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SOBRE O PROJETO
O projeto EllE resulta dos atuais desafios globais e das
necessidades jovens locais. Os avanços em termos de
desenvolvimento humano têm sido desigual e subsistem
desafios profundos: muitos jovens que sofrem de
discriminação, inclusão política limitada, elevados níveis
de pobreza, acesso limitado aos sistemas de saúde,
oportunidades educativas e empregos decentes. Os
jovens estão na linha da frente dos impactos de modelos
insustentáveis devido à sua marginalização e maior
vulnerabilidade. Os jovens precisam de aprender,
adquirir competências para construir modelos de
desenvolvimento inclusivos e sustentáveis. Precisam de
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A Agenda das Nações Unidas 2030 centra-se na resolução
de questões cruciais que requerem atenção, visando
melhorar questões importantes - como a Pobreza, a Boa
Saúde e o Bem-Estar, a Fome Zero e muitos outros.

Para recapitular - Quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?

Os 17 ODS abrangem três aspetos do desenvolvimento humano sustentável:
- dimensão social, ambiental e económica.

Os objetivos que foram definidos são um plano que será usado para alcançar um
futuro melhor e muito mais sustentável para todos. Abordar estes desafios globais
não é fácil. Diariamente, enfrentamos cada vez mais desafios e uma Agenda é uma
das mais efetivas maneiras de resolver os problemas.

formas mais eficazes de resolver o problemas.
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Como ajudar e inspirar mais jovens em relação aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
*

Cadeia: Empoderar – Aprender – Liderar – Expandir
EMPODER
AR

APRENDER

incentivar o
envolvimento ativo
na sociedade,
tornando visíveis os
obstáculos e
barreiras que os
jovens enfrentam

Incentivar a
autocapacitação e
melhorar as
competências
dos jovens

LID
ERA
R

Incentivar a
iniciativa de
desenvolviment
o liderada pela
juventude

EXPAND
IR
Incentivar e
criar uma rede
de jovens
empoderados
nos ODS

O processo de capacitação-expansão em
cada segmento desta cadeia
proporciona apoio aos jovens com
menos oportunidades.

Consciencialização – Compreensão – Ação
CONSCIENCIALIZAÇÃO:
Executando campanhas de advocacia que visam chegar aos jovens
COMPREENSÃO:
Educando os jovens nos 17 ODS e qual o seu impacto até 2030
AÇÃO:
Envolvendo os jovens na procura de soluções para contribuir para os ODS
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#Youth4SDGs a mudar as regras que transformam o nosso mundo
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6.
"O futuro da humanidade e do nosso planeta está nas nossas mãos. Está também nas
mãos das gerações mais novas de hoje que passarão a tocha para gerações futuras." (Agenda 2030,
parágrafo 53)






A Agenda 2030 é a resposta ambiciosa da comunidade internacional ao mais premente dos desafios
de hoje. Os jovens estão profundamente integrados nesta:
nomeados especificamente como "agentes críticos da mudança";
representam uma prioridade nos seus 17 objetivos;
65 dos 169 ODS referem os jovens de forma explícita ou implícita, com foco na sua capacitação,
participação e bem-estar;
mais de 20 metas para jovens inclusivos estão distribuídas por 9 ODS: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13 e 16. As
diretrizes abrangem estes 9 ODS, pelo que é dada uma breve visão geral de cada um deles, bem como
propostas e possíveis iniciativas que se destinam principalmente a jovens com menos
oportunidades, mostrando o resultado do trabalho em parceria no projeto EllE.
Estas linhas-guia nascem da ideia de que quando os jovens melhoram os seus conhecimentos
e melhoram as suas competências e, se apoiados para se desenvolverem e se envolverem,
podem impulsionar a mudança nas suas próprias comunidades e países.

Os pressupostos básicos da teoria da mudança são:
- Se avançarmos as competências e competências dos jovens que atuam num ambiente
favorável com capacidades e apoios reforçados, então estes jovens empoderados podem
tirar partido de oportunidades para o seu desenvolvimento e podem agir eficazmente como
cidadãos, líderes, inovadores e agentes de mudança nas suas comunidades e no estrangeiro
em parceria contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a paz em geral.
- Se os jovens empoderados que estão empenhados em influenciar a tomada de decisões,
então poderão contribuir como agentes positivos de mudança.
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7.
As orientações destinam-se a organizações juvenis e jovens, ou a todos os que trabalham
para e com os jovens.
Por esta razão, as orientações recomendam:
 desenvolvimento de capacidades e competências para permitir um
ambiente estratégico melhorado para o empoderamento dos jovens
resultando na sua plena inclusão, participação e liderança.
 aqueles que trabalham para e com os jovens
têm as
competências e capacidades para receber, ouvir e responder às vozes
dos jovens e propor políticas inclusivas para todos eles;
 os jovens têm competências e condições reforçadas para poder
articular as suas necessidades e propor soluções;
 é importante celebrar e reconhecer as conquistas e contribuições dos
jovens.
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3.
99
ORGANIZAÇÕES JUVENIS
INCLUIR NA
ESTRATÉGIA OU
PROJETOS
Rever as Diretrizes e
incluir iniciativas na
estratégia própria
ou escolher projetos
existentes para
descobrir o que se
pode personalizar
ou atualizar nestes.

