha), Baltic Youth Way (Letónia) e DYPALL NETWORK - Associação para o Desenvolvimento da Participação 

Cidadã (Portugal).
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Muitas pessoas jovens, especialmente aquelas com menos oportunidades, estão menos informadas e empenhadas 

nos valores e políticas da UE e menos representadas. O projeto pretende evitar este mecanismo injusto: os/as jovens 

sub-representados/as serão envolvidos/as através de uma abordagem entre pares inclusiva, respeitando o género, 

etnia e cultura. Através de todas as fases do projeto, os grupos de jovens serão ativamente nomeados para apoiar 

os parceiros na preparação e implementação de atividades. O intercâmbio e a mobilidade dos/as profissionais de 

juventude serão organizados de forma inclusiva, utilizando abordagens práticas para ultrapassar barreiras linguístic-

as e culturais, combinando aprendizagem formal e informal para dotar de competências para a criação de produtos 

multimédia e espetáculos de teatro social envolvendo as pessoas participantes como atores/atrizes, realizadores/as, 

técnicos/as e criadores/as. Os grupos beneficiarão de atividades internacionais para aumentar o impacto e a expe-

riência transnacionais, difundindo as ideias da juventude na UE, aumentando o trabalho em rede e a cooperação entre 

organizações juvenis.



6

StageStage

O QUE FAZ A UE PELOS/AS SEUS/SUAS CIDADÃOS/ÃS
Desde 1957, a União Europeia tem beneficiado os/as seus/suas cidadãos/ãs, trabalhando pela paz e prosperidade; 

ajudando, assim, a proteger os nossos direitos políticos, sociais e económicos.

Embora possamos tomá-los como garantidos, estes benefícios melhoram a nossa vida quotidiana.

PAZ E SEGURANÇA
A Europa Central e Ocidental nunca conheceu um período tão longo sem guerra. A UE é o projeto de paz de maior su-

cesso na história da humanidade e foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz. Os/as europeus/ias estão intimamente 

ligados/as económica e culturalmente, e através dos valores democráticos que partilham.

MERCADO ÚNICO
O mercado único é o mercado mais desenvolvido e aberto do mundo. Baseia-se nas quatro liberdades fundamentais 

da UE, que te permitem a ti e a outros/as cidadãos/ãs:

1. Viver ou trabalhar em qualquer país da UE;

2. Movimentar o teu dinheiro;

3. Vender bens sem restrições;

4. Prestar serviços com os mesmos padrões.

ALTOS PADRÕES ALIMENTARES E AMBIENTAIS
Porque os países da UE cooperam tão estreitamente, os nossos alimentos e o nosso ambiente satisfazem alguns dos 

mais elevados padrões de qualidade do mundo. 

BENEFÍCIOS PARA O/A CONSUMIDOR/A
Os/as consumidores/as podem agora sentir-se seguros/as, sabendo que receberão o seu dinheiro se devolverem os 

produtos. Os/as viajantes podem comprar bilhetes de comboio ou de avião, sabendo que podem obter um reembolso 

se a sua viagem for adiada ou cancelada. E as normas que as mercadorias nas lojas da UE são obrigadas a cumprir 

estão entre as mais rigorosas do mundo, tanto em termos de qualidade como de segurança.

DIREITOS HUMANOS
A UE protege todas as minorias e grupos vulneráveis e defende as pessoas oprimidas. Independentemente da nacio-

nalidade, sexo, língua, cultura, profissão, deficiência ou sexualidade da pessoa, a UE insiste na igualdade de tratamen-

to e oportunidades para todos/as.

https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-2019/2012/eu-nobel_pt
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_pt
https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_pt
https://europa.eu/european-union/topics/environment_pt
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_pt
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_pt


7

StageStage

PODER GLOBAL
Os países da UE que atuam em conjunto têm muito mais voz e influência política do que vinte e sete pequenas e 

médias nações que atuam separadamente. No que diz respeito ao comércio, as nossas normas regulamentares e de 

produtos são adotadas a nível mundial como norma global.

OUTROS BENEFÍCIOS QUE A UE TRAZ AOS/ÀS SEUS/SUAS CIDADÃOS/ÃS SÃO:
1. Podes utilizar o teu telemóvel e serviços on-line sem custos adicionais em qualquer lugar da UE; podes também 

aceder aos teus serviços de transmissão de vídeo e música on-line, com a certeza de que os teus dados pessoais 

estão protegidos pela legislação da UE;

2. Os teus direitos são protegidos enquanto viajas - as regras da UE protegem os teus direitos em caso de atrasos 

ou cancelamentos; quer estejas a viajar de avião, comboio, barco ou autocarro, tens direito a um tratamento 

justo;

3. Podes beneficiar de formação e apoio para o teu negócio - programas da UE como o Erasmus+, ajudam-te a 

obter formação para potenciares ao máximo a tua carreira - a UE também te ajuda a tirar o máximo partido do 

teu negócio, desde finanças a coaching, e de redes empresariais a sistemas de intercâmbio;

4. Como trabalhador/a, estás protegido/a de tratamento injusto no local de trabalho ao abrigo da Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE - isto proíbe a discriminação, incluindo as áreas de remuneração e despedimentos;

5. Como cidadão/ã da UE, estás protegido/a contra as desvantagens da globalização pelo apoio da UE às pequenas 

empresas e pelas regras que garantem que as grandes empresas paguem a sua quota-parte justa de impostos.

