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VISÃO ESTRATÉGICA DA(S) JUVENTUDE(S) DE GAIA 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Vila Nova de Gaia é o concelho do norte do país com a maior taxa de população jovem e, 
também nesse parâmetro, o terceiro a nível nacional.  
 

Com o compromisso de ser uma cidade amiga da juventude - uma cidade para todos os jovens 
- o Município de Gaia reconhece a importância de se criarem oportunidades que incluam 
lugares saudáveis, seguros e estáveis para aprender, trabalhar e/ou viver. 
 
A juventude pode, e deve, ser o suporte de todos campos de ação de uma cidade: a inclusão 
social, o desenvolvimento sustentável, o emprego e a educação, a ciência e a tecnologia, a 
cultura e o desporto. 
 
Vivemos numa sociedade fortemente marcada por incontornáveis mudanças conjunturais, 
económicas, políticas e que é, ao mesmo tempo, estimulada pelas tecnologias de informação e 
de comunicação sendo que não nos podemos esquecer que os jovens são os principais 
promotores de toda esta transformação social. 
 
Em Vila Nova de Gaia celebramos a juventude. O empoderamento jovem - desde a infância à 
juventude- a inovação social e a criatividade. O talento. Os talentos.  
 

O Gabinete da Juventude está empenhado em desenvolver iniciativas e atividades que apoiem 

todos os jovens que nasceram, vivem, trabalham ou estudam na cidade de Gaia, e que possam 

contribuir para engrandecer e criar oportunidades de crescimento e aprendizagem bem como 

ser uma parte ativa da sua comunidade.  

Em Gaia, os jovens não são meros destinatários de oportunidades e de serviços. O Gabinete da 

Juventude está comprometido em promover oportunidades que sejam exploradas. Que levem 

os jovens a experimentar desafios. Que se envolvam e desenvolvam as suas competências, 

num ambiente em que se sintam valorizados, respeitados e incluídos. O Gabinete de 

Juventude promove, ainda, estratégias que envolvem os jovens ao longo de uma contínua 

participação, numa lógica de cocriação e de participação ativa, que vão desde a partilha de 

informação às oportunidades de cidadania participativa relacionadas com a tomada de 

decisões para benefício dos próprios jovens.  

Em 2021 vamos continuar a promover o acesso a oportunidades educativas, profissionais, de 

dinamização social e cultural, de voluntariado, e que visem, também, a promoção de estilos de 

vida saudáveis. A inclusão social é transversal e, no nosso caso, assume um lugar de destaque 

em todas as iniciativas levadas a cabo pelo Gabinete da Juventude. 

O êxito alcançado pelo trabalho da responsabilidade do Gabinete da Juventude requer o 
compromisso dos jovens. Deste modo, temos trabalhado para envolver os jovens como 
principais parceiros na tomada de decisão. O resultado tem sido excelente. Os jovens têm 
colaborado e contribuído para fortalecer programas e, em paralelo, sido agentes ativos na 
disseminação da informação e das mensagens de sensibilização junto dos seus pares e da 
população em geral bem como na implementação do Plano Municipal da(s) Juventude(s) de 
Gaia. 
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A NOSSA VISÃO PARA A JUVENTUDE DE GAIA 

Cidade Amiga da Juventude! Uma cidade para todos os jovens! 

O Município de Vila Nova de Gaia tem um papel diversificado no apoio aos jovens e está 

comprometido em alcançar os melhores resultados possíveis dentro dos seus recursos e 

capacidades. Assim, todos os jovens de Gaia têm a oportunidade de crescer, aprender e fazer 

parte da sua comunidade, independentemente do seu estatuto socioeconómico, origem 

étnica, religião, habilitações, género, sexualidade. Todos os jovens têm igual acesso e 

oportunidade de participar e ter acesso a serviços, apoios, incentivos de que necessitam para 

prosperar, para terem uma vida saudável e ativa.  

