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Gabinete do Vereador Elísio Pinto
Aprovado em Conselho Municipal de Juventude, no dia 6 de dezembro de 2018

Juventude: Plano de Atividades 2019
A presente proposta de plano de atividades 2019 para a área da juventude pretende acelerar um processo de
empoderamento e ativação da juventude, com vista a afirmar Gaia como cidade amiga da juventude, e apoiar o
sucesso do Plano Municipal da(s) Juventude(s) de Gaia (PMJGaia) e da candidatura #GAIA2024 – Capital
Europeia de Juventude.
Este documento defende o concretização dos 11 princípios e 36 compromissos do PMJGaia e dos quarto objetivos
para a Juventude, contando com um orçamento de 573.340 euros. Destaque para cinco novas propostas: Gaia
Orçamento Participativo Jovem; Centro de Juventude de Gaia; 17.º Encontro Nacional das Associações Juvenis; 100%
Cidade Amiga da Juventude; Candidatura #GAIA2024.
Objetivos estratégicos da juventude (2018-2021)
1. Financiamento da Juventude
2. Serviços e Infraestruturas para Jovens
3. Participação Jovem
4. Planeamento Estratégico
A visão #GAIA2024 surge como uma meta impossível (tal como, anteriormente, tinha sido a construção do PMJGaia).
Gaia não possui, hoje, condições para ambicionar ser Capital Europeia de Juventude; e Portugal é o único país já com
duas capitais europeias de juventude. #GAIA2024 terá de apresentar uma candidatura completamente inovadora,
criativa, agregadora, participativa e impactante, capaz de cooptar os decisores nacionais de juventude e mobilizar o
apoio da juventude, comunidade, parceiros e da Área Metropolitana do Porto. Este desafio abre a oportunidade para
renovar as políticas e práticas locais de juventude, produzindo verdadeiras mudanças na cidade e servindo de
inspiração a nível nacional e internacional.
Visão #GAIA2024 – Sonha Grande

Juventude como oportunidade para as cidades

Cidades como palco de potencial jovem

Empoderamento da juventude

Celebração da diversidade

Cidadania local, europeia e global

Inovação das políticas e trabalho de juventude

Diálogo jovem, coprodução e cogestão

Competências do futuro

Ativação de agentes de mudança

PMJGaia, Agenda Gaia 2030, EU Youth Goals, UN Youth Goals

Gaia, cidade 100% amiga da juventude
É esta a grande oportunidade que se apresenta: a concretização do PMJGaia e a candidatura #GAIA2024 podem
alimentar uma agenda humanista, universalista, progressista e reformista das políticas e práticas de juventude,
revolucionando a forma como se está a trabalhar e os impactos e oportunidades gerados. Gaia pode servir de modelo
inspirador sobre o que deve ser um serviço municipal de juventude, um Conselho Municipal de Juventude, a efetivação
dos direitos da juventude, a participação jovem, a comunicação com e para jovens, a operacionalização de agendas
glocais, as estratégias e políticas locais de juventude. Todas as atividades são oportunidades para inovar, criar valor
acrescentado e projetar o concelho. Esta revolução, assente no empoderamento e ativação da juventude, pode mudar
a cidade, gerar e potenciar oportunidades para os jovens e as jovens de Gaia e alavancar um concelho mais dinâmico
e atrativo. #GAIA2024 pode expandir estas mudanças à escala nacional e europeia.
Importa, assim, empoderar o Conselho Municipal de Juventude; reforçar o associativismo jovem e lançar o
voluntariado jovem; interiorizar o diálogo jovem, a coprodução e a cogestão; apoiar a capacitação e ativação de
agentes de mudança; ativar as agendas glocais; valorizar o trabalho de juventude e a aprendizagem não-formal;
sintonizar a equipa e o Município com o sucesso do PMJGaia e da visão 2024; trabalhar as lideranças, o planeamento e
avaliação; assegurar a capacidade operacional e o desenvolvimento competências da equipa (políticas de juventude,
trabalho de juventude, educação não-formal, participação jovem, informação e orientação jovem, direitos da
juventude, comunicação com e para jovens, inovação social, gestão de projetos, associativismo jovem, gestão de
voluntariado, programas e projetos internacionais); lançar novos serviços, projetos e campanhas; construir confiança
na (co)organização de grandes eventos; construir parcerias locais, nacionais e internacionais.
A construção do PMJGaia foi o maior sucesso das políticas de juventude do anterior mandato; pela criação de uma
metodologia e documento estratégico inovadores e inspiradores; pelo especial momento de participação jovem que foi
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o Mais Voz à Juventude; pelo despertar interno para a juventude; e pela fonte de reconhecimento externo, que
continua a granjear o Município e que abriu canais com o Conselho Nacional de Juventude, Federação Nacional das
Associações Juvenis, Fórum Europeu de Juventude, Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico, entre outras.
O posicionamento de Gaia ao nível da juventude melhorou significativamente entre 2015-2017. Neste momento, é
possível aproveitar o atual mandato (2017-2021) para renovar a cultura de trabalho, construir aspirações e continuar
a dar mais voz à juventude. Desafiar o impossível para ganhar uma cidade amiga da juventude começa com o plano
de atividades 2019. Defende-se a introdução de uma nova cultura de trabalho, capaz de fomentar a comunicação
organizacional, o espírito de equipa, a partilha de informação, a construção de parcerias, o desenvolvimento de
lideranças, ambição, compromisso e competências.
Em linha com o PMJGaia, as ações devem ser pensadas e realizadas com jovens, por jovens e para jovens, podendo
ser promovidas pelo Município, em parceria com o Município ou por jovens e organizações de juventude. Todas as
áreas devem ter pelo menos um projeto de impacto. Os serviços, projetos, eventos e campanhas devem ser
desenhados com o Conselho Municipal de Juventude e possibilitar a participação de jovens com menos oportunidades.
As atividades devem contribuir para o desenvolvimento de competências e aprendizagens mútuas e incluir o
reconhecimento dessas aprendizagens. Devem apoiar a pesquisa de modelos inspiradores, a inovação social, a
capacitação da equipa, a construção de parcerias, a disseminação de resultados e impacto e a identificação de
medidas de continuidade.
Lembrando que o trabalho de juventude se centra na criação de oportunidades de participação e aprendizagem nãoformal e informal em contexto extracurricular (fora da escola), importa estabelecer pontes com associações juvenis e
organizações de juventude, mas também com três grandes fóruns: educação (escolas, associações de estudantes,
comunidades educativas, ensino superior); desporto (clubes de formação desportiva, desportos radicais, desporto
universitário, jovens atletas de alta competição); criatividade (ensino artístico, música, dança, teatro, cinema,
multimédia, artes, tecnologias de informação e comunicação, moda).
O sucesso da juventude é um sucesso para todo o Município, pois permite testar, com relativa segurança, modelos de
governança, transparência e prestação de contas, processos democráticos e cidadania ativa, descentralização e
políticas de proximidade, trabalho em rede, articulado, transversal e horizontal, desburocratização – em suma:
modernização administrativa, “open government”, cidades inteligentes. Pode também beneficiar um sentimento de
pertença e apropriação da marca Gaia e reforçar os 10 pilares de desenvolvimento da Agenda Gaia 2030.
É por isso útil lembrar que o sucesso da construção do PMJGaia partiu da coragem de apoiar um projeto criativo,
aberto, plural, orgânico e complexo. Um projeto que foi sempre assumido como sendo dos jovens, com jovens e para
jovens; e que incorporou indispensáveis contributos de vários parceiros. Um projeto que, sendo político, definiu um
gestor de projeto do corpo técnico. Estas opções asseguraram a liberdade criativa para sonhar, desenhar e explorar
abordagens inovadoras; promoveram a participação jovem; construíram parcerias e laços de confiança; e criaram
oportunidades de partilha, aprendizagem e especialização; enriquecendo o projeto e o resultado final. Seguindo a
receita, será positiva a definição de um coordenador da juventude com mandato para definir objetivos com o vereador
da Juventude, liderar a equipa de juventude, articular o grupo transversal de serviços municipais e servir de porta-voz
com parceiros e organizações.
2018 permitiu observar um aumento significativo do número de atividades e públicos, contribuindo para o
reconhecimento e projeção do trabalho inovador que se está a desenvolver em Gaia, ao nível da juventude. Para se
concretizar o PMJGaia e a visão #GAIA2024 é necessário iniciar-se um processo intenso de aceleração em 2019:
compromisso do Município (e equipa); lideranças; visão transversal; planeamento estratégico; desenvolvimento de
competências e captação de talento; construção de reputação junto de jovens e agentes de juventude (atratividade e
confiança); construção de parceiras; avaliação de impactos.
A vontade é afirmar Gaia como cidade amiga da juventude.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA JUVENTUDE (2018-2021)
(Objetivos 2018-2021 podem ser revistos com processo 100% Cidade Amiga da Juventude e candidatura #GAIA2024)

1.

2.

3.

4.

Financiamento da Juventude
1.1. Orçamento e recursos capazes para a juventude
1.2. Vantagens para jovens
1.3. Organizações mais fortes
1.4. Investimento na inovação social e desenvolvimento sustentável do concelho
Serviços e Infraestruturas para Jovens
2.1. Valorização do trabalho de juventude
2.2. Informação e comunicação com e para jovens
2.3. Espaços de juventude amigos da juventude
Participação Jovem
3.1. Empoderamento de agentes de mudança
3.2. Diálogo jovem, coprodução e cogestão
3.3. Ativação do voluntariado jovem
Planeamento Estratégico
4.1. Plano Municipal da(s) Juventude(s) de Gaia
4.2. Visão transversal e construção de parcerias
4.3. 100% Cidade Amiga da Juventude
4.4. #GAIA2024 – Capital Europeia da Juventude

ORÇAMENTO JUVENTUDE 2019
Orçamentos Municipais – Área da Juventude 2013-2018
Ano

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Orçamento Juventude

559.260

326.560

212.740

335.940

224.070

389.300

573.340

% Orçamento Municipal

0,28%

0,30%

0,23%

0,39%

0,24%

0,39%

0,32%
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RESUMO ATIVIDADES 2019
FINANCIAMENTO DA JUVENTUDE
Orçamento e recursos capazes para a
juventude
 Orçamento Municipal para a Juventude
 Aprovação divulgação Plano Atividades 2019
 Aprovação divulgação Relatório Atividades
2018
 Coprodução Plano Atividades 2020
 Divulgação do investimento global com jovens
 Avaliação do impacto das políticas de
juventude
Vantagens para jovens
 Divulgação dos apoios municipais para jovens
 Cartão Jovem Municipal Gaia
 Gala de Finalistas
 Viagem Finalistas 12.º – Quadro Honra/Mérito
 Bolsa Ricardo Quaresma
 Bolsas Sociais de Mérito do Ensino Superior
 Programa Municipal de Estágios Remunerados
 Estágios Académicos no Gabinete de Juventude
Organizações mais fortes
 Regulamento Municipal de Benefícios Públicos
 Acordos de Parceria
Investimento na inovação social e
desenvolvimento sustentável do concelho
 Gaia Orçamento Participativo Jovem
 Gaia Tech Talks

SERVIÇOS E INFRAESTRUTURAS P/ JOVENS
Valorização do trabalho de juventude
 4.º Encontro Nacional Rede Loja Europa Jovem
 Democracia Recarregada: Atividade Nacional
 Biblioteca de Juventude
 Youth Worker 4.0
 Empower Youth
Informação e comunicação com/para
jovens
 Serviço de Informação e Orientação
 Loja Europa Jovem Gaia
 Balcão Ponto Já
 Estratégia de comunicação com e para jovens
 Página da juventude e redes sociais
 Agenda da(s) Juventude(s) de Gaia
 Exposições 12 Meses / 12 Temas Juventude
 Geração Nova Gaia
 Conhece o Teu Conselho Municipal de
Juventude
 Histórias de Voluntariado Jovem
 Manual Inspirador da(s) Juventude(s) de Gaia
 Campanha Super Jovens
 Gaia Short Film Fest
 Desta Vez Eu Voto
 Observatório de Juventude
Espaços de juventude amigos da juventude
 Centro de Juventude de Gaia
 Espaço de trabalho para jovens e organizações
 Serviço de Apoio a Projetos de Juventude
 Serviço Orientação Vocacional e Gestão
Carreira