Descobre como a UE faz a diferença na tua vida. Poderás ficar surpreendido/a com a quantidade de exemplos que 

irás encontrar.

1. O que a Europa faz por mim – 100 folhas de factos concisos e fáceis de ler que mostram como a UE tem um 

impacto positivo na vida das pessoas.

2. Citizens’ App - A Europa na Palma da Sua Mão - quem faz o quê na UE, como tudo isto é relevante para a tua 

vida quotidiana e que desafios a UE enfrenta, muitos dos quais irão moldar o teu futuro.

3. Resultados da UE –  exemplos de projetos financiados pela UE.

https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_pt
https://europa.eu/european-union/topics/trade_pt
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CIDADANIA DA UE, OS DIREITOS E COMO UTILIZÁ-LOS
Todos/as os/as cidadãos/ãs de um país da UE são automaticamente cidadãos/ãs da UE. Ser um/a cidadão/ã da UE 

dá-te alguns direitos e responsabilidades adicionais importantes.

OS TEUS DIREITOS DE CIDADANIA DA UE
Estes estão definidos no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Artigo 18) e na Carta dos Direitos Fun-

damentais (Capítulo V).

Precisas de ajuda para exercer os teus direitos?

Para sensibilizar tanto o público como as autoridades nacionais para a cidadania da UE, a Comissão publica periodi-

camente um Relatório de Cidadania da UE.

Resumos da legislação da UE sobre cidadania da UE

MUDAR-SE E VIVER NA UE
Como cidadão/ã da UE, tens o direito de viver e circular na UE sem ser discriminado/a com base na tua nacionalidade.

Podes viver em qualquer país da UE se preencheres determinados requisitos, independentemente de estares a tra-

balhar, estudar, etc.

PARTICIPAR NA VIDA POLÍTICA DA UE
Cada cidadão/ã da UE tem o direito de votar e de se apresentar como candidato/a nas eleições locais e europeias do 

país da UE onde vive, com as mesmas condições que os/as cidadãos/ãs nascidos/as nesse país.

PETIÇÕES E QUEIXAS
Podes apresentar uma petição ao Parlamento Europeu para tratar de uma necessidade ou reclamação pessoal, ou 

de um assunto de interesse público. O assunto deve ser da competência da UE (ou seja, não deve ser algo que seja 

decidido a nível local ou nacional) e deve afetar-te diretamente.

Podes apresentar queixa ao Provedor de Justiça Europeu sobre má conduta por parte de uma instituição ou organi-

smo da UE.

Podes também contactar diretamente as instituições e órgãos consultivos da UE, e tens direito a uma resposta em 

qualquer uma das vinte e quatro línguas oficiais da UE.

PROTEÇÃO CONSULAR
Se estiveres num país não pertencente à UE e precisares de ajuda, tens direito à proteção consular de qualquer outro 

país da UE, se o teu próprio país não tiver embaixada ou consulado no país onde te encontras.

Podes pedir assistência em situações que envolvam, por exemplo, morte, acidente ou doença, prisão ou detenção, 

repatriação ou se fores vítima de crime violento.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_17_118
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/51132
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security/2305.html?root=2305&locale=en
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_pt.htm
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pt/be-heard/petitions
https://www.ombudsman.europa.eu/pt/make-a-complaint
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
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COMO TE PODES ENVOLVER NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS 
EUROPEIAS?
INICIATIVA DOS/AS CIDADÃOS/ÃS: ESTABELECER A AGENDA

A Iniciativa de Cidadania Europeia permite-te solicitar à Comissão Europeia que prepare uma legislação. A petição 

deve ser assinada por pelo menos 1 milhão de pessoas de pelo menos um quarto dos países da UE (atualmente, pelo 

menos sete países).