 
PRINCÍPIOS QUE SUPORTAM A NOSSA VISÃO 
 

1. EU TENHO A OPORTUNIDADE DE PARTICPAR! 

2. EU PERTENÇO! 

3. EU SOU VALORIZADO E RESPEITADO! 

4. EU GOSTO DE VIVER, ESTUDAR E TRABALHAR EM VILA NOVA DE GAIA! 

O Plano Municipal da(s) Juventude(s) de Gaia assenta na responsabilidade de se criarem 

soluções de desenvolvimento da cidade; oportunidades de valorização dos direitos e talentos 

dos jovens. O compromisso entre o Município e os Jovens começa na Agenda Gaia 2030 que 

pretende uma visão progressista das políticas públicas da juventude e que fomenta a 

igualdade de oportunidades e a coesão social, e acelera um processo de empoderamento e 

ativação da juventude com vista a afirmar Gaia como uma “Cidade Amiga da Juventude! Uma 

Cidade para todos os Jovens!” 

A visão estratégica do município de Gaia para a área da juventude, tem vindo a estabelecer um 

conjunto de orientações prioritárias, com ênfase na candidatura #GAIA2024 – Capital Europeia 

de Juventude que promove, entre outros, o direito de participação dos jovens, a inclusão e a 

multiculturalidade. O percurso que temos percorrido desde que iniciamos este compromisso, 

que pretende transformar a cidade de Gaia numa referência para a juventude, a nível nacional 

e internacional, contempla uma série de projetos inovadores, multidisciplinares e de 

continuidade.  

O trabalho que está a ser implementado pelo Gabinete da Juventude é centrado nos jovens e 

coloca-os no centro das decisões, dando-lhes a oportunidade de participar, de pertencer, de 

ser valorizado e respeitado, de reconhecer Vila Nova de Gaia como o local onde gostam de 

viver, estudar e trabalhar. A nossa estratégia de juventude faz-se com jovens, para jovens e em 

prol dos jovens, e conta com a participação de todos.  

A reputação construída com o Plano Municipal da(s) Juventude(s) de Gaia e com as atividades 

prévias de construção da Candidatura de Gaia Capital Europeia da Juventude 2024 

desenvolveram uma forte ligação junto dos jovens, os quais participam ativamente nas 

atividades e projetos dinamizados pelo Gabinete da Juventude. 
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Por outro lado, é evidente o reconhecimento externo do ecossistema de Juventude a nível 

local, nacional e internacional, que reúne, para além da estrutura municipal, jovens, grupos 

informais de jovens, associações de estudantes, associações juvenis, organizações de 

juventude, e dirigentes de programas europeus para jovens. Neste âmbito, destacam-se, várias 

parcerias consolidadas na área da juventude, a saber: Secretaria de Estado da Juventude e do 

Desporto; CNJ- Conselho Nacional da Juventude; IPDJ – Instituto Português do Desporto e 

Juventude; FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis; Agência Nacional Erasmus+, 

Juventude em Ação; CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; APPJuventude- 

Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude, Fundação da Juventude, entre outras. 

A visão estratégica da juventude de Gaia centra-se em 8 prioridades no apoio aos jovens, 

identificadas no âmbito do Plano Municipal da(S) Juventude(s), apresentado publicamente em 

fevereiro de 2018: 

1. Empregabilidade e Empreendedorismo 
2. Educação e Formação 
3. Saúde e Bem-estar 
4. Criatividade e Cultura 
5. Coesão Social 
6. Participação 
7. Juventude e o Mundo 
8. Voluntariado 

 

Plano de atividades 2021 

CIDADE DE GAIA - UMA CIDADE 100% AMIGA DA JUVENTUDE! 

 
1. Gaia Capital Europeia da Juventude 

o Submissão e reformulação da candidatura 
o Promoção/ Divulgação 
o Comunicação/ Informação 
o Certificado 100% Cidade Amiga da Juventude 

 