PARTICIPAÇÃO JOVEM
Empoderamento de agentes de mudança
 PENF! Programa de Aprendizagem Não-Formal
 Bolsa de Facilitadores de Gaia
 Gaia Youth Worx
 GAIAMUN – Gaia Model United Nations
 Parlamento dos Jovens – Sessão Distrital
 Carreiras de Sonho
 Gaia Empreendedora
 Escola de Superpoderes
 Academia 4400
 FAP no Bairro
 Youth 4 Global Goals: Gender Equality
 N.I.C.E. – Ativação do Associativismo Jovem
 17.º Encontro Nacional Associações Juvenis
 Associativismo Juvenil: Escola de Cidadania
 Oficina Erasmus+/Corpo Europeu Solidariedade
 Dia Internacional da Mulher
 Dia do Estudante
 Dia Europeu de Informação aos Jovens
 Dia de S. Jorge / Encontro Escuteiros
 Dia do Associativismo Jovem
 Semana Europeia da Juventude
 Dia da Europa
 Dia Mundial do Ambiente
 Dia Aberto FAJDP
 Dia Internacional da Juventude
 Semana dos Direitos da Juventude
 Dia das Nações Unidas
 Semana da Educação Global
 Dia Internacional do Voluntariado
 Dia Internacional dos Direitos Humanos
Diálogo jovem, coprodução e cogestão
 Conselho Municipal de Juventude
 Apoio aos Conselhos Consultivos de Juventude
 Encontro Conselhos Municipais Juventude AMP
 Gaia Youth Labs
 O Futuro É Aqui
 Café Democracia
 Campeões de Gaia
 Gaia Youth Takeover Day
 EU/ON
 Diálogo Jovem Europeu
 Gaia Todo Um Mundo (Programação
Juventude)
Ativação do voluntariado jovem
 VOAHR Municípios
 Programa de Voluntariado Jovem

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
Plano Municipal da(s) Juventude(s) de Gaia
 Implementação PMJGaia
 Avaliação PMJGaia
 Divulgação PMJGaia
Visão transversal e construção de parcerias
 Grupo de trabalho municipal para a juventude
 Rede de Juventude de Gaia
 2ª Conferência da(s) Juventude(s) de Gaia
 Prémio da(s) Juventude(s) de Gaia
 Roteiro da(s) Juventude(s) de Gaia
 Conselho de Vereadores de Juventude da AMP
 Conselho de Fundadores Fundação da
Juventude
 Rede Nacional Loja Europa Jovem
 Rede de Cidades Educadoras
 Rede de Autarquias Participativas
 Programas europeus de juventude
100% Cidade Amiga da Juventude
 Certificação 100% Cidade Amiga da Juventude
#GAIA2024 – Capital Europeia da
Juventude
 Preparação candidatura #GAIA2024
 Assembleia 2024
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FINANCIAMENTO DA JUVENTUDE: ORÇAMENTO E RECURSOS CAPAZES PARA A JUVENTUDE
Orçamento Municipal para a Juventude
Definição de orçamento municipal para a área da juventude e divulgação na página da juventude (juntamente com plano de atividades).
Câmara Municipal de Gaia, OUT 2018
PMJGaia: Compromisso 2) Orçamento Municipal para a Juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Aprovação e divulgação do Plano Atividades 2019
Plano de Atividades 2019 é apresentado, debatido e aprovado em Conselho Municipal de Juventude e divulgado de forma clara e atrativa, online e offline.
Conselho Municipal de Juventude, DEZ 2018
PMJGaia: Compromisso 2) Orçamento Municipal para a Juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Aprovação e divulgação do Relatório Atividades 2018
Relatório de Atividades 2018 é apresentado, debatido e aprovado em Conselho Municipal de Juventude e divulgado de forma clara e atrativa, online e offline.
Conselho Municipal de Juventude, JAN-ABR 2019
PMJGaia: Compromisso 2) Orçamento Municipal para a Juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Coprodução do Plano de Atividades 2020
Plano de Atividades 2020 é coproduzido com o Conselho Municipal de Juventude, apresentado, debatido e aprovado em CMJ e divulgado de forma clara e atrativa, online e offline.
Conselho Municipal de Juventude, JUL-OUT 2019
PMJGaia: Compromisso 2) Orçamento Municipal para a Juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Divulgação do investimento global com jovens
Pesquisa, tratamento e disponibilização de informação clara e atrativa, online e offline, sobre investimento global da Câmara Municipal de Gaia com políticas, programas e
atividades direcionadas para jovens entre os 13-30 anos de idade e organizações de juventude.
Gabinete de Juventude, JAN 2019
PMJGaia: Compromisso 2) Orçamento Municipal para a Juventude
Agenda Gaia 2030: 8. Informar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Avaliação do impacto das políticas de juventude
Desenvolvimento de metodologia para avaliação do impacto das políticas de juventude e disponibilização de informação clara e atrativa, online e offline.
Gabinete de Juventude, SET-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 2) Orçamento Municipal para a Juventude
Agenda Gaia 2030: 8. Informar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas

6 | 43

Juventude: Plano de Atividades 2019
FINANCIAMENTO DA JUVENTUDE: VANTAGENS PARA JOVENS
Divulgação dos apoios municipais para jovens
Pesquisa, tratamento e disponibilização de informação clara e atrativa, online e offline, sobre as políticas, programas e atividades municipais direcionadas para jovens entre os 1330 anos de idade e organizações de juventude.
Gabinete de Juventude, JAN 2019
PMJGaia: Compromisso 3) Apoio a projetos de juventude; Compromisso 6) Iniciativas Acessíveis; 5.6. Promover o acesso a serviços públicos de qualidade; 6.4. Promover o acesso
a informação
Agenda Gaia 2030: 8. Informar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Cartão Jovem Municipal Gaia
Oferta do Cartão Jovem Municipal Gaia a jovens de Gaia entre os 12-29 anos de idade, como política pública de efetivação dos direitos da juventude e estímulo à coprodução.
www.cm-gaia.pt/pt/cidade/juventude/cartao-jovem-municipal-gaia
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
Parceiros: Movijovem
PMJGaia: Compromisso 6) Iniciativas Acessíveis; 5.6. Promover o acesso a serviços públicos de qualidade;
Agenda Gaia 2030: 5. Criar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: N/A
Gala de Finalistas
Coorganização da Gala de Finalistas para estudantes do ensino secundário das escolas de Gaia. Receitas revertem para fins solidários.
Pavilhão Municipal de Gaia, MAI 2019
Parceiros: Associações de estudantes do ensino secundário
PMJGaia: Compromisso 6) Iniciativas Acessíveis; 2.2. Promover o sucesso escolar
Agenda Gaia 2030: 1. Educar | Plano Nacional para a Juventude: Educação formal e não-formal | EU Youth Goals: 8. Educação de qualidade
Viagem Finalistas 12.º – Quadro Honra/Mérito
Organização de Viagem de Finalistas para estudantes do quadro de honra/mérito do 12.º ano, no sentido de reconhecer e promover o sucesso/mérito escolar.
Local e data a definir
PMJGaia: 2.2. Promover o sucesso escolar
Agenda Gaia 2030: 1. Educar | Plano Nacional para a Juventude: Educação formal e não-formal | EU Youth Goals: 8. Educação de qualidade
Bolsa Ricardo Quaresma
Atribuição da Bolsa Ricardo Quaresma a 15 jovens de Gaia para distinguir e promover a cidadania ativa, o sucesso escolar e desportivo, e os estilos de vida saudáveis.
www.cm-gaia.pt/pt/cidade/juventude/bolsa-ricardo-quaresma-2018
Câmara Municipal de Gaia, SET-DEZ 2019
Parceiros: Ricardo Quaresma
PMJGaia: 2.2. Promover o sucesso escolar; 3.6 Promover o desporto e o exercício físico
Agenda Gaia 2030: 1. Educar | Plano Nacional para a Juventude: Educação formal e não-formal | EU Youth Goals: 8. Educação de qualidade
Bolsas Sociais de Mérito para estudantes do ensino superior
Bolsas atribuídos através do Programa Gaia+Inclusiva para apoiar a formação académica de jovens gaienses de elevado potencial, que não dispõem dos necessários recursos
económicos para ingresso ou prosseguir estudos (licenciatura ou mestrado integrado) em instituições de ensino superior de Gaia, Politécnico do Porto ou Universidade do Porto.
www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/documentos_municipais/regulamentos/33_acao_social_gaia_inclusiva.pdf
Câmara Municipal de Gaia, data a anunciar
PMJGaia: 2.1 Garantir o acesso de todos os jovens a educação e formação de qualidade; 2.4 Apoiar as transições entre ciclos académicos e para o mundo profissional
Agenda Gaia 2030: 1. Educar | Plano Nacional para a Juventude: Educação formal e não-formal | EU Youth Goals: 8. Educação de qualidade

7 | 43

Juventude: Plano de Atividades 2019
Programa Municipal de Estágios Remunerados
Programa de estágios profissionais para apoiar a integração de jovens gaienses à procura de emprego no mercado de trabalho.
www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/documentos_municipais/regulamentos/em_vigor/2018_06/2018.06.04_estagios_profissionais.pdf
Câmara Municipal de Gaia, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 27) Criação de um programa de estágios; 1.4. Promover oportunidades de formação, estágio e trabalho
Agenda Gaia 2030: 3. Promover | Plano Nacional para a Juventude: Emprego | EU Youth Goals: 7. Trabalho digno para todas as pessoas
Estágios Académicos no Gabinete de Juventude
Acolhimento de estágios académicos no Gabinete de Juventude para criar oportunidades de desenvolvimento de competências para jovens estudantes do ensino superior e reforçar
as competências da equipa. Preferência pelas áreas de juventude, gestão de projetos, educação, psicologia, animação sociocultural; relações internacionais, estudos europeus;
design, comunicação, marketing; programação, informática.
Gabinete de Juventude, SET 2019 – JUL 2020
PMJGaia: Compromisso 27) Criação de um programa de estágios; 1.4. Promover oportunidades de formação, estágio e trabalho; 1.5. Promover o conceito de estágios de qualidade
Agenda Gaia 2030: 3. Promover | Plano Nacional para a Juventude: Emprego | EU Youth Goals: 7. Trabalho digno para todas as pessoas
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FINANCIAMENTO DA JUVENTUDE: ORGANIZAÇÕES MAIS FORTES
Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Públicos
Definição e divulgação das condições de apoio municipal a organizações de juventude, que desenvolvem projetos ou atividades em áreas de interesse público municipal, no âmbito
da cultura, ocupação dos tempos livres, cidadania, educação, ensino, saúde, ambiente e solidariedade social.
www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/documentos_municipais/regulamentos/03_atribuicao_beneficios_publicos.pdf
Câmara Municipal de Gaia, data a anunciar
PMJGaia: Compromisso 3) Apoio a projetos de juventude; 6.2. Fomentar o trabalho de organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 8. Informar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Acordos de Parceria com organizações de juventude
Cooperação com organizações de juventude para coprodução de atividades.