PARTICIPAÇÃO ATIVA NA VIDA DEMOCRÁTICA DA UE:

1. Programa Europa para os Cidadãos – este programa visa melhorar a compreensão das pessoas sobre a UE, a 

sua história e diversidade, desenvolver a sensibilização para os direitos concedidos pela cidadania europeia e 

aumentar a participação democrática a nível da UE;

2. A Comissão lança regularmente consultas públicas sobre iniciativas que está a planear, permitindo a cada euro-

peu/ia ter uma palavra a dizer sobre as questões;

3. Diálogos dos Cidadãos – s ão realizados em cidades por toda a UE, para ouvir as opiniões das pessoas e discutir 

questões que as preocupam; 

4. Diálogo Civil – são discussões entre a Comissão e organizações da sociedade civil especializadas em vários 

assuntos.

https://europa.eu/citizens-initiative/_pt
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en


10

StageStage

ESTRATÉGIA EUROPEIA PARA A JUVENTUDE  
A Estratégia Europeia para a Juventude é o quadro para a cooperação política da UE para 2019-2027, com base na 

Resolução do Conselho de 26 de Novembro de 2018. A cooperação da UE no domínio da juventude deve aproveitar 

ao máximo o potencial das políticas de juventude. Promove a participação dos/as  jovens na vida democrática, apoia 

igualmente o envolvimento social e cívico e visa assegurar que todas as pessoas jovens tenham os recursos neces-

sários para participar na sociedade.

A Estratégia Europeia para a Juventude centra-se em três áreas de ação, em torno das três palavras: Envolver, Ligar, 

Capacitar, ao mesmo tempo que trabalha na implementação conjunta de todos os setores. Durante um processo de 

diálogo em 2017-2018 que envolveu jovens de toda a Europa, foram desenvolvidos 11 Objetivos Europeus para a 

Juventude. Estes objetivos identificam áreas intersetoriais que afetam a vida dos/as jovens e apontam desafios. A 

Estratégia Europeia para a Juventude deve contribuir para a concretização desta visão da juventude.

ENVOLVER
Com Envolver a Estratégia Europeia para a Juventude visa uma participação cívica, económica, social, cultural e 

política significativa das pessoas jovens.

Os Estados-Membro e a Comissão Europeia são convidados a:

1. Encorajar e promover a participação democrática inclusiva de todos/as os/as jovens na sociedade e nos proces-

sos democráticos;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://europa.eu/youth/strategy/engage_pt
https://europa.eu/youth/strategy/connect_pt
https://europa.eu/youth/strategy/empower_pt
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_pt
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_pt
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2. Envolver ativamente jovens, organizações juvenis e outros profissionais de juventude na área da construção de 

políticas de juventude a todos os níveis;

3. Apoiar a representação juvenil a nível local, regional e nacional, reconhecendo o direito da juventude a participar 

e a auto-organizar-se;

4. Apoiar e disseminar o Diálogo Jovem, a fim de incluir vozes diversificadas de jovens nos processos de tomada 

de decisão a todos os níveis;

5. Fomentar o desenvolvimento de competências de cidadania, através da educação para a cidadania e de estra-

tégias de aprendizagem;

6. Apoiar e desenvolver oportunidades para “aprender a participar”, suscitando interesse em ações participativas e 

ajudando os/as jovens a prepararem-se para a participação;

7. Explorar e promover a utilização de formas inovadoras e alternativas de participação democrática, por exemplo, 

ferramentas de democracia digital.

LIGAR
As pessoas jovens na Europa estão cada vez mais ligadas entre si. As ligações, relações e troca de experiências são 

um trunfo fundamental para a solidariedade e para o desenvolvimento da União Europeia. Esta ligação é exponencia-

da através de diferentes formas de mobilidade.

Os Estados-Membro e a Comissão Europeia são convidados a:

1. Permitir o acesso de todas as pessoas jovens e profissionais de juventude a oportunidades de mobilidade tran-

sfronteiriça, incluindo o voluntariado, eliminando obstáculos e implementando medidas de apoio com especial 

atenção aos/às jovens com menos oportunidades;

2. Incentivar o envolvimento da juventude na solidariedade, promovendo esquemas de apoio e procurando com-

plementaridade e sinergias entre os instrumentos de financiamento da UE e os esquemas nacionais, regionais e 

locais;
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3. Envolver ativamente as pessoas jovens e as organizações juvenis na conceção, implementação e avaliação dos 

programas de financiamento relevantes da UE;

4. Partilhar as melhores práticas e continuar a trabalhar em sistemas eficazes de validação e reconhecimento das 

aptidões e competências adquiridas através da aprendizagem não formal e informal, incluindo atividades de 

solidariedade e voluntariado, continuando a implementação da Recomendação do Conselho de 2012 sobre a 

validação da aprendizagem não formal e informal.

EMPODERAR
Empoderar jovens significa encorajá-los/as a tomar as rédeas das suas próprias vidas. Hoje em dia, pessoas jovens 

de toda a Europa enfrentam diversos desafios e o trabalho com a juventude, em todas as suas formas, pode servir de 

catalisador para o seu empoderamento.

