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O projeto JUVENTUDE 19.27 - Diálogo com a
juventude para definição de políticas de
juventude ao nível local, enquadra-se nas
atividades de desenvolvimento do Plano Municipal de
juventude de Águeda, levadas a cabo pelo Centro de
Juventude de Águeda.

É um projeto que pretende juntar os jovens e
decisores políticos locais em sessões de diálogo
estruturado. Este projeto é financiado pela Agência
Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, tem como
principal objetivo a capacitação e envolvimento dos
jovens, de forma a dar resposta à exclusão dos
mesmos na participação democrática e social, no
diálogo com a juventude e na tomada de decisão no
eixo das políticas. 



O público alvo do projeto são os jovens do concelho
de Águeda dos 13 aos 30 anos. Dada a abrangência
de idades e os diferentes interesses de cada grupo
etário para as atividades dos projetos os jovens serão
divididos em 2 grupos/ faixas etárias (13-18 e 19-30).

As sessões serão desenvolvidas nas respetivas juntas
de freguesia:

·Sessão de preparação: Realização de reuniões com os
grupos dos 13-18, 19-30 e com os facilitadores das
sessões para contextualização do projeto e iniciação ao
trabalho que será desenvolvido. No caso dos menores
(<18), os pais deverão estar presentes para
sensibilização e informação e dar o consentimento à
sua participação.

·Youth Sessios: Sessão de diálogo estruturado entre os
jovens e o poder politico local com vista ao
mapeamento, partilha e discussão dos problemas
identificados pelos jovens em cada Freguesia/União de
Freguesia.



Após recolhermos todos os problemas e soluções
do município iremos realizar um evento final, com
3 jovens de cada Junta de Freguesia, onde serão
apresentados e discutidos os trabalhos aos
decisores políticos a nível municipal. 

No final do projeto espera-se que os jovens
estejam mais despertos para a participação cívica,
democrática e social.

Para mais informações contacte a sua Junta de
Freguesia Local ou o Centro de Juventude de
Águeda através do email:

 joana.amaral@cjagueda.pt 

         Obrigada e contamos contigo! 
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