Arts Empowering Youth Work (Grupo de Ação e Intercâmbio Artístico e Cultural)

ETUGA – Encontro de Tunas de Gaia (Tuna Académica de Oliveira do Douro)

Gaia GodTellers – Festa de Bandas Cristãs (Grupo de Jovens de Canelas)

Já T’Explico! (Partilha Coragem)

Projeto de Azulejos das Devesas (Grupo de Ação e Intercâmbio Artístico e Cultural)

Projeto Edy-Care (Cuidadores de Portugal)

To The Seeds (Grupo de Ação e Intercâmbio Artístico e Cultural)
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 3) Apoio a projetos de juventude; 6.2. Fomentar o trabalho de organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 8. Informar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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FINANCIAMENTO DA JUVENTUDE: INVESTIMENTO NA INOVAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO

Gaia Orçamento Participativo Jovem (GOP+Jovem 2019)
Dinamização de orçamento participativo jovem para promover a democracia participativa, a participação jovem nos processos de decisão e o compromisso dos jovens na geração
de soluções de desenvolvimento sustentável para a cidade.
JAN-SET 2019
Parceiros: a definir (consultores e parceiro tecnológico)
PMJGaia: Compromisso 4) Criação de um orçamento participativo jovem; 6.1 Fomentar a participação jovem; 6.3 Apoiar a aprendizagem sobre participação, processos
democráticos e cidadania ativa
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Gaia Tech Talks
Evento dedicado ao empreendedorismo tecnológico, competências do futuro, cidades inteligentes. Potencial ligação ao trabalho de juventude digital e inteligente.
Local e data a definir
PMJGaia: 1.6. Promover o empreendedorismo
Agenda Gaia 2030: 3. Promover | Plano Nacional para a Juventude: Emprego | EU Youth Goals: 7. Trabalho digno para todas as pessoas
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SERVIÇOS E INFRAESTRUTURAS PARA JOVENS: VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DE JUVENTUDE
4.º Encontro Nacional Rede Loja Europa Jovem
Encontro de trabalho dos coordenadores das Lojas Europa Jovem para partilha de projetos inspiradores, formação e identificação de atividades em parceria.
Gabinete de Juventude, JAN 2019 (2ª Conferência da(s) Juventude(s) de Gaia)
Parceiros: Fundação Bracara Augusta, Rede Nacional Loja Europa Jovem
PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de
juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 11. Organizações de juventude e programas europeus
Democracia Recarregada: Atividade Nacional de Multiplicação
Atividade de multiplicação do projeto europeu Democracy Reloaded: coorganização de sessão de formação e partilha de boas práticas de participação jovem nos processos de
decisão local para 30 municípios portugueses; apresentação do projeto em encontro nacional de juventude; partilha de resultados em reunião de parceiros a realizar na Estónia.
JAN-JUN 2019
Parceiros: Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação
PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; 6.3. Apoiar a aprendizagem sobre participação, processos democráticos e cidadania
ativa; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Biblioteca de Juventude
Pesquisa, arquivo, disponibilização e divulgação de documentação e ferramentas físicas e digitais sobre políticas de juventude e trabalho com jovens.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 11) Criação de uma biblioteca de juventude; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Youth Worker 4.0
Programa de formação para decisores e trabalhadores municipais de juventude da Área Metropolitana do Porto.
Local e data a definir
Parceiros: Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude
PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de
juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Empower Youth
Candidatura Erasmus+ para desenvolvimento de projeto de partilha de boas práticas/apoio à inovação, no âmbito do trabalho de juventude de qualidade.
2019-2021
Parceiros: Conselho Nacional de Juventude e parceiros internacionais a definir
PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais, nacionais,
europeias e globais; Compromisso 33) Dinamização de candidaturas Erasmus+ Juventude em Ação; 7.5. Promover oportunidades de mobilidade nacionais e internacionais; 7.6.
Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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SERVIÇOS E INFRAESTRUTURAS PARA JOVENS: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM/PARA JOVENS
Serviço de Informação e Orientação
Criação de Serviço de Informação e Orientação sintonizado com a Carta Europeia de Informação a Jovens e capaz de pesquisar, tratar e disponibilizar informação clara e atrativa,
online e offline, sobre oportunidades para jovens a nível municipal e local; nacional (Balcão Ponto Já); europeu e global (Loja Europa Jovem Gaia).
www.eryica.org/european-youth-information-charter
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
Parceiros: Instituto Português do Desporto e Juventude, Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, Europe Direct Porto, Rede Nacional Loja Europa Jovem
PMJGaia: Compromisso 10) Criação de um serviço de informação jovem; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais, nacionais, europeias e globais;
6.4. Promover o acesso a informação; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.5. Promover oportunidades de mobilidade nacionais e internacionais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Loja Europa Jovem Gaia
Serviço de promoção da cidadania europeia e global, prestando informação a jovens e apoio à construção e dinamização de projetos internacionais: políticas e programas de
juventude europeus, Erasmus+, Corpo Europeu de Solidariedade, políticas e programas de juventude das Nações Unidas, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Educação
Global, Direitos Humanos.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
Parceiros: Rede Nacional Loja Europa Jovem, Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, Europe Direct Porto
PMJGaia: Compromisso 10) Criação de um serviço de informação jovem; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais, nacionais, europeias e globais;
Compromisso 33) Dinamização de candidaturas Erasmus+ Juventude em Ação; 6.4. Promover o acesso a informação; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.5.
Promover oportunidades de mobilidade nacionais e internacionais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 11. Organizações de juventude e programas europeus
Balcão Ponto Já
Reativação do ponto de informação sobre políticas e programas de juventude nacionais, integrado no Serviço de Informação e Orientação e em articulação com a LEJGaia.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
Parceiros: Instituto Português do Desporto e Juventude
PMJGaia: Compromisso 10) Criação de um serviço de informação jovem; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais, nacionais, europeias e globais;
6.4. Promover o acesso a informação; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.5. Promover oportunidades de mobilidade nacionais e internacionais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Estratégia de comunicação com e para jovens
Desenvolvimento de estratégia de comunicação com e para jovens: comunicação online e offline, clara, atrativa, criativa, interativa, inovadora, orientada para jovens, capaz de
privilegiar a comunicação entre pares e os processos de ativação e disseminação, para projetar uma cidade amiga da juventude.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 15) Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação orientada para jovens; 6.4. Promover o acesso a informação; 7.1. Sensibilizar os jovens para as
questões globais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Página da juventude e redes sociais
Criação de conteúdos para gestão da página e redes sociais da juventude: 100% das políticas, programas e atividades municipais para jovens são divulgados; projeção do
PMJGaia, Rede de Juventude de Gaia, visão #GAIA2024.
www.cm-gaia.pt/pt/cidade/juventude
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 13) Criação de uma plataforma digital da juventude; 6.4. Promover o acesso a informação; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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Agenda da(s) Juventude(s) de Gaia
Divulgação de atividades desenvolvida por jovens, com jovens e para jovens, incluindo eventos da Câmara Municipal de Gaia, Rede de Juventude de Gaia e organizações de
juventude locais, regionais, nacionais ou internacionais.
www.cm-gaia.pt/pt/cidade/juventude/agenda-da-s-juventude-s-de-gaia
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 14) Criação de uma Agenda da(s) Juventude(s) de Gaia; 6.4. Promover o acesso a informação; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Exposições 12 Meses / 12 Temas Juventude
Organização mensal de exposição alusiva a temas de juventude no Gabinete de Juventude, para sensibilizar jovens para a cidadania ativa e glocal: Direitos da Juventude, Direitos
Humanos, Objetivos de Juventude da União Europeia, Erasmus+, Eleições Europeias, Educação Global, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Juventude das
Nações Unidas, Competências do Futuro, Trabalho de Juventude de Qualidade, Participação Jovem, Resumo das Atividades 2019.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais, nacionais, europeias e globais; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Geração Nova Gaia
Campanha de vídeos mensais com jovens gaienses que se destacam (mérito académico, desportivo, social, artístico, profissional), para projetar valores locais, divulgar
oportunidades e inspirar outros jovens a agir.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 15) Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação orientada para jovens; 6.4. Promover o acesso a informação
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Conhece o Teu Conselho Municipal de Juventude
Campanha de vídeos mensais com organizações do Conselho Municipal de Juventude para apresentar o CMJ e as atividades dos seus elementos à comunidade.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 18) Abertura e dinamização do Conselho Municipal de Juventude; 6.2. Fomentar o trabalho de organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Histórias de Voluntariado Jovem
Campanha online e offline para promoção do voluntariado jovem: 12 histórias inspiradoras de voluntariado jovem.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: 8.1 Promover o voluntariado como ferramenta de enriquecimento social e pessoal
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Manual Inspirador da(s) Juventude(s) de Gaia
Pesquisa, desenvolvimento de conteúdos e criação de produto online e offline para divulgação de boas práticas e projetos de juventude locais e inspiradores (Rede de Juventude de
Gaia).
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: 6.2. Fomentar o trabalho de organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Campanha Super Jovens
Campanha dinamizada por jovens do ensino secundário para promover a aprendizagem entre pares e a sensibilização para os estilos de vida saudáveis, a prevenção de
comportamentos de risco, o combate a todas as formas de violência, a promoção da tolerância e o desenvolvimento de competências criativas, de comunicação e digitais. O tema
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para 2019 deverá ser definido pelo Conselho Municipal de Juventude (ex: igualdade de género, saúde mental, bullying, violência namoro, adições, alimentação saudável, entre
outros) e os trabalhos a desenvolver podem incluir diversas formas de expressão artística e criativa (ex: teatro, dança, música, vídeo, fotografia, campanha digital, entre outras).
Local a definir, MAR 2019 (Dia do Estudante)
Parceiros: escolas secundárias e associações de estudantes
PMJGaia: 3.3. Prevenir comportamentos risco e adições; 3.7. Promover a segurança e combater todas as formas de violência; 4.2. Apoiar o desenvolvimento da criatividade e
inovação; tolerância e criatividade; 5.3. Promover a tolerância, valorizar a diversidade e combater a discriminação
Agenda Gaia 2030: Cuidar | Plano Nacional para a Juventude: Saúde; Igualdade e inclusão social | EU Youth Goals: 2. Igualdade para todos os géneros; 5. Saúde mental e bemestar
Gaia Short Film Fest
Competição para criação de filmes (curtas) com tecnologias móveis, em 24 horas, para sensibilizar jovens para a cidadania ativa, europeia e global e apoiar o desenvolvimento de
competências criativas, de comunicação e digitais.
Local e data a definir
PMJGaia: 4.2. Apoiar o desenvolvimento da criatividade e inovação; 6.1. Fomentar a participação jovem
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Desta Vez Eu Voto
Associação à campanha de sensibilização à participação nas Eleições Europeias 2019.
www.destavezeuvoto.eu
JAN-MAI 2019
Parceiros: Europe Direct Porto, Parlamento Europeu
PMJGaia: 6.1. Fomentar a participação jovem; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 1. A União Europeia conectada com jovens
Observatório de Juventude
Apresentação de proposta para criação de Observatório de Juventude de Gaia, capaz de pesquisar, cruzar e divulgar informação clara e atrativa, online e offline, a partir de fontes
já existentes, sobre o estado da juventude de Gaia, anualmente.
Gabinete de Juventude, SET-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 12) Criação de um observatório de juventude; 6.4. Promover o acesso a informação
Agenda Gaia 2030: 8. Informar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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SERVIÇOS E INFRAESTRUTURAS PARA JOVENS: ESPAÇOS DE JUVENTUDE AMIGOS DA JUVENTUDE
Centro de Juventude de Gaia
Construção de Centro de Juventude de Gaia, sintonizado com o Selo de Qualidade de Centros de Juventude do Conselho da Europa, acessível, seguro, atrativo e amigo da
juventude: espaço de trabalho multifuncional para atividades de aprendizagem não-formal; co-working para organizações de juventude; incubadora de associações juvenis,
projetos criativos e de inovação social; espaço de trabalho para o Conselho Municipal de Juventude; espaço de estudo, lazer e convívio para jovens; pousada de juventude.
Cogestão com CMJ e organizações de juventude.
Parceiros: Conselho Municipal de Juventude, Conselho Nacional de Juventude, Federação Nacional das Associações Juvenis