Os Estados-Membro e a Comissão Europeia são convidados a:

1. Desenvolver e implementar uma Agenda Europeia do Trabalho Jovem para a qualidade, inovação e reconheci-

mento do trabalho com a juventude;

2. Apoiar o desenvolvimento de um trabalho com a juventude de qualidade a todos os níveis, incluindo o desenvol-

vimento de políticas no terreno, a formação de profissionais de juventude, o estabelecimento de quadros legais 

e a atribuição de recursos suficientes;

3. Apoiar as atividades de trabalho com a juventude, incluindo o trabalho de base, e reconhecer as organizações de 

juventude como fornecedores de desenvolvimento de competências e inclusão social através do trabalho com  a 

juventude e de atividades educativas não formais;

4. Criar e desenvolver pontos de contacto de fácil acesso para jovens, que forneçam uma vasta gama de serviços 

e/ou informação.
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11 OBJECTIVOS EUROPEUS PARA A JUVENTUDE
O objetivo do 6º ciclo do Diálogo Jovem - Juventude na Europa: O que se segue? que teve lugar em 2017/2018 - foi re-

colher opiniões de jovens e contribuir em conjunto para a criação da Estratégia Europeia para a Juventude 2019-2027. 

Como resultado, foram desenvolvidos 11 Objetivos Europeus para a Juventude. Estes objetivos refletem os pontos de 

vista da juventude europeia e representam a visão das pessoas ativas no Diálogo Jovem:

1. Ligar a UE à Juventude 

2. Igualdade de todos os géneros

3. Sociedades Inclusivas

4. Informação e Diálogo Construtivo

5. Saúde Mental e Bem-estar

6. Movendo a Juventude Rural em Frente

7. Emprego de qualidade para todos 

8. Aprendizagem de qualidade

9. Espaço e participação para todos

10. Europa Verde Sustentável

11. Organizações de Juventude e Programas Europeus

A Estratégia Europeia para a Juventude deve contribuir para a realização desta visão dos/as jovens, mobilizando in-

strumentos políticos a nível da UE, bem como ações a nível nacional, regional e local por todas as partes interessadas.

SAIBA MAIS
1. Resolução do Conselho Europeu sobre a Estratégia Europeia para a Juventude 2019-2027

2. Website dedicado aos Objetivos Europeus para a Juventude, com versões em várias línguas europeias.

3. Podes encontrar a anterior Estratégia Europeia (2010-2018) para a Juventude na seguinte página: Estratégia Eu-

ropeia para a Juventude 2010-2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://youth-goals.eu/
https://europa.eu/youth/strategy/strategy-2010-2018_pt
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INICIATIVAS DA UE PARA A JUVENTUDE
Informa-te sobre as diferentes iniciativas da UE que oferecem oportunidades de financiamento à juventude. Explora 

como podes participar em intercâmbios de juventude, voluntariado, como podes estudar noutro país, trabalhar, viajar 

ou participar em processos democráticos na UE.

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Tens entre 18 e 30 anos e procuras uma oportunidade de ajudar a comunidade em geral, na Europa e fora dela?

Poderás fazê-lo com financiamento e apoio do Corpo Europeu de Solidariedade, que ajuda jovens a participar em 

projetos que beneficiam as comunidades, quer no estrangeiro, quer no teu próprio país.

Estes projetos oferecem uma experiência inspiradora e fortalecedora, bem como a oportunidade de trazer mudanças 

enquanto desenvolves as tuas aptidões e competências.

ENTÃO, O QUE PODES FAZER?
Em geral, podes participar em:

1. Voluntariado

2. Estágios   (enquanto que os estágios podem ainda ser realizados este ano, financiados pelo orçamento do pro-

grama anterior, tem em conta que no novo programa 2021-2027 estes foram descontinuados);

3. Empregos   (enquanto que os empregos ainda podem funcionar este ano, financiados pelo orçamento do progra-

ma anterior, tem em conta que no novo programa 2021-2027 estes foram descontinuados);

4. Projetos de Solidariedade Local.

Estes podem acontecer numa vasta variedade de campos - educação, formação, cidadania e participação demo-

crática, ambiente e proteção natural, migração, cultura, e muitos outros.

https://europa.eu/youth/solidarity_en
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COMO É QUE FUNCIONA?
O financiamento do Corpo Europeu de Solidariedade é concedido sob a forma de um financiamento a organizações 

através de convites para apresentação de propostas.

Jovens que desejem participar em tais atividades precisam de se registar no portal do Corpo de Solidariedade Euro-

peu. Este portal dé um lugar onde jovens e organizações, detentores de uma bolsa, podem implementar atividades e 

onde se podem encontrar uns aos outros. 

QUEM GERE O CES?
O Corpo Europeu de Solidariedade é gerido pela Comissão Europeia.

É implementado no terreno por uma vários organismos:

1. Agência Europeia de Execução para a Educação e Cultura (EACEA);

2. Agências Nacionais em cada país participante;

3. SALTOs 

4. Centro de recursos do Corpo Europeu de Solidariedade.

SEMANA EUROPEIA DA JUVENTUDE
https://europa.eu/youth/week_en

O futuro é construído agora e tu tens o poder de estabelecer objetivos e contribuir para iniciativas que o tornem mais 

promissor.

Queres saber mais sobre novas oportunidades de financiamento da UE ou dar a tua opinião sobre os processos que 

te interessam? Participa em vários eventos e discussões e faz-te ouvir!