2. Centro Europeu da Juventude (um dos legados de #Gaia 2024) 

a. Concurso de Ideias para o Centro Europeu da Juventude 
O Centro Europeu da Juventude deverá assumir-se fundamentalmente como o “palco” 
gerador do desenvolvimento estratégico e da dinamização dos jovens em Vila Nova de 
Gaia enquanto cidadãos Europeus, envolvendo todos os jovens na transformação e 
optimização de acções estratégicas para uma sociedade mais coesa, justa e fecunda 
em novas oportunidades. 
Pretende-se que Centro Europeu da Juventude de Vila Nova de Gaia venha a merecer 
o Selo de Qualidade do CoE, capaz de acolher todos os jovens europeus, 
comprometendo-se a desenvolver e promover todo o potencial “Jovem” pela Europa e 

pelo Mundo. 
 O concurso de ideias contemplará as seguintes acções: 
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o Reconstrução do edifício antigo do séc. XIX da Quinta da Condessa, localizado no 
Parque da Lavandeira como sede principal do Centro Europeu da Juventude, com 
as seguintes valências: 

• Centro de encubação agregadora de inovação e criatividade dos jovens, que 
promova a coesão social, a participação e cocriação, a defesa dos direitos 
humanos e a educação ambiental, permitindo: 
- Criação de novas oportunidades de inovação através da experimentação e 
exploração de ideias e conceitos, que poderão ser produtos, serviços ou novas 
tecnologias que contribuam para um desenvolvimento transversal à escala da 
Europa, assumindo os jovens o papel de motor de inovação na sociedade; 
- Desenvolvimento de oportunidades de empoderamento para a prática de 
uma cidadania global; 
- Desenvolver cursos de qualificação e formação profissional e complementar 
de tecnologia de comunicação e de informação; 
- Promover uma cultura de participação activa dos jovens na sociedade, com 
metodologias criativas e analíticas indutoras de novos comportamentos numa 
perspectiva de laboratório educacional. 
- Organizar acções e actividades facilitadoras de experiências e interacções 
geradoras de valor acrescentado para os jovens enquanto cidadãos europeus.  
- Divulgar toda informação sobre os setores do CoE, bem como, de outras 
plataformas de informação europeia. 

 
 

o Construção de pequenas estruturas no Parque da Lavandeira que prestem 
“Serviços aos Jovens” incentivando o desenvolvimento cultural e artístico, o 
recreio e o convívio, orientação psicopedagógica, social e profissional. 
 

o Construção de pequenos equipamentos e estruturas que permitam a ocupação 
dos jovens durante os tempos livres, com pequenos ateliês que desperte o 
interesse pelas artes, pintura, escultura, arquitectura, teatro, dança, etc. 

 

o Construção de um pequeno anfiteatro polivalente, que possa funcionar ao ar 
livre, beneficiando da envolvente mágica que o Parque proporciona. 

 
o Construção de uma Pousada da Juventude com capacidade aproximada de 40/50 

camas, cujo tema será ligado às artes e à educação ambiental. 
 

o Construção de circuitos de manutenção ao ar livre, promovendo o contacto dos 
jovens com a natureza. 

 

o Construção de uma “tree walks” do lado nascente do Parque, que evidencie toda 
a riqueza arbórea e as espécies exóticas existentes, dignas de uma observação 
mais atenta, onde a observação da natureza e da sua biodiversidade continue a 
assumir o papel principal e potenciador de novos comportamentos, despertando 
para novas consciências de educação ambiental através da camada mais jovem.  
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Todas estas construções e estruturas serão complementares do Parque da 
Lavandeira, devidamente integradas no conjunto de equipamentos existentes, 
designadamente, Centro de Alto Rendimento, Pavilhão Municipal, Estádio 
Municipal, Estufa Neogótica, e futuros equipamentos a construir, Complexo 
Aquático de Formação do Município de Vila Nova de Gaia, Parque Temático 
Municipal -“Volta ao Mundo em 80 dias”, e o Posto de Abastecimento de 
Hidrogénio. O Centro Europeu da Juventude localizar-se-á num cenário mágico 
que só o Parque da Lavandeira proporciona, rodeado de uma envolvente rica em 
vegetação exótica que contribuirá para a educação ambiental e artística, 
promoverá o desporto, incentivará a cultura e educação a tecnológica e que, pelas 
suas valências, diversidade e qualidade, configurará um verdadeiro Centro 
Europeu da Juventude digno de uma cidade Capital Europeia da Juventude 2024.  