www.coe.int/en/web/youth/quality-label-for-youth-centres
Local e prazo a definir
PMJGaia: Compromisso 7) Relançamento do Gabinete de Juventude; 2.5. Promover oportunidades de educação não-formal; 2.6 Promover a educação para a cidadania; 6.3 Apoiar
a aprendizagem sobre participação, processos democráticos e cidadania ativa; 7.1 Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.6 Promover a partilha de boas práticas entre
técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Espaço de trabalho para jovens e organizações de juventude
Evolução do Gabinete de Juventude para incluir espaço de trabalho para jovens e organizações de juventude e potenciar organizações mais fortes, a inovação social, a coprodução
e cogestão.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 7) Relançamento do Gabinete de Juventude; 6.2 Fomentar o trabalho de organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Serviço de Apoio a Projetos de Juventude
Evolução do Gabinete de Juventude para incluir serviço de apoio a projetos de juventude (apoio consultivo, logístico e de comunicação) e potenciar organizações mais fortes, a
inovação social, a coprodução e cogestão.
Gabinete de Juventude, JUL-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 7) Relançamento do Gabinete de Juventude; 6.2 Fomentar o trabalho de organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Serviço de Orientação Vocacional e Gestão Carreira
Acolhimento de estágios académicos para dinamização de experiência-piloto, a tempo-parcial, de serviço de apoio a jovens ao nível da orientação vocacional (9.º-12.º) e gestão de
carreira (procura ativa de emprego, coaching, desenvolvimento de competências de empregabilidade, empreendedorismo e transversais).
Gabinete de Juventude, SET 2019 – JUL 2020
PMJGaia: 1.3. Promover aconselhamento e orientação de carreira; 1.6. Promover o empreendedorismo; 2.3. Reforçar a orientação vocacional; 2.4. Apoiar as transições entre ciclos
académicos e para o mundo profissional
Agenda Gaia 2030: 3. Promover | Plano Nacional para a Juventude: Emprego | EU Youth Goals: 7. Trabalho digno para todas as pessoas
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PARTICIPAÇÃO JOVEM: EMPODERAMENTO DE AGENTES DE MUDANÇA
PENF! Programa de Aprendizagem Não-Formal
Programa de aprendizagem não-formal para capacitar agentes de mudança para a cidadania glocal (jovens, trabalhadores de juventude, gestores de voluntariado, jovens
voluntários, Conselho Municipal de Juventude, decisores e técnicos municipais): direitos da juventude; direitos humanos; competências do futuro; processos democráticos;
cidadania ativa, participação jovem e advocacia; igualdade de género; coesão social; inovação social; Agenda Gaia 2030; Plano Nacional para a Juventude; cidadania europeia;
Objetivos de Juventude da União Europeia; Erasmus+; Corpo Europeu de Solidariedade; Objetivos de Juventude das Nações Unidas; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
Educação Global; trabalho de juventude de qualidade, digital e inteligente; formação de formadores em educação não-formal. Projeto âncora para o Centro de Juventude de Gaia.
Projeto chapéu-de-chuva para Gaia Youth Labs, Gaia Youth Worx, Bolsa de Facilitadores de Gaia, capacitação CMJ, Programa de Voluntariado Jovem e atividades do Gabinete de
Juventude. Atividades PENF! devem cruzar facilitadores externos e experientes com facilitadores juniores do Gabinete de Juventude e Bolsa de Facilitadores de Gaia.
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais,
europeias e globais; 2.5 Promover oportunidades de educação não-formal; 2.6 Promover a educação para a cidadania; 6.3 Apoiar a aprendizagem sobre participação, processos
democráticos e cidadania ativa; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.3 Promover o diálogo entre jovens e a compreensão mútua; 7.6 Promover a partilha de boas
práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 1. Educar | Plano Nacional para a Juventude: Educação formal e não-formal | EU Youth Goals: 8. Educação de qualidade
Bolsa de Facilitadores de Gaia
Criação de Bolsa de Facilitadores de Gaia para capacitar jovens líderes e facilitadores locais capazes de apoiar projetos e atividades municipais: Gaia Youth Labs, Gaia Youth Worx,
GOP+Jovem, EU/ON, Diálogo Jovem Europeu, Programa de Voluntariado Jovem, entre outros. Atividades PENF! devem cruzar facilitadores externos e experientes com facilitadores
juniores do Gabinete de Juventude e Bolsa de Facilitadores de Gaia.
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; 2.5 Promover oportunidades de educação não-formal
Agenda Gaia 2030: 1. Educar | Plano Nacional para a Juventude: Educação formal e não-formal | EU Youth Goals: 8. Educação de qualidade
Gaia Youth Worx
Formação de multiplicadores para desenvolvimento de projetos de impacto comunitário. Atividades de aprendizagem não-formal de média duração para promover a capacitação de
agentes de mudança, chuvas de ideias, coprodução e ativação de projetos: Fórum Internacional Gaia Todo Um Mundo (programação de juventude), Semana da Educação Global,
Inovação Social, Associativismo Jovem.
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais,
europeias e globais; 2.5 Promover oportunidades de educação não-formal; 2.6 Promover a educação para a cidadania; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.3
Promover o diálogo entre jovens e a compreensão mútua; 7.6 Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
GAIAMUN – Gaia Model United Nations
Coorganização de simulação da Assembleia-Geral das Nações Unidas (Model United Nations) para promover a participação jovem, a cidadania global e a aprendizagem sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o universo das Nações Unidas. Evento internacional aberto à participação das escolas secundárias de Gaia.
Centro Paroquial de Mafamude, ABR 2019
Parceiros: Colégio Internato dos Carvalhos, Conselho Nacional de Juventude
PMJGaia: Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e globais; 6.3 Apoiar a aprendizagem sobre participação, processos
democráticos e cidadania ativa; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.3 Promover o diálogo entre jovens e a compreensão mútua
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Parlamento dos Jovens – Sessão Distrital
Coorganização da sessão distrital do Parlamento dos Jovens 2019, dedicada às Alterações Climáticas
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www.jovens.parlamento.pt
Auditório Municipal de Gaia, MAR 2019
Parceiros: Instituto Português do Desporto e Juventude
PMJGaia: Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e globais; 6.3 Apoiar a aprendizagem sobre participação, processos
democráticos e cidadania ativa; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.3 Promover o diálogo entre jovens e a compreensão mútua; 7.4 Encorajar atitudes
sustentáveis e amigas do ambiente
Agenda Gaia 2030: 6. Proteger; 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Ambiente e desenvolvimento sustentável; Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço
e participação para todas as pessoas; 10. Europa verde e sustentável
Carreiras de Sonho
Ciclo de apresentações mensais sobre oportunidades e apoios no âmbito da empregabilidade e empreendedorismo: Programa Municipal de Estágios Remunerados, Escola Oficina,
INOVAGAIA, Garantia Jovem, Erasmus+, PEJENE, Oficina de Procura Ativa de Emprego, Elevador Pitch/Oficina para Construção de Plano de Negócios, INOV Contacto, Volta ao
Emprego, UN Youth Delegates / UN Youth Volunteers, Corpo Europeu de Solidariedade.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: 1.2. Investir nas competências procuradas pelo mercado de trabalho; 1.6. Promover o empreendedorismo
Agenda Gaia 2030: 3. Promover | Plano Nacional para a Juventude: Emprego | EU Youth Goals: 7. Trabalho digno para todas as pessoas
Gaia Empreendedora
Plataforma digital de promoção do empreendedorismo jovem e desenvolvimento de competências empreendedores.
www.gaiaempreendedora.pt
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
Parceiros: Cyberdigital
PMJGaia: 1.6. Promover o empreendedorismo
Agenda Gaia 2030: 3. Promover | Plano Nacional para a Juventude: Emprego | EU Youth Goals: 7. Trabalho digno para todas as pessoas
Escola de Superpoderes
Projeto de voluntariado jovem, formação e aprendizagem entre pares para apoiar o desenvolvimento de competências cívicas, sociais e transversais, “superpoderes” e projetos de
impacto comunitário nas 15 freguesias de Gaia.
http://movimentotransformers.org/escolas-de-superpoderes
15 freguesias de Gaia, SET 2019 – JUL 2020
Parceiros: Movimento Transformers
PMJGaia: 2.5 Promover oportunidades de educação não-formal; 2.6 Promover a educação para a cidadania; 4.2 Apoiar o desenvolvimento da criatividade e inovação; 5.1 Potenciar
o trabalho com jovens (youth work) como ferramenta de coesão social; 8.1 Promover o voluntariado como ferramenta de enriquecimento social e pessoal
Agenda Gaia 2030: 4. Inovar | Plano Nacional para a Juventude: Educação formal e não-formal | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Academia 4400 / Grupo Autónomo de Intervenção Artística
Projeto de empoderamento jovem através da cultura urbana, aprendizagem entre pares e valorização do património local. Experiência piloto em 2019, com dinamização de oficinas
de hip-hop (DJing, MCing, breakdance e produção) nas férias da Páscoa e verão; mediante a avaliação o projeto é alargado em 2020 para decorrer ao longo do ano e incluir arte
urbana, fotografia, vídeo, design e produção de eventos. Organização de concerto para apoiar sustentabilidade do projeto.
Local e datas a definir
Parceiros: Mundo Segundo
PMJGaia: 4.2 Apoiar o desenvolvimento da criatividade e inovação; 4.5 Promover o conhecimento sobre culturas e património locais; 5.1 Potenciar o trabalho com jovens (youth
work) como ferramenta de coesão social
Agenda Gaia 2030: 4. Inovar | Plano Nacional para a Juventude: Educação formal e não-formal | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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FAP no Bairro
https://fap.pt/comunidade-e-inclusao/fap-no-bairro
Projeto de voluntariado jovem, aprendizagem entre pares e intervenção social dinamizado por estudantes do ensino superior junto de crianças e jovens com menos oportunidades.
Local e data a definir
Parceiros: Federação Académica do Porto
PMJGaia: 5.1. Potenciar o trabalho com jovens (youth work) como ferramenta de coesão social; 7.3. Promover o diálogo entre jovens e a compreensão mútua; 8.1 Promover o
voluntariado como ferramenta de enriquecimento social e pessoal
Agenda Gaia 2030: 4. Inovar | Plano Nacional para a Juventude: Igualdade e inclusão social | EU Youth Goals: 3. Sociedades inclusivas
Youth 4 Global Goals: Help Raise Awareness for Gender Equality
Acolhimento de projeto de voluntáriado internacional para dinamização de projeto de aprendizagem entre pares e formação de multiplicadores para desenvolvimento de projeto de
impacto comunitário no âmbito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 – Igualdade de Género.
https://youth4globalgoals.org
Gabinete de Juventude, data a definir
Parceiros: AEISEC Porto
PMJGaia: 5.3. Promover a tolerância, valorizar a diversidade e combater a discriminação; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.3. Promover o diálogo entre jovens
e a compreensão mútua; 7.7 Encorajar o voluntariado nacional e internacional e o apoio ao desenvolvimento
Agenda Gaia 2030: 4. Inovar | Plano Nacional para a Juventude: Igualdade e inclusão social | EU Youth Goals: 2. Igualdade para todos os géneros
N.I.C.E. – Ativação do Associativismo Jovem nas Comunidades Escolares
Nova Intervenção com Educação Criativa para apoiar a inovação social e o empreendedorismo jovem. Projeto de empoderamento de agentes de mudança, aprendizagem para a
cidade ativa, promoção da participação jovem, capacitação de associações de estudantes e estímulo à criação de associações juvenis, dinamizado com os Conselhos Coordenadores
das Escolas Secundárias.
www.facebook.com/NICE-New-Intervention-with-Creative-Education-1558020997776129
Local e data a definir
Parceiros: Carlos Sousa Santos
PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; 2.6 Promover a educação para a cidadania; 6.1 Fomentar a participação jovem; 6.2
Fomentar o trabalho de organizações de juventude; 6.3 Apoiar a aprendizagem sobre participação, processos democráticos e cidadania ativa
Agenda Gaia 2030: 4. Inovar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
17.º Encontro Nacional das Associações Juvenis
Coorganização do maior evento nacional de juventude, para sensibilizar os jovens para a cidadania ativa e potencial do associativismo jovem.
Data a definir
Parceiros: Federação Nacional das Associações Juvenis
PMJGaia: Compromisso 28) Participação e apoio à participação em eventos de juventude; 6.1 Fomentar a participação jovem; 6.2 Fomentar o trabalho de organizações de
juventude; 7.6 Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Associativismo Juvenil: Escola de Cidadania e Voluntariado
Campanha de promoção do associativismo jovem, para sensibilizar os jovens para a cidadania ativa e criação de associações juvenis.
Local e data a definir
Parceiros: Federação Nacional das Associações Juvenis
PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; 2.6 Promover a educação para a cidadania; 6.1 Fomentar a participação jovem; 6.2
Fomentar o trabalho de organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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Oficinas Erasmus+/Corpo Europeu Solidariedade
Oficinas de apresentação do Programa Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade, para apoiar a construção de ideias de projetos e candidaturas de organizações de Gaia.
https://juventude.pt | https://europa.eu/youth/solidarity_pt
Gabinete de Juventude, data a definir
Parceiros: Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação
PMJGaia: Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais, nacionais, europeias e globais; Compromisso 33) Dinamização de candidaturas Erasmus+
Juventude em Ação; 7.5. Promover oportunidades de mobilidade nacionais e internacionais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 1. A União Europeia conectada com jovens; 11. Organizações de
juventude e programas europeus
Calendário Sempre Jovem
Celebração de datas marcantes da área da juventude, para apoiar a sensibilização para a cidade glocal e ativar agentes de mudança. Coorganização com organizações de
juventude.