CAMPANHA
S INTERNAS
Organizar desafios
internos para os
membros e
voluntários para
iniciar algumas ações
a partir das Diretrizes
e identificar a sua
melhor execução.

INFORMAR A
REDE
Pode-se sensibilizar e
envolver pessoas
dentro/fora da
organização,
espalhando as
Diretrizes através de
canais próprios e
deixando as
organizações adotar as
iniciativas no seu
trabalho diário.

PEDIR APOIO A
OUTROS MOTORES
DE MUDANÇA
Estas Diretrizes ajudam a dar
o primeiro passo - envolver
as pessoas, mas também os
Objetivos Globais são da
responsabilidade de
governos, instituições de
ensino, corporações, setor
terceiro ou sociedade civil,
ONGs, etc. É importante
conectar, pedir ajuda e apoio
– sugestões de cooperação
e networking.

TRABALHADORES DA JUVENTUDE
INCLUSÃO NOS
PROJETOS OU
INICIATIVAS
Rever projetos e
iniciativas organizados
pela ONG/CSO do
trabalhador e ver
como as ações das
Diretrizes podem
encaixar plano de
projeto e capacitar os
mais jovens.

OFEREÇA
EXPERIÊNCI
A
Além disso, podemse escolher projetos
existentes geridos
por jovens da
comunidade local
que precisam e
ajuda com
conhecimentos ou
recursos.

EDUCAR OS
JOVENS SOBRE OS
ODS
Organizar formações
ou workshops ou usar
o Currículo do ODS
para educar os jovens
sobre os ODS e deixálos explorar quais as
iniciativas que
querem organizar.

APOIAR INICIATIVAS
DAS DIRETRIZES
Uma grande parte das
iniciativas e orientações
requer apoio para que os
jovens realizem as suas
ideias de apoio aos ODS –
os trabalhadores podem
considerar como lhes
proporcionar espaços ou
oportunidades.

A melhor forma de apoiar os jovens é incluí-los em
atividades e iniciativas.
Estas Diretrizes afirmam não que cada um acomode tudo o que pode fazer para que os jovens
alcancem os Objetivos Globais. Estas devem ser consideradas como uma ferramenta de
orientação para descobrir ao que se dedicar e obter algumas ideias do que está nas capacidades de
cada um para ajudar. Que cada um seja inovativo e crie as suas iniciativas e ações! (apenas se
certificando que estas correspondem à descrição dos Objetivos Globais).
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Os jovens na pobreza têm dificuldade em participar nas atividades das organizações juvenis.
Devido às condições sociais e económicas em que vivem, têm as seguintes desvantagens:
 Não podem participar em atividades com contribuição financeira;
 Dificilmente podem ter as ferramentas tecnológicas para liderar uma associação ou
preencher papéis essenciais;
 Muitas vezes não têm as ferramentas para aumentar os seus conhecimentos e
competências;
 Têm dificuldade em viajar e viver experiências;
 Não têm a oportunidade de chegar à informação, ou a informação não lhes
chega.
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jovens
trabalhadores do mundo viviam em pobreza extrema, contra

Em 2019, 12.8% dos
apenas 6% de todos os trabalhadores adultos.

10 | P a g
e

PROJETO NÚMERO: 2018-3-IT03-KA205-014904

Capacitar - Aprender - Chumbo - Expandir: Youth4SDGs Mudança o Regras Transformação
nosso Mundo

 Ter um fundo de solidariedade para permitir que todos participem em atividades;
 Criar áreas comuns onde se pode ter acesso à Internet e ferramentas tecnológicas;
 Fornecer atividades de capacitação acessíveis gratuitamente ou a taxas subsidiadas
para aqueles que vivem em situação de pobreza;
 Ativar atividades de planeamento para recuperar recursos económicos para
intercâmbios culturais e educativos a nível regional, nacional e internacional;
 Gerir formas de a informação chegar
a estes jovens, recolher informações e
coloca-la em locais estratégicos para onde estes jovens vão.

 Prever um fundo mútuo de até 3% dos recursos disponíveis da associação, para
garantir o acesso universal às atividades;
 Estabelecer contactos com entidades públicas e privadas para criar espaços comuns
utilizáveis por jovens com menos oportunidades;
 Ter pelo menos um jovem com menos oportunidades nos órgãos de decisão da
associação;
 Criar momentos de planeamento partilhado dentro das organizações juvenis, para ter
uma análise das necessidades de todas as pessoas, incluindo as que estão na pobreza;
 Criar oportunidades na organização para estes jovens adquirirem ferramentas e
competências específicas;
 Workshops e espaços abertos para os jovens ganharem conhecimento profissional
prático gratuitamente.
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Alguns jovens sofrem de fome, muitos deles, nomeadamente os pobres e em situações
vulneráveis, incluindo os bebés, não têm alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o
ano. O nosso objetivo seria acabar com todas as formas de malnutrição.
•