 
 

3. Bolsa Ricardo Quaresma (20 bolsas) 

4. GOP+Jovem 2021 

5. Adulting 101 (academia de como ser adulto em formato digital, preparar os jovens 

para o mercado de trabalho, etc.) 

6. Experimenta – parcerias com empresas para apoio à empregabilidade jovem, dar a 

oportunidade aos jovens de encontrarem a sua vocação 

7. Currículo Municipal (certificação de competências municipais que derivam da 

participação dos jovens nas atividades do Município) 

8. AELAAD - aplicação de sistema de pontos (parceria com cartão jovem para premiar os 

jovens, parceria com a Impact Academy) 

9. “IEFP Submit2021” (espaço de experimentação tecnológico) 

10. “Let it Flow” (Criação de um espaço para os talentos emergentes do concelho 

mostrarem o seu trabalho (exposições, concertos, etc)) 

11. Start-It – Concurso de Jovens Empreendedores 

12. Semana da Juventude de Gaia 

13. Parlamento Municipal de Jovens 

14. Programa de Prevenção (nas escolas):  

o COVID 19 
o Violência no Namoro; 
o Bullying;  
o Consumos aditivos;  
o Prevenção Rodoviária 

15. Atelier Intergeracional – Mestres e Jovens Talentos 

16. Programa de Bolsas de Investigação “Cidade e Arquitectura”) 

o Acolhimento da exposição itinerante (parceria Fundação da Juventude) 
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17. Concurso de Bandas de garagem 

18. Encontro Diocesano da Juventude- santuário Monte da Virgem 

19. Godtellers 

20. ETUGA – Encontro de Tunas de Gaia 

21. Encontro de Serenatas 

22. Cinema Fora do Sítio 

23. Um Dia Solidário 

24. Viagem de Finalistas do 4º ano 

25. Gala de Finalistas do 12º ano 

26. Semana da Juventude de Gaia 

27. Dia Internacional da Juventude 

28. Festival da Juventude de Gaia: 

o 24h de Música; 
o 24h de Dança; 
o 24h de Arte; 
o 24h de Desporto. 

 

29. Conferência Internacional de Juventude 

o Parceria Agência Nacional Erasmus+ 

30. GAIAMUN - Gaia “Model United Nations” 2021 

o Parceria Colégio Internato dos Carvalhos 

31. Campo de férias da juventude de Gaia 

32. Skaters (através de contacto com a associação organizar encontros, campeonatos) 

33. Programa de apoio ao Associativismo Jovem (ações de capacitação de estímulo à 

participação juvenil e do uso de linhas de financiamento, orçamento mínimo de apoio 

às associações). 

34. Roteiros: 

o Roteiro “Gaia És Tu!” 

o Roteiro Empresarial Jovem (no âmbito do “Experimenta”) 

o Roteiro Movimento Associativo – Jovem 

o Roteiro Escutista – Jovem 

o Roteiro Ambiental - Jovem 

o Roteiro Praia- Jovem 
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o Roteiro Planeta + Limpo - Jovem  

o Roteiro PDM – Jovem (em parceria com a Gaiurb) 

o Roteiro das Quintas – Jovem 

o Roteiro Literário – Jovem 

o Roteiro Street-Art- Jovem 

o Roteiro dos Parques – Jovem 

o Roteiro dos Moinhos – Jovem 

o Roteiro Arquitectónico- Jovem 

o Roteiro Religioso – Jovem 

o Roteiro dos Naufrágios VNGaia 

35. Loja Europa Jovem 

o Espaço informativo a funcionar no Gabinete da Juventude que promove 
serviços e programas europeus para os jovens. Divulga oportunidades 
europeias enquadradas no Programa Erasmus+, juventude me Ação, ao Corpo 
Europeu de Solidariedade; entre outros. 
 

36. Mobilidade Juvenil e Candidaturas Europeias: 

o Curso “Humour is Serious Business” – 22 a 29 de março de 2021, Áustria 

o EU/ON 2.0 (nacional) 

 

Vila Nova de Gaia, 28 de setembro de 2020 

O Vereador, 

 

Elísio Pinto 


