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Exº/ª Senhor/a Diretor/a  
Exº/ª Senhor/a Professor/a 

 

Em 2022 assinala-se o Ano Europeu da Juventude, que procura colocar em evidência a 

importância da juventude europeia para a construção de um futuro melhor - mais 

ecológico, mais inclusivo e mais digital. 

A participação ativa da juventude nos processos democráticos é crucial para o presente 

e para o futuro das nossas sociedades. Assim, no âmbito deste Ano Europeu, dar-se-á 

início a um processo de reflexão participativa e participada acerca da construção do 

futuro da Europa.  

O Ano Europeu da Juventude tem quatro objetivos principais: 

• Destacar a forma como as transições ecológica e digital proporcionam 

oportunidades à juventude; 

• Ajudar as pessoas jovens a tornarem-se cidadãs ativas e empenhadas; 

• Promover oportunidades ao alcance das pessoas jovens; 

• Integrar uma perspetiva de juventude nas políticas do País e da União Europeia. 

Para cumprir estes objetivos, serão desenvolvidas diversas atividades nos 27 Estados-

membros da União Europeia, nomeadamente conferências, eventos e campanhas de 

informação e promoção, tendo como fio condutor o permanente e estreito 

envolvimento das pessoas jovens, do movimento associativo jovem e das suas 

plataformas representativas. 

Em Portugal, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), coordenador 

nacional, assim como as entidades do Comité Diretor1 do Ano Europeu da Juventude, 

pretendem conferir-lhe uma dimensão marcadamente participativa. Para isso desafiam 

as comunidades educativas a envolverem-se, por serem contextos privilegiados para a 

promoção dos valores democráticos.  

 

 
1 Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade; Associação 
Nacional de Freguesias; Associação Nacional de Municípios Portugueses; Conselho Nacional de 
Juventude; Direção Regional da Juventude dos Açores; Direção Regional de Juventude da Madeira; 
Federação Nacional das Associações Juvenis; e MOVIJOVEM - Mobilidade Juvenil 
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Deste modo, desafiamos o V. Agrupamento de Escolas/Escola Não Agrupada a dinamizar 

e a acolher, entre outras atividades, um Dia de Ação (Action Day), que consiste numa 

sessão dinâmica e interativa que aborda as questões-chave do Ano Europeu de 

Juventude e que promove o diálogo com e entre os jovens. O IPDJ e a FNAJ, através das 

suas estruturas e associações locais, poderão, sempre que possível, deslocar-se/juntar-

se ao V. estabelecimento de ensino para colaborar na dinamização desta sessão (seja 

ela presencial ou à distância). 

Para acompanhar e registar as atividades e iniciativas nacionais no âmbito do Ano 

Europeu da Juventude, deverá ser utilizado o site 

https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/. 

A nível europeu, este acompanhamento e registo poderá ser feito em 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_pt. 

No âmbito do Ano Europeu da Juventude, o IPDJ, em colaboração com o movimento 

associativo jovem e com diversas entidades públicas, promoverá um vasto conjunto de 

iniciativas ao longo de 2022, algumas especialmente dirigidas às escolas. Gostaríamos 

de destacar, desde já, o Prémio Letras e Imagens, que visará promover, junto de alunos 

do 3º ciclo do ensino básico, uma criação literária ou artística alusiva ao Ano Europeu da 

Juventude, premiando os trabalhos mais criativos e inovadores.  

Em suma, toda a comunidade educativa está convidada a promover, por sua iniciativa 

ou em cooperação com as organizações de juventude, ações descentralizadas sobre 

diversos formatos - conferências, debates, tertúlias, entre outros, podendo contar com 

o apoio por parte destas duas entidades. 

 

Carlos Manuel Pereira 

 

 

Coordenador Nacional do Ano Europeu da Juventude 

Instituto Português do Desporto e Juventude 

Nota: Para esclarecimento de dúvidas, dinamização do Dia de Ação ou apoio na 

organização de eventos e atividades, o contacto deverá ser feito através do seguinte 

endereço de e-mail: anoeuropeujuventude@ipdj.pt 

https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/
https://europa.eu/youth/year-of-youth_pt
mailto:anoeuropeujuventude@ipdj.pt