Dia Internacional da Mulher (8 MAR)

Dia do Estudante (24 MAR)

Dia Europeu de Informação aos Jovens (17 ABR)

Dia de S. Jorge / Encontro do Corpo Nacional de Escutas – Distrito do Porto (23 ABR)

Dia do Associativismo Jovem (30 ABR)

Semana Europeia da Juventude (MAI)

Dia da Europa (9 MAI)

Dia Mundial do Ambiente( 5 JUN)

Dia Aberto FAJDP (data a definir)

Dia Internacional da Juventude (12 AGO)

Semana dos Direitos da Juventude (SET)

Dia das Nações Unidas (24 OUT)

Semana da Educação Global (NOV)

Dia Internacional do Voluntariado (5 DEZ)

Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 DEZ)
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 16) Celebração de datas marcantes; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e globais; 6.1 Fomentar
a participação jovem; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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PARTICIPAÇÃO JOVEM: DIÁLOGO JOVEM, COPRODUÇÃO E COGESTÃO
Conselho Municipal de Juventude
Órgão representativo dos jovens e organizações de juventude de Gaia e fórum de participação jovem, diálogo entre jovens e decisores municipais, coprodução e cogestão de
políticas de juventude.
www.cm-gaia.pt/pt/municipio/assembleia-municipal/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-juventude
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 18) Abertura e dinamização do Conselho Municipal de Juventude; 6.1. Fomentar a participação jovem; 6.2. Fomentar o trabalho de organizações de
juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Apoio aos Conselhos Consultivos de Juventude
Apoio consultivo às juntas de freguesia e organizações de juventude para criação/dinamização de conselhos consultivos de juventude nas 15 freguesias de Gaia.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 19) Criação de conselhos consultivos de juventude; 6.1. Fomentar a participação jovem; 6.2. Fomentar o trabalho de organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Encontro de Conselhos Municipais de Juventude da Área Metropolitana do Porto
Organização de encontro de conselhos municipais de juventude para promover a partilha de ideias e identificação de sinergias.
JAN 2019 (2ª Conferências da(s) Juventude(s) de Gaia)
PMJGaia: Compromisso 18) Abertura e dinamização do Conselho Municipal de Juventude; 6.1. Fomentar a participação jovem; 6.2. Fomentar o trabalho de organizações de
juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Gaia Youth Labs
Laboratórios de diálogo jovem e construção de ideias para coprodução de políticas e programas de juventude. Interligação com outros projetos: Roteiro da(s) Juventude(s) de
Gaia, GOP+Jovem 2019, Assembleia 2024, Café Democracia, EU/ON, entre outros.
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 23) Auscultação contínua de jovens e agentes locais; 6.1. Fomentar a participação jovem; 7.3 Promover o diálogo entre jovens e a compreensão mútua
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
O Futuro É Aqui
Atividade a definir e desenvolver pela Comissão Permanente do Conselho Municipal de Juventude, com o apoio do Gabinete de Juventude. (2018: Debate sobre a nova Lei do
Associativismo Jovem.)
Local e data a definir
Parceiros: Comissão Permanente do Conselho Municipal de Juventude
PMJGaia: 6.1. Fomentar a participação jovem
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Café Democracia
Ciclo coorganizado por juventudes partidárias, com o apoio do Gabinete de Juventude, para debater a democracia, aprendizagem para os processos democráticos, cidadania glocal
e políticas de juventude. Foco nas eleições europeias, campanha Desta Vez Eu Voto e políticas europeias de juventude.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
Parceiros: juventudes partidárias
PMJGaia: 6.1. Fomentar a participação jovem
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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Campeões de Gaia
Torneio desportivo entre escolas secundárias coorganizado pelas associações de estudantes, com o apoio do Gabinete de Juventude, para desenvolver o diálogo intramunicipal, a
prática desportiva, os estilos de vida saudáveis e a capacitação de agentes de mudança. As modalidades e o formato da competição deverão ser decididos anualmente pelas
associações de estudantes.
SET 2019 – JUL 2020
Parceiros: Associações de estudantes do ensino secundário
PMJGaia: 3.5 Promover a ocupação saudável de tempos livres; 3.6 Promover o desporto e o exercício físico; 6.1 Fomentar a participação jovem; 7.3 Promover o diálogo entre
jovens e a compreensão mútua
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Gaia Youth Takeover Day (Dia Aberto do Gabinete de Juventude)
Por um dia, o Conselho Municipal de Juventude assume a gestão do Gabinete de Juventude e define a programação e atividades.
Gabinete de Juventude, JAN 2019 (2ª Conferências da(s) Juventude(s) de Gaia)
Parceiros: Conselho Municipal de Juventude
PMJGaia: 6.1. Fomentar a participação jovem
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
EU/ON
Ciclo de diálogo jovem para promover os valores europeus e a cidadania europeia, as oportunidades das políticas e programas europeus de juventude e o presente e futuro da
União Europeia. (Candidatura Erasmus+: resultado conhecido em DEZ 2019)
JAN 2019 – DEZ 2020
Parceiros: Conselho Nacional de Juventude, Rede Nacional Loja Europa Jovem, Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação
PMJGaia: Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e globais; Compromisso 33) Dinamização de candidaturas Erasmus+
Juventude em Ação; 6.1. Fomentar a participação jovem; 6.3 Apoiar a aprendizagem sobre participação, processos democráticos e cidadania ativa; 7.1. Sensibilizar os jovens para
as questões globais; 7.2. Promover o diálogo sobre assuntos locais e globais entre jovens e decisores políticos; 7.3 Promover o diálogo entre jovens e a compreensão mútua
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 1. A União Europeia conectada com jovens
Diálogo Jovem Europeu
Dinamização de sessões do 7.º Ciclo de Diálogo Estruturado Europeu nas escolas secundárias de Gaia, para envolver jovens na construção da próxima geração de políticas
europeias de juventude.
www.cnj.pt/tu-na-europa-dialogo-estruturado
Escolas secundárias, FEV-MAR 2019
Parceiros: Conselho Nacional de Juventude, escolas secundárias
PMJGaia: Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e globais; 6.1. Fomentar a participação jovem; 6.3 Apoiar a aprendizagem
sobre participação, processos democráticos e cidadania ativa; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais; 7.2. Promover o diálogo sobre assuntos locais e globais entre
jovens e decisores políticos; 7.3 Promover o diálogo entre jovens e a compreensão mútua
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 1. A União Europeia conectada com jovens
Fórum Internacional Gaia Todo Um Mundo (Programação de Juventude)
Coprodução da programação de juventude para o maior evento da cidade, com o Conselho Municipal de Juventude. (Gaia Youth Worx)
http://gtm.cm-gaia.pt
Centro Histórico de Gaia, data a anunciar
Parceiros: Conselho Municipal de Juventude
PMJGaia: Compromisso 31) Criação de novos espaços de participação jovem; 4.1 Promover o acesso à criatividade e à cultura; 4.6. Promover parceiras escolas, agentes culturais,
indústrias criativas e juventude; 6.1 Fomentar a participação jovem; 7.1. Sensibilizar os jovens para as questões globais
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 1. A União Europeia conectada com jovens
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PARTICIPAÇÃO JOVEM: ATIVAÇÃO DO VOLUNTARIADO JOVEM
VOAHR Municípios
Projeto Portugal Inovação Social – Parcerias para o Impacto de capacitação e interligação de bancos municipais de voluntariado.
JAN 2019 - DEZ 2021
Parceiros: Pista Mágica – Escola de Voluntariado e Área Metropolitana do Porto
PMJGaia: 8.2 Promover a capacitação de voluntários e a qualidade dos projetos de voluntariado
Agenda Gaia 2030: 4. Inovar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Programa de Voluntariado Jovem
Desenvolvimento de programa de voluntariado jovem, em ligação ao Banco Municipal de Voluntariado, para gerar oportunidades de voluntariado e apoiar a capacitação de
voluntários e gestores de voluntariado. Disseminação de oportunidades de voluntariado locais, nacionais e internacionais, incluindo Corpo Europeu de Solidariedade e Voluntariado
das Nações Unidas. Apresentação de candidaturas e apoio a candidaturas de jovens e organizações de juventude ao Corpo Europeu de Solidariedade (Loja Europa Jovem Gaia).
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 26) Criação de um banco de voluntariado jovem; 7.5 Promover oportunidades de mobilidade nacionais e internacionais; 8.1 Promover o voluntariado como
ferramenta de enriquecimento social e pessoal; 8.2 Promover a capacitação de voluntários e a qualidade dos projetos de voluntariado
Agenda Gaia 2030: 4. Inovar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: PLANO MUNICIPAL DA(S) JUVENTUDE(S) DE GAIA
Implementação PMJGaia
Concretização de 75% dos compromissos e desenvolvimento de projetos inspiradores para as 8 áreas do PMJGaia. Atividades do Gabinete de Juventude seguem os 11 princípios do
PMJGaia.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Plano Municipal da(s) Juventude de Gaia
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Avaliação PMJGaia
Apresentação do primeiro relatório de avaliação do PMJGaia ao Conselho Municipal de Juventude em JAN 2019 e divulgação na página de juventude. Desenvolvimento de
metodologia de avaliação de impacto para segunda avaliação. Concretização dos 16 passos de avaliação PMJGaia.
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 36) Assegurar um modelo de monitorização e avaliação e a continuidade do PMJGaia
Agenda Gaia 2030: 8. Informar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Divulgação PMJGaia
Divulgação do PMJGaia e da evolução e avaliação da implementação de forma clara e atrativa, online e offline. Identificação e participação em eventos dedicados a políticas de
juventude para promoção do PMJGaia, partilha de experiências e identificação de oportunidades.
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 1) Divulgação do PMJGaia
Agenda Gaia 2030: 8. Informar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: VISÃO TRANSVERSAL E CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS
Grupo de trabalho municipal para a juventude
Criação de grupo de trabalho municipal para a juventude (visão transversal da juventude, partilha de informação e coprodução de projetos), de forma a apoiar o sucesso do Plano
Municipal da(s) Juventude(s) de Gaia, certificação 100% Cidade Amiga da Juventude e candidatura #GAIA2024.
Gabinete de Juventude, JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 25) Assegurar a lógica de trabalho transversal e multissectorial
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Rede de Juventude de Gaia
Criação de rede de trabalho com organizações que contribuem para a implementação do PMJGaia, para aumentar o conhecimento das oportunidades existentes para jovens, a
apropriação do PMJGaia, a partilha de projetos inspiradores e a geração de novas ideias. Mapeamento de organizações e projetos; organização de encontros setoriais e
transversais; divulgação da Rede e das atividades das organizações (Agenda da(s) Juventude(s)); distinção de boas práticas (Prémios da(s) Juventude(s) de Gaia).
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 17) Mapeamento das associações e projetos de juventude; Compromisso 20) Criação de uma Rede de Juventude de Gaia; 6.2 Fomentar o trabalho de
organizações de juventude; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
2ª Conferência da(s) Juventude(s) de Gaia
Encontro de partilha, debate e aprendizagem sobre políticas e trabalho de juventude. Programa guarda-chuva com sessões paralelas: apresentação Plano de Atividade 2019;
Encontro de Vereadores de Juventude; Encontro de Conselhos Municipais de Juventude da Área Metropolitana do Porto; Feira de Projetos Inspiradores (políticas de juventude, AJ e
voluntariado jovem); atividades de formação (PENF! e Gaia Youth Worx); Prémios da(s) Juventude(s); 4º Encontro Nacional da Rede Loja Europa Jovem; Gaia Youth Takeover
Day; reuniões de trabalho com decisores de juventude; FESTA!.
JAN 2019
PMJGaia: Compromisso 21) Realização de um encontro anual de juventude; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Prémio da(s) Juventude(s) de Gaia
Distinção anual de 13 boas práticas locais de juventude: um projeto para cada área PMJGaia + melhor novo projeto/organização + melhor campanha de comunicação com e para
jovens + melhor projeto de inovação social jovem + melhor projeto das associações de estudantes + melhor projeto das associações juvenis.
JAN 2019 (2ª Conferência da(s) Juventude(s) de Gaia)
PMJGaia: 6.2 Fomentar o trabalho de organizações de juventude; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Roteiro da(s) Juventude(s) de Gaia
Visita às 15 freguesias para apresentação das políticas locais de juventude e promoção do diálogo jovem. Programa de um dia para cada freguesia, com visita a duas organizações
de juventude, reunião de trabalho com junta de freguesia e sessão de construção de ideias com jovens e organizações de juventude (Gaia Youth Labs).
15 freguesias de Gaia, JAN-DEZ 2019
Parceiros: Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto
PMJGaia: 6.1 Fomentar a participação jovem; 6.2 Fomentar o trabalho de organizações de juventude; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de
juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Conselho de Vereadores de Juventude da Área Metropolitana do Porto
Proposta de criação do Conselho de Vereadores de Juventude da Área Metropolitana do Porto, para partilha de informação, identificação de oportunidades, capacitação de decisores
e trabalhadores de juventude e coprodução de projetos.
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JAN 2019
PMJGaia: Compromisso 29) Articulação com redes nacionais e internacionais; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e
globais; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Conselho de Fundadores Fundação da Juventude
Participação ativa no Conselho de Fundadores da Fundação da Juventude, para identificação de oportunidades de parceria, capacitação de jovens, decisores e trabalhadores de
juventude e coprodução de projetos.
www.fjuventude.pt
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 29) Articulação com redes nacionais e internacionais; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e
globais; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Rede Nacional Loja Europa Jovem
Participação ativa na Rede Nacional Loja Europa Jovem, para identificação de oportunidades de parceria, capacitação de jovens, decisores e trabalhadores de juventude e
coprodução de projetos. Organização do 4.º Encontro Nacional da Rede Loja Europa Jovem.
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 29) Articulação com redes nacionais e internacionais; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e
globais; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Rede de Cidades Educadoras
Integração na Rede de Cidades Educadores, para identificação de oportunidades de parceria, capacitação de jovens, decisores e trabalhadores de juventude, promoção da
aprendizagem não-formal e educação global e coprodução de projetos.
www.edcities.org/rede-portuguesa
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 29) Articulação com redes nacionais e internacionais; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e
globais; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Rede de Autarquias Participativas
Participação ativa na Rede de Autarquias Participativas para identificação de oportunidades de parceria, capacitação de decisores e trabalhadores de juventude e coprodução de
projetos de participação jovem.
www.portugalparticipa.pt
JAN-DEZ 2019
PMJGaia: Compromisso 29) Articulação com redes nacionais e internacionais; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais nacionais, europeias e
globais; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Programas europeus de juventude
Apresentação de candidaturas a programas europeus de juventude, para gerar oportunidades de importação de boas práticas, empoderamento jovem e construção de parceiras
internacionais: Erasmus+, Corpo Europeu de Solidariedade, Europa dos Cidadãos, URBACT.
JAN-DEZ 2019
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PMJGaia: Compromisso 9) Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis; Compromisso 30) Articulação com estratégias de desenvolvimento locais, nacionais,
europeias e globais; Compromisso 33) Dinamização de candidaturas Erasmus+ Juventude em Ação; 6.2 Fomentar o trabalho de organizações de juventude; 7.5. Promover
oportunidades de mobilidade nacionais e internacionais; 7.6. Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 1. A União Europeia conectada com jovens; 11. Organizações de
juventude e programas europeus
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PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: 100% CIDADE AMIGA DA JUVENTUDE
Certificação 100% Cidade Amiga da Juventude
Processo de certificação e desenvolvimento de competências para obtenção do Selo de Qualidade de Cidade Amiga da Juventude, apoiando uma visão transversal da juventude e a
inovação de políticas de juventude de qualidade.
www.facebook.com/Youthfriendlycity
Gabinete de Juventude, data a definir
Parceiros: Fundação Bracara Augusta e Conselho Nacional de Juventude
PMJGaia: Compromisso 35) Certificação 100% Youth City
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: #GAIA2024 – CAPITAL EUROPEIA DA JUVENTUDE
Preparação candidatura #GAIA2024
Preparação candidatura #GAIA2024 – Capital Europeia da Juventude: identificação critérios e prazos de candidatura; agendas do Fórum Europeu de Juventude; historial,
campanhas e programação das anteriores capitais europeias de juventude; definição orçamento, gestor e equipa de projeto; desenvolvimento e apresentação da estratégia de
candidatura e de comunicação; desenvolvimento de competências da equipa. Apresentação candidatura: 2020; decisão candidatura vencedora: 2021.
www.europeanyouthcapital.org
Gabinete de Juventude, JAN 2019 – NOV 2021
PMJGaia: Compromisso 34) Candidatura a Capital Europeia da Juventude
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
Assembleia 2024
Fórum para coprodução da candidatura #GAIA2024 com jovens, promovendo o debate e a construção de ações para melhorar cidade a curto prazo (2019); médio prazo (20202021); e longo prazo (candidatura e programa #GAIA2024). Promoção da participação jovem nos processos de decisão, coprodução e cogestão.
Gabinete de Juventude, SET 2019 – DEZ 2021
PMJGaia: Compromisso 24) Criação de novos espaços de participação jovem; Compromisso 34) Candidatura a Capital Europeia da Juventude; 7.2 Promover o diálogo sobre
assuntos locais e globais entre jovens e decisores políticos
Agenda Gaia 2030: 7. Relacionar | Plano Nacional para a Juventude: Governança e participação | EU Youth Goals: 9. Espaço e participação para todas as pessoas
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CRONOGRAMA ATIVIDADES 2019
J