PORQUÊ “O NOSSO FUTURO NAS NOSSAS MÃOS”?
Consideras que os/as jovens precisam de ser mais ativos/as? Gostarias que vivêssemos numa sociedade mais inclu-

siva? As questões ambientais são um assunto vital para ti? É importante criar um espaço onde possas partilhar as 

tuas opiniões e aprender sobre novas formas e oportunidades de fazer contributos significativos. Porque o teu futuro 

está nas tuas mãos.

O QUE É A SEMANA EUROPEIA DA JUVENTUDE?
As Semanas Europeias da Juventude permitem discutir tópicos relevantes para as pessoas jovens, mostrar as opor-

tunidades da UE no domínio da juventude e celebrar histórias de sucesso. É o ponto alto dos encontros europeus de 

jovens e do setor da juventude na Europa.

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-15102687-qVd1zPluzLU4zHl8SpIp8gd2u5MVPg1XEUlbXsk8Quh7c1qwFr1gUACGa21g3AWNn6znEjeW3pPqd3P5yZknsme-yntOf97TTHqzw5N36oF33G-mcv39BkOuf4XCt5mGp1DznRBe1CxHjHKze4QGImNhmQQpGlvNdyXzlauq6CP8wOSYSAGK1zZy0Unq5bLpdkKZWu
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-15102687-qVd1zPluzLU4zHl8SpIp8gd2u5MVPg1XEUlbXsk8Quh7c1qwFr1gUACGa21g3AWNn6znEjeW3pPqd3P5yZknsme-yntOf97TTHqzw5N36oF33G-mcv39BkOuf4XCt5mGp1DznRBe1CxHjHKze4QGImNhmQQpGlvNdyXzlauq6CP8wOSYSAGK1zZy0Unq5bLpdkKZWu
https://www.eacea.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/contact-national-agencies_en
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
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QUEM ORGANIZA A SEMANA EUROPEIA DA JUVENTUDE?
Os principais organizadores da Semana Europeia da Juventude são as Agências Nacionais do programa Erasmus+ e 

do Corpo Europeu de Solidariedade e Rede Eurodesk. Em 2021, a Semana Europeia da Juventude terá lugar predo-

minantemente a nível nacional, em formato on-line.

DIÁLOGO JOVEM
https://europa.eu/youth/eu-youth-dialogue_en

O QUE É O DIÁLOGO JOVEM?
O Diálogo Jovem é um mecanismo de diálogo entre jovens e decisores que tem lugar na estrutura da Estratégia Eu-

ropeia para a Juventude.

O PORQUÊ DO DIÁLOGO JOVEM.
Esta é uma forma de assegurar que as opiniões, visões e necessidades das pessoas jovens e das organizações juve-

nis são tidas em conta na definição das políticas de juventude da UE.

Apoia a implementação da Estratégia Europeia para a Juventude 2019-2027, que se centra em três áreas principais - 

“envolver, ligar e capacitar” - e incentiva a cooperação entre os países da UE no que diz respeito a todas as questões 

relativas à juventude.

COMO É QUE ACONTECE?
O diálogo com os decisores políticos e outras atividades do diálogo acontece em ciclos de trabalho de 18 meses. 

Cada ciclo centra-se num tema diferente definido pelo Conselho de Ministros da Juventude.

O atual (de 2019 a meados de 2020) é “Criar oportunidades para a Juventude” com três subtemas:

1. Quais as oportunidades e desafios que se apresentam aos jovens no futuro do trabalho? 

2. Que oportunidades para a juventude podem ser proporcionadas através do trabalho de juventude de qualidade 

e da formação e capacitação de trabalhadores de juventude?

3. Que medidas se podem implementar que resultem em maiores e melhores oportunidades para os jovens das 

zonas rurais

O Diálogo Jovem tem como objetivo dirigir-se a todos/as os/as jovens, incluindo aqueles/as com menos oportunida-

des e os/as que não estão atualmente envolvidos/as e ativos/as. Em cada Estado-Membro, o processo é organizado 

por grupos de trabalho nacionais que são responsáveis pela realização de auscultações e atividades para a juventude 

no seu país, organizações juvenis e decisores políticos.

O Trio da Presidência assume o papel principal no que diz respeito a orientar a implementação do Diálogo Jovem, em 

estreita cooperação com a Comissão Europeia e as Agências Nacionais, bem como com o Fórum Europeu da Juven-

tude e outros representantes da sociedade civil juvenil, no âmbito de um grupo de coordenação.

https://parleu2021.parlamento.pt/trio_presidencia
https://www.youthforum.org/
https://www.youthforum.org/
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QUAL É O RESULTADO?
Uma vez terminadas as atividades nacionais e europeias, os resultados são compilados, analisados e discutidos 

mais aprofundadamente nas Conferências da Juventude da UE. Nestas conferências, representantes da juventude e 

decisores políticos têm a oportunidade de trabalhar em conjunto e apresentar uma mensagem conjunta à UE. Estas 

conferências têm lugar duas vezes por ano e são organizadas pelo país que detém a Presidência da UE.

As conclusões com base nas atividades do Diálogo Jovem serão apresentadas ao Conselho da União Europeia. O 

Conselho poderá, então, adotar um documento político contendo os pontos de vista dos jovens. Por exemplo, no 

último ciclo criaram-se os 11 Objetivos Europeus para a Juventude que foram depois acrescentados à Estratégia Eu-

ropeia da Juventude, na sequência de um processo político e de negociações no Conselho da UE.

COMO PARTICIPAR NO DIÁLOGO JOVEM?
É a tua vez. Envolve-te. Dá a tua opinião. Sê ouvido. A tua voz importa!

Uma das formas mais fáceis de ter a tua opinião através do Diálogo Jovem é contactar o grupo de trabalho nacional 

do teu país e participar nas atividades por eles organizadas.

Estes grupos são:

1. Conselhos nacionais de juventude;

2. Conselhos de juventude locais e regionais;

3. Organizações juvenis;

4. Representantes da Agência Nacional para o programa Juventude em ação Erasmus+;

5. Jovens de diversas origens;

6. Espaços e profissionais de informação a jovens;

7. Investigadores da área da juventude.

DISCOVER EU

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_pt
http://www.youthgoals.eu/
https://europa.eu/youth/get-involved/eu%20youth%20dialogue/eu-youth-dialogue-national-contact-points_pt
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Se tens 18 anos e és cidadão/ã da UE, é altura de expandir a tua zona de conforto.

https://europa.eu/youth/discovereu_en

O QUE É O DISCOVEREU?
DiscoverEU é uma iniciativa da UE que te dá a oportunidade de descobrir a Europa através de experiências de apren-

dizagem. Viajando predominantemente de comboio (há excepções para permitir àqueles/as que vivem em ilhas ou 

em áreas remotas), irás descobrir as paisagens deslumbrantes da Europa e a variedade de cidades e vilas. Podes 

candidatar-te durante as duas fases de candidatura que ocorrem todos os anos. Os/as candidatos/as selecionados/

as são premiados/as com um passe de viagem.

Como cidadão/ã de 18 anos da UE, o DiscoverEU oferece-te a oportunidade de participar numa experiência de via-

gem que te permitirá tirar partido da liberdade de circulação em toda a UE, explorar a diversidade da Europa, aprender 

sobre o património cultural e a história europeia, e estabelecer contactos com pessoas de todo o continente. Além 

disso, o DiscoverEU permite-te, enquanto jovem, desenvolver competências de vida com valor para o teu futuro, tais 

como independência, confiança, e abertura a outras culturas.  

Interessado/a nas fases de candidatura anteriores? Consulta a ficha descritiva do DiscoverEU para saberes mais so-

bre a iniciativa e as experiências de alguns/as jovens viajantes deste programa.

ERASMUS+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

 

 

O QUE É O ERASMUS+?
Erasmus+ é o programa da UE para apoiar a educação, a formação, a juventude e o desporto na Europa.

Tem um orçamento estimado de 26,2 mil milhões de euros - quase o dobro do financiamento do programa anterior 

(2014-2020).

O programa 2021-2027 foca-se sobretudo nas áreas da inclusão social, das transições verdes e digitais, e da pro-

moção da participação de jovens na vida democrática.

Apoia as prioridades e atividades definidas no Espaço Europeu da Educação, no Plano de Ação para a Educação 

Digital e na Agenda Europeia de Competências. O programa também:

1. Apoia o pilar europeu dos direitos sociais;

 https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 
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2. Implementa a Estratégia Europeia para a Juventude 2019-2027;

3. Desenvolve a dimensão europeia no desporto.

OPORTUNIDADES
O programa Erasmus+ oferece oportunidades de mobilidade e cooperação:

1. No ensino superior;

2. No ensino e formação profissional;

3. Na educação escolar (incluindo educação e cuidados na primeira infância);

4. Na educação de adultos;

5. Na juventude;

6. No desporto.

A informação detalhada sobre estas oportunidades, incluindo critérios de elegibilidade, está disponível no Guia do 

Programa Erasmus+.

RESULTADOS
Os resultados do programa Erasmus+ estão disponíveis tanto em relatórios e compilação de estatísticas, bem como 

na Plataforma de Projetos Erasmus+. Isto inclui a maioria das iniciativas financiadas pelo programa e uma seleção de 

boas práticas e histórias de sucesso.

Ver também

1. Descarregar a ficha informativa de 2021 sobre Erasmus+

2. Estatísticas sobre Erasmus+

3. Relatório sobre Erasmus+

EU AID VOLUNTEERS

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_en
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https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en

Esta é uma iniciativa que reúne voluntários/as e organizações para dar apoio prático a projetos de ajuda humanitária 

a comunidades afetadas por catástrofes.