F

M

A

M

J

J

A

S

Orçamento Municipal para a Juventude

O

N

D

2020

Implementação PMJGaia
Avaliação PMJGaia

X

X

Divulgação PMJGaia
Grupo de trabalho municipal para a juventude

X

Conselho Municipal de Juventude

X

Rede de Juventude de Gaia

X

Gaia Orçamento Participativo Jovem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EU/ON

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2ª Conferência da(s) Juventude(s) de Gaia

X

Prémio da(s) Juventude(s) de Gaia

X

Gaia Youth Takeover Day

X

4.º Encontro Nacional Rede Loja Europa Jovem

X

Encontro Conselhos Municipais Juventude AMP

X

Preparação candidatura #GAIA2024

X

X

X

X

O Futuro É Aqui
Café Democracia

X

X

X

X

X

X

PENF! Programa de Aprendizagem Não-Formal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bolsa de Facilitadores de Gaia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gaia Youth Labs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gaia Youth Worx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Roteiro da(s) Juventude(s) de Gaia
Cartão Jovem Municipal Gaia
VOAHR Municípios

X

Programa de Voluntariado Jovem

X

Democracia Recarregada: Atividade Nacional

X

X

X

X

Aprovação e divulgação do Relatório Atividades 2018

X

X

X

X

Serviço de Informação e Orientação

X

Loja Europa Jovem Gaia
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Balcão Ponto Já

X

Biblioteca de Juventude

X

Espaço de trabalho para jovens e organizações

X

Estratégia de comunicação com e para jovens

X

Página da juventude e redes sociais
Agenda da(s) Juventude(s) de Gaia
Divulgação dos apoios municipais para jovens

X

Divulgação do investimento global com jovens

X

Exposições 12 Meses / 12 Temas Juventude

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Geração Nova Gaia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conhece o Teu Conselho Municipal de Juventude

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Histórias de Voluntariado Jovem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Manual Inspirador da(s) Juventude(s) de Gaia
Desta Vez Eu Voto
Carreiras de Sonho
Gaia Empreendedora
Acordos de Parceria

X

Apoio aos Conselhos Consultivos de Juventude

X

Conselho de Fundadores Fundação da Juventude
Rede Nacional Loja Europa Jovem
Rede de Autarquias Participativas
Programas europeus de juventude

X

X

X

Empower Youth
Diálogo Jovem Europeu
Dia Internacional da Mulher

X

X
8

Dia do Estudante

24

Campanha Super Jovens

X

Parlamento dos Jovens – Sessão Distrital

X

Academia 4400

X

Dia Europeu de Informação aos Jovens

17

Dia de S. Jorge/Encontro Escuteiros

23

X

30 | 43

Juventude: Plano de Atividades 2019
17.º Encontro Nacional das Associações Juvenis

X

GAIAMUN – Gaia Model United Nations

X

Dia do Associativismo Jovem

30

Semana Europeia da Juventude

X

Dia da Europa

9

Gala de Finalistas

X

Dia Mundial do Ambiente

5

Dia Aberto FAJDP

X

Coprodução do Plano Atividades 2020

X

X

X

X

Viagem Finalistas 12.º – Quadro Honra/Mérito
Serviço de Apoio a Projetos de Juventude
Dia Internacional da Juventude

X
12

Semana dos Direitos da Juventude

X

Assembleia 2024

X

Escola de Superpoderes

X

X

X

X

Campeões de Gaia

X

X

X

X

Bolsa Ricardo Quaresma

X

X

X

X

Estágios Académicos no Gabinete de Juventude

X

X

X

X

Serviço Orientação Vocacional Gestão Carreira

X

Avaliação do impacto das políticas de juventude

X

X

X

X

Observatório de juventude
Aprovação e divulgação do Plano Atividades 2020

24

Dia das Nações Unidas

24

Semana da Educação Global
Dia Internacional do Voluntariado
Dia Internacional dos Direitos Humanos

X
5
10

Certificação 100% Cidade Amiga da Juventude
Regulamento Municipal de Benefícios Públicos
Centro de Juventude de Gaia
N.I.C.E. – Ativação do Associativismo Jovem
Oficinas Erasmus+/Corpo Europeu Solidariedade
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Youth Worker 4.0
FAP no Bairro
Youth 4 Global Goals: Gender Equality
Gaia Short Film Fest
Gaia Todo Um Mundo (Programação Juventude)
Gaia Tech Talks
Bolsas Sociais de Mérito do Ensino Superior
Programa Municipal de Estágios Remunerados
Associativismo Juvenil: Escola de Cidadania
Conselho de Vereadores de Juventude da AMP
Rede de Cidades Educadoras
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA JUVENTUDE (2018-2021)
(Objetivos 2018-2021 podem ser revistos com processo 100% Cidade Amiga da Juventude e candidatura #GAIA2024)

OBJETIVOS

METAS

1.1.
Orçamento e recursos capazes para
a juventude
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024

1.2.

Vantagens para jovens

Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024

INDICADORES






Orçamento Municipal para a Juventude
Plano e relatório de atividades são aprovados em Conselho Municipal de Juventude
Plano e relatório de atividades são divulgados na página de juventude
Disponibilizada informação sobre investimento global da Câmara com jovens
Mecanismos de avaliação de impacto das políticas de juventude







Programas e atividades financeiramente acessíveis para jovens
100% dos apoios municipais para jovens são divulgados
Cartão Jovem Municipal Gaia
Bolsas para jovens
Oportunidades de estágio e voluntariado

PESSOA
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO

1.3. Organizações mais fortes
1. Financiamento
da Juventude

Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Apoio ao desenvolvimento de planos de
sustentabilidade para as organizações de
juventude
 Pelo menos 15 associações juvenis ativas no
Conselho Municipal de Juventude

1.4. Investimento na inovação social e
desenvolvimento sustentável do concelho
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Incubadora de inovação social e
empreendedorismo jovem

 Apoio financeiro para organizações de juventude está regulado e é eficiente
 Informação clara, acessível e transparente sobre apoios existentes e financiamento
concedido a organizações de juventude
 Apoio à capacitação das organizações de juventude






Programas devem apoiar sustentabilidade do setor e a inovação social com jovens
Orientação para as prioridades de desenvolvimento da cidade (Gaia 2030)
Orientação para agendas e programas de financiamento nacionais e europeus
Articulação entre os resultados do diálogo jovem e o financiamento municipal para
apoiar a cogestão
 Criação de um orçamento participativo jovem
 Lançamento de concursos para jovens
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OBJETIVOS

METAS

2.1. Valorização do trabalho de juventude
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Afirmação de Gaia como modelo inspirador de
políticas locais de juventude
 Divisão de Juventude
 Afirmação da equipa de juventude como
modelo inspirador de trabalho de juventude
 Partilha contínua de tendências e projetos
inspiradores

2.2. Informação e comunicação com e
para jovens
2. Serviços e
Infraestruturas
para Jovens

Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Afirmação de Gaia como modelo inspirador de
informação e comunicação com e para jovens
 Construção de relações com jovens,
comunidade e parceiros
 Valorização da marca Gaia

2.3. Espaços de juventude amigos da
juventude
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Centro de Juventude de Gaia sintonizado com
o Selo de Qualidade para Centros de
Juventude do Conselho da Europa
 Cogestão do Centro de Juventude de Gaia
 Espaços de juventude nas 15 freguesias