O QUE É?
Este programa reúnem voluntários/as e organizações de diferentes países, fornecendo apoio prático a projetos de 

ajuda humanitária e contribuindo para reforçar a capacidade local e a resiliência das comunidades afetadas por catás-

trofes. Os/as participantes nesta iniciativa devem ter mais de 18 anos de idade e ser cidadãos/ãs de um Estado-Mem-

bro da UE ou residentes de longa duração na UE. Os/as voluntários/as recebem alojamento e despesas de viagem, 

seguro, aprendizagem e desenvolvimento contínuo, um subsídio mensal, e um subsídio de reinstalação para ajudar 

nas despesas de regresso a casa.

COMO ESTAMOS A AJUDAR?
Os/as Voluntários/as de Ajuda da UE apoiam organizações de ajuda humanitária. Estes  projetos, são geridos por 

parceiros de organizações com e sem sede na UE, reforçam a capacidade das organizações sem sede na UE para se 

prepararem e responderem às crises humanitárias e para melhorarem a sua gestão de voluntários/as. Também fornece 

financiamento para assistência técnica a organizações sediadas na UE para reforçar a sua capacidade técnica e cum-

prir as normas e procedimentos necessários para o destacamento de Voluntários/as de Ajuda da UE.

As organizações que destacam voluntários/as devem cumprir as normas da iniciativa sobre gestão dos mesmos/as 

e passar por um processo de certificação antes de submeterem uma proposta de destacamento de voluntários/as.

A INICIATIVA VOLUNTÁRIOS DE AJUDA DA UE OFERECE:
1. oluntários/as em projetos humanitários em todo o mundo, demonstrando solidariedade a pessoas que necessi-

tam de assistência;

2. Apoio profissional de voluntários/as formados/as e bem preparados/as às comunidades afetadas pela catástrofe;

3. Capacitação do pessoal local e dos/as voluntários/as das organizações de ajuda em países atingidos por catás-

trofes;

4. Assistência técnica a organizações sediadas na Europa para reforçar as suas capacidades de participação na 

iniciativa Voluntários/as de Ajuda da UE.

O QUE SE SEGUE?
No novo regulamento do Corpo Europeu de Solidariedade para o período 2021-2027, o programa do Corpo Europeu 

de Solidariedade irá retomar a iniciativa dos/as Voluntários/as de Ajuda da UE como uma nova vertente. A partir de 

Janeiro de 2021, a DG EAC será responsável pelas atividades de voluntariado de jovens no domínio da ajuda humani-

tária. Para mais informações sobre os projetos de voluntariado da UE, e para gerires o teu projeto - se és beneficiário/a 

- visita a Plataforma de Voluntários de Ajuda da UE

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_pt
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_pt
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/ 
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INTERCÂMBIO VIRTUAL ERASMUS+
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en

 

O intercâmbio Virtual Erasmus+ faz parte do programa Erasmus+, proporcionando uma forma acessível e inovadora 

de jovens se envolverem na aprendizagem intercultural. Trabalhando com Organizações de Juventude e Universida-

des, o programa está aberto a qualquer jovem entre os 18 e os 30 anos residente na Europa e no Sul do Mediterrâneo.

Através de uma série de atividades, o Intercâmbio Virtual Erasmus+ visa expandir o alcance e o âmbito do programa 

Erasmus+ através de Intercâmbios Virtuais, que são diálogos interpessoais de caráter tecnológico sustentados ao 

longo de um período de tempo.

O Intercâmbio Virtual Erasmus+ oferece uma comunidade on-line segura para participar em discussões facilitadas, 

aumentando a consciência intercultural e construindo competências do século XXI. O programa incentiva e promove 

o diálogo intercultural, a empregabilidade e a cidadania, reforçando a dimensão juvenil da política europeia de vi-

zinhança.

Este projeto emblemático é estabelecido ao abrigo de um contrato com a Agência Executiva da Educação, Audiovi-

sual e Cultura, financiada pelo orçamento da UE, e é implementado por um agrupamento composto por  Search for 

Common Ground, Anna Lindh Foundation, UNIMED, Sharing Perspectives Foundation, Soliya, UNICollaboration, Kiron 

Open Higher Education, e Migration Matters.

Desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos a partir da experiência no campo do intercâmbio educacional e estudo no 

estrangeiro - e evoluindo rapidamente com o crescimento explosivo das novas tecnologias e plataformas de novos 

media - o Intercâmbio Virtual foi integrado em todos os níveis de ensino desde o jardim de infância até à universida-

de e distingue-se pela utilização de novas plataformas de media para permitir uma aprendizagem social profunda e 

interativa.

Ao utilizar uma grande variedade de tecnologias e pedagogia educativa, o Intercâmbio Virtual permite que cada jovem 

tenha experiências significativas, transnacionais e interculturais.