INDICADORES

PESSOA
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO

 Desenvolvimento de atividades de capacitação sobre políticas e trabalho de
juventude
 Equipa do Gabinete de Juventude sintonizada com perfil de técnico de juventude,
Portfólio de Trabalho de Juventude do Conselho da Europa, práticas de educação
não-formal e novas tendências de trabalho de juventude
 Desenvolvimento de ferramentas sustentadoras do trabalho de juventude baseado
em evidências e conhecimento
 Mapeamento de organizações de juventude e projetos inspiradores
 Biblioteca de juventude
 Partilha de tendências, políticas, ferramentas e projetos inspiradores
 Representação institucional em eventos de juventude
 Candidatura Erasmus+ (parcerias estratégicas)
 Serviço de informação e orientação sintonizado com Carta Europeia de Informação a
Jovens e capaz de cruzar informação local, nacional, europeia e global
 Estratégia de comunicação com e para jovens (comunicação online e offline,
criativa, interativa, inovadora, orientada para jovens, capaz de privilegiar a
comunicação entre pares e os processos de ativação e disseminação)
 Divulgação do PMJGaia (apresentação, evolução, avaliação e resultados)
 Página da juventude e redes sociais
 Agenda da(s) Juventude(s) de Gaia
 Criação de novos produtos, conteúdos e campanhas
 Promoção da Rede de Juventude de Gaia
 Observatório de Juventude
 Construção do Centro de Juventude de Gaia em sintonia com o Selo de Qualidade
para Centros de Juventude do Conselho da Europa
 Gabinete de Juventude segue princípios do Selo de Qualidade para Centros de
Juventude do Conselho da Europa, da Carta Europeia de Informação a Jovens e do
Portfólio de Trabalho de Juventude do Conselho da Europa
 Espaços de juventude acessíveis, seguros, atrativos e amigos da juventude
 Apoio a projetos de juventude (centro de recursos, consultoria e comunicação)
 Espaço de trabalho para jovens e organizações de juventude
 Jovens líderes comunitários assumem papéis nos espaços de juventude
 Promoção da aprendizagem entre pares
 Espaço de estudo para jovens
 Serviço de orientação vocacional e gestão de carreira
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OBJETIVOS

METAS

3.1. Empoderamento de agentes de
mudança
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024

3. Participação
Jovem

3.2. Diálogo jovem, coprodução e
cogestão
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Afirmação de Gaia como modelo inspirador de
participação jovem
 Afirmação do CMJ como modelo inspirador

3.3. Ativação do voluntariado jovem
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Programa de Voluntariado Jovem integra 100
jovens ativos

INDICADORES

PESSOA
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO

 Capacitação jovem para a cidadania glocal (direitos da juventude; competências do
futuro; processos democráticos; cidadania ativa, participação e advocacia;
igualdade de género; coesão social; inovação social; cidadania europeia; direitos
humanos; Agenda Gaia 2030; Plano Nacional para a Juventude; Objetivos de
Juventude da União Europeia; Erasmus+; Corpo Europeu de Solidariedade;
Objetivos de Juventude das Nações Unidas; Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável; Educação Global)
 Programa de aprendizagem não-formal para jovens e organizações de juventude
 Bolsa de Facilitadores de Gaia
 Formação de multiplicadores para desenvolvimento de projetos comunitários
 Mapeamento e promoção de programas de empoderamento de jovens líderes
 Promoção do associativismo jovem
 Celebração de datas marcantes (Calendário Sempre Jovem)
 Apoio à participação de jovens em eventos de juventude
 Candidaturas Erasmus+ (mobilidade de jovens)
 Abertura e dinamização do Conselho Municipal de Juventude
 100% das políticas municipais de juventude com parecer favorável CMJ
 Crescente corresponsabilização do CMJ pelo setor da juventude
 Coprodução do plano de atividades 2020 com o CMJ
 Dinamização de laboratórios de diálogo jovem abertos a todos os jovens que vivem,
estudam, trabalham ou fazem voluntariado em Gaia
 Coprodução de programas, atividades e campanhas
 Introdução de mecanismos de cogestão
 Criação de novos espaços de participação jovem
 Realização anual de um Youth Takeover Day (Dia Aberto do Gabinete de Juventude)
 Apoio à criação de conselhos consultivos de juventude nas 15 freguesias
 Organização de um Encontro de Conselhos Municipais de Juventude da AMP
 Candidatura Erasmus+ (reforma de políticas de juventude)
 Programa de Voluntariado Jovem (integrado no Banco Municipal de Voluntariado)
dinamiza atividades de voluntariado e de capacitação de voluntários e gestores de
voluntariado
 Oportunidades de voluntariado no Gabinete de Juventude
 Divulgação de oportunidades de voluntariado jovem (locais, nacionais e
internacionais)
 Candidaturas Corpo Europeu de Solidariedade
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OBJETIVOS

METAS

4.1. Plano Municipal da(s) Juventude(s) de
Gaia
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Afirmação do PMJGaia como modelo inspirador
de políticas locais de juventude
 11 princípios
 36 compromissos
 8 áreas com projetos inspiradores
 Avaliação de impactos
 Disseminação de resultados e impactos
 Apresentação PMJGaia 2.0

4.2. Visão transversal e construção de
parcerias

4. Planeamento
Estratégico

Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Visão transversal da juventude a nível
municipal
 Rede de Juventude de Gaia
 Parcerias com principais organizações de
juventude nacionais
 Parcerias internacionais

4.3. 100% Cidade Amiga da Juventude
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Afirmação de Gaia como cidade amiga da
juventude

INDICADORES

PESSOA
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO

 100% das atividades respeitam 11 princípios PMJGaia
 100% das atividades desenvolvidos “com jovens, por jovens, para jovens”
 100% das atividades possibilitam a participação de jovens com menos
oportunidades
 Concretização de 75% dos compromissos do PMJGaia
 Desenvolvimento de projetos inspiradores para as 8 áreas do PMJGaia
 Monitorização e avaliação de resultados
 Desenvolvimento de metodologia de avaliação de impactos
 Disseminação de resultados e impactos












Criação de grupo de trabalho municipal para a juventude
Rede de Juventude de Gaia
Conferência da(s) Juventude(s) de Gaia
Prémio da(s) Juventude(s) de Gaia
Articulação de estratégias glocais (Agenda Gaia 2030; Plano Nacional para a
Juventude; Europa 2020; Objetivos de Juventude da União Europeia; Erasmus+;
Europe Goes Local; Corpo Europeu de Solidariedade; Objetivos de Juventude das
Nações Unidas; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Educação Global)
Conselho de Vereadores de Juventude da AMP
Parceria com organizações de juventude locais, regionais, nacionais e internacionais
Participação ativa em redes de trabalho
Candidaturas Erasmus+
Candidatura URBACT

 Certificação 100% Cidade Amiga da Juventude
 Compromisso formal de melhorar a estratégia de juventude de acordo com as
avaliações recebidas no processo de certificação 100% Cidade Amiga da Juventude
 Desenvolvimento de planos de juventude estratégicos e a longo prazo, cumprindo
os indicadores 100% Cidade Amiga da Juventude

4.4. #GAIA2024 – Capital Europeia da
Juventude
Metas 2021: a definir com processos 100%
Cidade Amiga da Juventude e #GAIA2024
 Coprodução da candidatura #GAIA2024 com
jovens, comunidade e parceiros
 Afirmação #GAIA2024 como candidatura
natural e nacional
 Ativação campanha local, nacional e europeia
 #GAIA2024 é candidatura finalista







Coprodução da candidatura #GAIA2024 com jovens, comunidade e parceiros
Criação e ativação da marca #GAIA2024
Captação e coorganização de eventos regionais e nacionais de juventude
Participação em projetos internacionais
Cooptação de apoios à candidatura #GAIA2024
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PLANO MUNICIPAL DA(S) JUVENTUDE(S) DE GAIA
www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/juventude/pmjgaia.pdf
Público-alvo
 Jovens entre os 13-30 anos de idade, que vivem, estudam, trabalham ou visitam Gaia
 Agentes de juventude (pessoas e organizações que trabalham ou fazem voluntariado com jovens)
11












princípios
Centrado nos direitos da juventude
Agradável
Inclusivo
Participativo
Promotor do desenvolvimento de competências
Promotor de aprendizagens mútuas
Colaborativo
Transversal
Baseado em conhecimento
Capaz
Transparente

36 compromissos
1. Divulgação do PMJGaia
Financiamento da Juventude

Serviços e Infraestruturas para Jovens

Participação Jovem

Planeamento Estratégico

2. Orçamento municipal da juventude
3. Apoio a projetos de juventude
4. Criação de um orçamento participativo jovem
5. Lançamento de open calls
6. Iniciativas acessíveis
7. Relançamento do Gabinete de Juventude
8. Criação de espaços de juventude em todas as freguesias
9. Apoio à capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis
10. Criação de um serviço de informação jovem
11. Criação de uma biblioteca de juventude
12. Criação de um observatório de juventude
13. Criação de uma plataforma digital da juventude
14. Criação de uma Agenda da(s) Juventude(s) de Gaia
15. Desenvolvimento de estratégia de comunicação orientada para jovens
16. Celebração de datas marcantes (Calendário Sempre Jovem)
17. Mapeamento das associações e projetos de juventude
18. Abertura e dinamização do Conselho Municipal de Juventude
19. Criação de conselhos consultivos de juventude
20. Criação de uma Rede de Juventude de Gaia
21. Realização de um encontro anual de juventude
22. Realização anual de um Youth Takeover Day
23. Auscultação contínua de jovens e agentes locais
24. Criação de novos espaços de participação jovem
25. Assegurar a lógica de trabalho transversal e multissetorial
26. Criação de um banco de voluntariado jovem
27. Criação de um programa de estágios
28. Participação (e apoio à participação) em eventos de juventude
29. Articulação com redes nacionais e internacionais
30. Articulação com estratégias locais, nacionais, europeias e globais
31. Dinamização de meses temáticos
32. Dinamização de um projeto-bandeira para cada área
33. Dinamização de candidaturas Erasmus+ Juventude em Ação
34. Candidatura a Capital Europeia da Juventude
35. Certificação 100% Cidade Amiga da Juventude
36. Assegurar monitorização, avaliação e continuidade do PMJGaia
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8 áreas
1. EMPREGABILIDADE E EMPREENDEDORISMO
1.1. Promover o envolvimento de jovens na definição de estratégias de empregabilidade
1.2. Investir nas competências procuradas pelo mercado de trabalho
1.3. Promover aconselhamento e orientação de carreira
1.4. Promover oportunidades de formação, estágio e trabalho
1.5. Promover o conceito de estágios de qualidade
1.6. Promover o empreendedorismo
2. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
2.1 Garantir o acesso de todos os jovens a educação e formação de qualidade
2.2 Promover o sucesso escolar
2.3 Reforçar a orientação vocacional
2.4 Apoiar as transições entre ciclos académicos e para o mundo profissional
2.5 Promover oportunidades de educação não-formal
2.6 Promover a educação para a cidadania
2.7 Promover a aprendizagem ao longo da vida
3. SAÚDE E BEM-ESTAR
3.1 Promover o acesso de todos os jovens a cuidados de saúde
3.2 Promover a saúde mental, a saúde sexual e os estilos de vida saudáveis
3.3 Prevenir os comportamentos de risco e as adições
3.4 Promover a alimentação saudável
3.5 Promover a ocupação saudável de tempos livres
3.6 Promover o desporto e o exercício físico
3.7 Promover a segurança e combater todas as formas de violência
3.8 Apoiar jovens portadores de deficiência
3.9 Promover a cooperação em matérias de saúde e bem-estar entre escolas, técnicos de juventude, profissionais
de saúde e organizações desportivas
4. CRIATIVIDADE E CULTURA
4.1 Promover o acesso à criatividade e à cultura
4.2 Apoiar o desenvolvimento da criatividade e inovação
4.3 Providenciar espaços onde os jovens possam explorar a sua criatividade
4.4 Apoiar o desenvolvimento de competências ao nível da cultura, novos media e interculturalidade
4.5 Promover o conhecimento sobre culturas e património locais
4.6 Promover a construção de parceiras entre escolas, agentes culturais, indústrias criativas e a área da juventude
5. COESÃO SOCIAL
5.1 Potenciar o trabalho com jovens (youth work) como ferramenta de coesão social
5.2 Incentivar uma abordagem multissetorial às questões de exclusão (educação, empregabilidade, ação social)
5.3 Promover a tolerância, valorizar a diversidade e combater a discriminação
5.4 Promover a educação sobre direitos e deveres
5.5 Combater a pobreza e promover a igualdade de oportunidades
5.6 Promover o acesso a serviços públicos de qualidade
5.7 Apoiar a habitação jovem
5.8 Apoiar a natalidade, parentalidade e as famílias jovens
5.9 Melhorar a mobilidade de jovens
6. PARTICIPAÇÃO
6.1 Fomentar a participação jovem (auscultação, diálogo, cogestão e coprodução)
6.2 Fomentar o trabalho de organizações de juventude (incluindo CMJ e associações juvenis)
6.3 Apoiar a aprendizagem sobre participação, processos democráticos e cidadania ativa
6.4 Promover o acesso a informação
7. JUVENTUDE E O MUNDO
7.1 Sensibilizar os jovens para as questões globais
7.2 Promover o diálogo sobre assuntos locais e globais entre jovens e decisores políticos
7.3 Promover o diálogo entre jovens e a compreensão mútua
7.4 Encorajar atitudes sustentáveis e amigas do ambiente
7.5 Promover oportunidades de mobilidade nacionais e internacionais
7.6 Promover a partilha de boas práticas entre técnicos e organizações de juventude
7.7 Encorajar o voluntariado nacional e internacional e o apoio ao desenvolvimento
8. VOLUNTARIADO
8.1 Promover o
8.2 Promover a
8.3 Promover o
8.4 Promover o

voluntariado como ferramenta de enriquecimento social e pessoal
capacitação de voluntários e a qualidade dos projetos de voluntariado
diálogo intergeracional
diálogo intercultural
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#GAIA2024 – CAPITAL EUROPEIA DE JUVENTUDE
Visão #GAIA2024 – Sonha Grande