O Intercâmbio Virtual distingue-se de outras formas de aprendizagem on-line de várias maneiras:

1. Enquanto que em muitos programas e-learning  o foco principal é o conteúdo;

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/european-neighbourhood-policy_en
http://Este projeto emblemático é estabelecido ao abrigo de um contrato com a Agência Executiva da Educação, Audiovisual e Cultura, financiada pelo orçamento da UE, e é implementado por um agrupamento composto por 
http://Este projeto emblemático é estabelecido ao abrigo de um contrato com a Agência Executiva da Educação, Audiovisual e Cultura, financiada pelo orçamento da UE, e é implementado por um agrupamento composto por 
https://www.sfcg.org/
https://www.sfcg.org/
https://www.annalindhfoundation.org/
https://www.uni-med.net/en/
https://sharingperspectivesfoundation.com/
https://soliya.net/
https://www.unicollaboration.org/
https://kiron.ngo/en/
https://kiron.ngo/en/
http://migrationmatters.me/
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2. Os objetivos ou resultados da aprendizagem incluem competências transversais que muitas vezes não são for-

malmente reconhecidas, tais como o desenvolvimento da consciência intercultural, literacias digitais, trabalho de 

grupo, etc.

3. É orientado para o/a aprendente: seguindo a filosofia do diálogo onde os/as participantes são os/as principais 

destinatários/as e os principais motores do conhecimento - aprender através do diálogo significa que os/as 

participantes procurarão a compreensão mútua e a co-criação de conhecimento, com base nas suas próprias 

experiências;

4. O princípio fundamental do Intercâmbio Virtual é que a compreensão intercultural e a sensibilização não são 

resultados automáticos do contacto entre diferentes grupos/culturas, e os programas de Intercâmbio Virtual 

abordam explicitamente a compreensão intercultural e o envolvimento com a diferença.

Os Intercâmbios Virtuais funcionam de forma sinérgica e complementar com os programas de intercâmbio físico. Po-

dem preparar, aprofundar e alargar os intercâmbios presenciais, e, ao atingir novas populações e números maiores, 

alimentar uma nova procura de partilhas.

EURES
Portal da Mobilidade Profissional EURES

 https://ec.europa.eu/eures/public/homepage

Lançada em 1994, a EURES é uma rede de cooperação europeia de serviços de emprego concebida para facilitar 

a livre circulação de trabalhadores/as. A rede sempre trabalhou arduamente para garantir que os/as cidadãos/ãs 

europeus/ias possam beneficiar das mesmas oportunidades, não obstante das barreiras linguísticas, das diferenças 

culturais, dos desafios burocráticos, da diversidade das leis laborais e da falta de reconhecimento dos certificados de 

ensino em toda a Europa. 

O QUE PODE A EURES FAZER POR TI? 
A EURES ajuda os/as candidatos/as a encontrar empregos e oportunidades de recrutamento em toda a Euro-

pa.

O princípio da livre circulação dos/as trabalhadores/as da UE é considerado um dos direitos mais importantes dos/

as seus/suas cidadãos/ãs. Significa que se pode mudar para qualquer Estado-Membro da UE, assim como para a 

Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, para procurar e aceitar um emprego.

No entanto, usufruir deste direito pode, por vezes, parecer difícil. O objetivo da EURES é precisamente ajudar e apoiar 
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os/as candidatos/as a emprego e as entidades empregadoras neste aspeto.

Isto implica a prestação de uma vasta gama de serviços, disponíveis no portal EURES ou através da vasta rede huma-

na de mais de mil conselheiros/as que trabalham nas organizações dos membros e parceiros EURES.

Os serviços EURES para candidatos/as a emprego e entidades empregadoras incluem:

1. Formação, orientação e outros serviços de apoio para trabalhadores/as e entidades empregadoras;

2. Acesso à informação sobre as condições de vida e de trabalho nos estados-membro da UE, tais como impostos, 

pensões, seguros de saúde e segurança social;

3. Serviços de apoio específico para trabalhadores/as e entidades empregadoras em regiões internacionais;

4. Apoio a grupos específicos no contexto dos Programas Específicos de Mobilidade (PEM) EURES;

5. Apoio a eventos dinâmicos de recrutamento através da plataforma europeia Job Days;

6. Informação e acesso à assistência pós-recrutamento, como formação linguística e apoio à integração no país de 

destino.

Para saber mais sobre os serviços EURES podes visitar as várias secções deste website, encontrar os contactos dos 

membros e parceiros EURES na página “A EURES no teu país” ou entrar em contacto direto com um/a conselheiro/a 

EURES por telefone, correio ou chat, Podes também contactar o Helpdesk EURES para obter ajuda na utilização do 

portal ou quaisquer outras questões que possam surgir.

Lê mais sobre EURES e os seus serviços:

Encontrar um emprego na Europa - Guia para candidatos/as a emprego

Recrutar na Europa - Guia para empregadores/as 

https://ec.europa.eu/eures/public/pt/eures-in-your-country
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=pt#/adviser/search/list
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=pt#/adviser/search/list
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/chat-with-eures-advisers
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/contact
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