Juventude como oportunidade para as cidades

Cidades como palco de potencial jovem

Empoderamento da juventude

Celebração da diversidade

Cidadania local, europeia e global

Inovação das políticas e trabalho de juventude

Diálogo jovem, coprodução e cogestão

Competências do futuro

Ativação de agentes de mudança

PMJGaia, Agenda Gaia 2030, EU Youth Goals, UN Youth Goals

Gaia, cidade 100% amiga da juventude
Viagem PMJGaia – #GAIA2024
2015 Início da construção do Plano Municipal da(s) Juventude(s) de Gaia
2017 Apresentação, aprovação e início da implementação PMJGaia
2019 Início da preparação da candidatura #GAIA2024
2020 Apresentação da candidatura #GAIA2024 e início construção PMJGaia 2.0
2021 Campanha e resultado da candidatura #GAIA2024
2022 Conclusão e avaliação PMJGaia, apresentação PMJGaia 2.0 e preparação programação #GAIA2024
2024 #GAIA2024 – Capital Europeia da Juventude
Capitais Europeias de Juventude
www.youthforum.org/youthcapital

Roterdão 2009 (Holanda)

Turim 2010 (Itália)

Antuérpia 2011 Bélgica)

Braga 2012 (Portugal)

Maribor 2013 (Eslovênia)

Tessalônica 2014 (Grécia) www.thessaloniki2014.gr/en

Cluj-Napoca 2015 (Roménia) www.cluj2015.eu

Ganja 2016 (Azerbaijão)

Varna 2017 (Bulgária) https://varna2017.bg/en

Cascais 2018 (Portugal) www.cascais2018.eu

Novi Sad 2019 (Sérvia)

Amiens 2020 (França)

Klaipėda 2021 (Lituânia)

2022

2023

#GAIA2024 (Portugal)
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AGENDAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Agenda Gaia 2030
1. Educar
Uma educação de qualidade
2. Cuidar
Saúde melhor para todos
3. Promover
O emprego, o talento, as capacidades e a formação
4. Inovar
Novas intervenções nas políticas públicas sociais
5. Criar
Acesso à cultura, arte, lazer e desporto
6. Proteger
A Natureza e o ambiente
7. Relacionar
Fortalecer a cidadania
8. Informar
Cidade transparente e informada
9. Crescer
Desenvolvimento económico sustentável
10. Integrar
Mobilidade inteligente

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS1. Erradicar a Pobreza
ODS2. Erradicar a Fome
ODS3. Saúde de Qualidade
ODS4. Educação de Qualidade
ODS5. Igualdade de Género
ODS6. Água Potável e Saneamento
ODS7. Energias Renováveis e Acessíveis
ODS8. Trabalho Digno e Crescimento Económico
ODS9. Indústria, Inovação e Infraestruturas
ODS10. Redução das Desigualdades
ODS11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
ODS12. Produção e Consumo Sustentáveis
ODS13. Ação Climática
ODS14. Proteger a Vida Marinha
ODS15. Proteger a Vida Terrestre
ODS16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes
ODS17. Parcerias para a Implementação dos Objetivos
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AGENDAS DE JUVENTUDE
Boas práticas de construção de políticas de juventude
100% Youth City – Selo
de Qualidade de Cidades
Amigas da Juventude

8 Critérios de Qualidade
das Políticas de
Juventude
(Fórum Europeu de
Juventude)

Essenciais de Políticas
de Juventude
(Parceria para a
Juventude União
Europeia – Conselho da
Juventude)

Youth Stocktaking
Report: Engaging and
Empowering Youth in
OECD countries
(OCDE)

25% Financiamento da juventude
50% Infraestruturas e serviços para jovens
75% Participação jovem
100% Planeamento estratégico
1. Abordagem baseada nos direitos
2. Políticas de juventude baseadas em conhecimento
3. Políticas de juventude participativas
4. Políticas de juventude multinível
5. Políticas de juventude estratégicas
6. Disponibilização de recursos para as políticas de juventude
7. Compromisso político e prestação de contas das políticas de juventude
8. Políticas de juventude transversais
 Definição de juventude
 Abordagem de juventude: oportunidade vs. problema
 Atores institucionais e suportes jurídicos
 Participação jovem: cogestão e diálogo estruturado
 Implementação das políticas de juventude: visão transversal, coordenação, cooperação
 Fatores de sucesso:
o Autoridade governamental claramente definida
o Público-alvo claramente definido
o Estratégia concreta e transparente, plano de ação, monitorização e avaliação
o Políticas baseadas em conhecimento
o Visão da juventude como recurso e oportunidade de mudança
o Participação jovem nos processos de cocriação, decisão e implementação
o Visão transversal das políticas de juventude
o Orçamento sustentável e recursos capazes
o Cooperação a nível local, regional e nacional
o Coerência com boas práticas internacionais
 Das políticas de juventude à prestação de serviços
 Uma abordagem de todo o governo para as políticas de juventude
 Instituições públicas
 Integração de uma perspetiva jovem na formulação de políticas
 Participação e representação de jovens na vida pública
 Suportes jurídicos
Áreas de trabalho de políticas de juventude

Plano Nacional para a
Juventude

Objetivos de Juventude
União Europeia
(EU Youth Goals)

Fórum Europeu de
Juventude

Objetivos de Juventude
das Nações Unidas
(UN Youth Goals)






























Educação formal e não-formal
Emprego
Saúde
Habitação
Ambiente e desenvolvimento sustentável
Igualdade e inclusão social
Governança e participação
Conectar a UE com a juventude
Igualdade de todos os géneros
Sociedades inclusivas
Informação e diálogo construtivo
Saúde mental e bem-estar
Mover a juventude rural para a frente
Emprego de qualidade para todos
Aprendizagem de qualidade
Espaço e participação para todos
Europa verde e sustentável
Organizações de juventude e programas europeus
Participação (jovem)
Inclusão social e económica (dos jovens e das jovens)
Organizações de juventude mais fortes
Desenvolvimento sustentável
Direitos da juventude
Envolvimento, participação e advocacia
Fundações informadas e saudáveis
Empoderamento económico através de trabalho digno
Juventude e os Direitos Humanos
Construção da paz e resiliência
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100% CIDADE AMIGA DA JUVENTUDE
100% Cidade Amiga da Juventude
Indicadores
25% Financiamento da Juventude

50% Infraestruturas e Serviços

1. Apoio financeiro eficiente e regulado

1. Espaços de juventude atrativos e amigos da juventude

2. Análise de projetos feita por avaliadores independentes, CMJ ou

2. Espaços de juventude acessíveis

comissão de juventude estruturada
3. Sistema de auditoria financeira para validar programas de
juventude

3. Espaços de juventude seguros
4. Equipas de trabalhadores de juventude capacitadas
5. Cogestão dos espaços de juventude com jovens

4. Procedimentos de sustentabilidade

6. Apropriação dos espaços de juventude pelos jovens

5. Programas financeiramente acessíveis para jovens

7. Missão e objetivos articulados com estratégia europeia de

6. Linguagem e procedimentos simples e acessíveis
7. Programas devem apoiar a sustentabilidade do setor e
promover a inovação social com jovens

juventude
8. Informação com e para jovens inovadora e assente na
comunicação entre pares

8. Orientação para as prioridades de desenvolvimento da cidade

9. Estratégias digitais criativas e orientadas para jovens

9. Orientação para agendas nacionais e europeias (Agenda 2020)

10. Comunicação divertida, criativa e interativa

10. Vantagens e experiências para jovens (ex: Cartão Jovem)

11. Processos de transição da comunicação para ação (ativação)

11. Pacote de apoio financeiro a ONG para desenvolvimento de

12. Jovens líderes comunitários assumem papeis nos espaços de

atividades de voluntariado jovem
12. Mecanismos de avaliação de impacto das políticas de
juventude

juventude
13. Desenvolver laboratórios de participação para inovar soluções
e projetos
14. Espaços de trabalho (coworking) para a comunidade nos
espaços de juventude
15. Centros de recursos aberto à comunidade nos espaços de
juventude
16. Procedimentos internos articulados com princípios do Selo de
Qualidade para Centros de Juventude do Conselho da Europa
17. Criar espaço de estudo, observatório de juventude e centro de
aconselhamento jovem na cidade

75% Participação Jovem
1. Mecanismos de participação/diálogo estruturado, tipo Conselho
Municipal de Juventude, Parlamento Jovem ou outras estruturas
representativas dos jovens
2. Diálogo estruturado local é universal, aberto e inclusivo a todos
os jovens que vivem, estudam ou trabalham na cidade
3. Crescente apropriação e corresponsabilização pelo setor de
juventude por parte do CMJ
4. Implementação da cogestão, em complemento aos processos
de diálogo estruturado locais
5. Oportunidades de voluntariado no Departamento e serviços de
Juventude
6. Identificação, mapeamento e promoção de programas de
empoderamento e formação de jovens líderes
7. Promoção da aprendizagem não-formal e aprendizagem para a
cidadania ativa com e para os agentes locais
8. Visão transversal da juventude e trabalho em rede entre os
serviço municipais e organizações locais relevantes para jovens
9. Cooperação com escolas, instituições de ensino superior e

100% Planeamento Estratégico
1. Articulação entre as estratégias locais de juventude e boas
práticas internacionais e europeias, como a Capital Europeia de
Juventude.
2. Sistema de avaliação a longo prazo das iniciativas da cidade e
novas atos legislativos, como programas de apoio à
empregabilidade, a partir da perspetiva dos impactos nos
jovens
3. Processo claro de disseminação de resultados e impactos da
implementação da estratégia local de juventude
4. Envolvimento da Câmara Municipal, Assembleia Municipal,
agentes locais e representantes da juventude em todas as fases
do planeamento estratégico
5. Promoção dos direitos humanos, coesão social, emancipação
jovem, participação jovem, voluntariado como fatores decisivos
para ligar a juventude ao crescimento sustentável 2020
6. Estabelecer planos de juventude estratégicos e a longo prazo,
cumprindo os indicadores 100% Youth City
7. Compromisso formal de melhorar as estratégias de juventude

programas europeus para promover estágios curriculares e

de acordo com as avaliações recebida no processo de

académicos

certificação 100% Youth City

10. Articulação entre os resultados dos processos de diálogo
estruturado e o financiamento municipal para apoiar a cogestão
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CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA - JUVENTUDE

Câmara Municipal de Gaia
Rua Álvares Cabral | 4400-017 Vila Nova de Gaia
223 742 400

Presidente Eduardo Vítor Rodrigues
www.cm-gaia.pt/pt/municipio/executivo-municipal/eduardo-vitor-rodrigues
Vereador Elísio Pinto
www.cm-gaia.pt/pt/municipio/executivo-municipal/elisio-ferreira-pinto
elisiopinto@cm-gaia.pt
Gabinete de Apoio ao Vereador da Juventude
Flávio Ramos | flavioramos@cm-gaia.pt
Célia Pereira | celiapereira@cm.gaia.pt

Gabinete de Juventude
Rua Marquês Sá da Bandeira, 571-583 | 4400-217 V. N. Gaia
223 742 478
juventude@cm-gaia.pt
www.cm-gaia.pt/pt/cidade/juventude
juventude@cm-gaia.pt
@cmgaiajuventude
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