Muitas vezes, as únicas refeições saudáveis e completas que os jovens vulneráveis
comem é nas escolas, e apenas uma refeição por dia

 Promover a questão da fome dos jovens e compreender a questão dentro da
comunidade;
 Sensibilizar para o problema e deixar que estes jovens não se envergonhem destas
situações, podendo comunicar com organizações juvenis para pedir ajuda;
 Outros jovens com mais oportunidades podem trazer alimentos para a organização
numa iniciativa de "banco alimentar" semanal;~
 Sempre que a Organização da Juventude tiver um evento, em vez de uma entrada
gratuita, cada participante deve trazer comida e mantimentos, como arroz, leite,
ovos, etc. Estes serão mais tarde entregues aos jovens que enfrentam problemas de
fome e desnutrição.

 Criar programas sobre desperdício alimentar. Restaurantes, cafés, padarias, etc. que
normalmente
não vendem alguns alimentos, em vez de estes irem para o lixo, a
Organização da Juventude pode criar formas sustentáveis de fazer com que estes
alimentos cheguem aos jovens que enfrentam problemas de fome.
 Iniciativa do Banco Alimentar com parcerias com instituições públicas e privadas.
 Iniciativas e financiamento de locais públicos e privados para dar refeições a estes
jovens.
 Organizar oficinas agrícolas ou quintas (urbanas) para que alimentos saudáveis e variados
possam ser criados
e
cultivados e depois entregues
a
estes
jovens.
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Todos os jovens têm direito à educação. Embora a educação não deva ser reduzida a
considerações de subsistência dos jovens e transições para o mundo do trabalho, é amplamente
aceite que este é um aspeto importante da educação dos jovens.
• No final de 2019, milhões de crianças e jovens ainda estavam fora da escola, e
mais de metade das pessoas na escola não cumpriram os padrões mínimos de proficiência
em leitura e numeracia.
• Em 2018, 258 milhões de crianças, adolescentes e jovens dos 6 aos 17 anos ainda
não frequentaram a escola, o que representou 17 por cento da população global
desta faixa etária.
Fechar escolas para retardar a propagação do COVID-19 prejudica os resultados da aprendizagem
e o desenvolvimento social e comportamental das crianças e jovens. Embora a aprendizagem à
distância seja fornecida a muitos estudantes, crianças e jovens em comunidades vulneráveis e
desfavorecidas, como as que vivem em áreas remotas, pobreza extrema, estados frágeis e campos
de refugiados, não têm o mesmo acesso. O fosso digital alargará as lacunas existentes na
igualdade em matéria de educação.

 Convenções e plataformas de apoio e para um intercâmbio de conhecimentos globais e
regionais sobre a capacitação dos jovens para o desenvolvimento sustentável e a paz;
 Estabelecer parcerias com entidades governamentais, instituições de ensino superior e
organizações não governamentais para melhorar os currículos educativos;
 Criar programas (ex: estágios) que dão aos jovens a oportunidade de desenvolverem as
suas competências.

 Desenvolver um Calendário ODS que será enviado mensalmente a
organizações juvenis e jovens trabalhadores com os eventos para o mês
seguinte e 3 atividades sugeridas a serem implementadas com jovens na
sua comunidade.
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É Mundo
uma forma atenciosa, inspiradora e poderosa de guiar

 Jovens
alguém para um futuro melhor.
 Ensinar os Objetivos aos jovens, porque desta forma eles podem ver que um mundo melhor
é possível.
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A igualdade entre homens e mulheres é um direito humano fundamental e uma base
necessária para um mundo pacífico, próspero e sustentável. Subsistem muitos desafios: as leis
discriminatórias e as normas sociais continuam a ser generalizadas e as mulheres continuam a
ser sub-representadas a todos os níveis de liderança.~
• As mulheres passam três vezes mais horas do que os homens em tarefas domésticas
não remuneradas.
• Em 2019, cada quinta jovem com idades entre os 20 e os 24 anos em todo o mundo
casou-se na infância - menos 4 que em 2004 e com o maior número na África
Subsariana, com mais do que cada terceira mulher jovem.
• Em 2019, 28% dos cargos de direção no mundo eram ocupados por mulheres, o que
representa um pequeno aumento face aos 25% em 2000.
• A partir de 1 de Janeiro de 2020, a representação de mulheres em Câmaras únicas ou
baixas do Parlamento nacional atingiu 24,9%, o que é ligeiramente superior em
relação aos 22,3% em 2015.

 Promover uma abordagem não binária nas atividades;
 Mainstreaming de Género: Procurando promover a diversidade de género dentro das atividades
geridas pelas suas atividades (conselho de administração, equipa interna, programas educativos,
eventos);
 As atividades implementadas devem incorporar os princípios da igualdade de género através da
criação de um clima de igualdade de género;
 O equilíbrio entre géneros deve ser entendido como o equilíbrio entre os direitos de representação de
género, no que diz respeito aos indivíduos que não querem associar-se a um sexo específico
(não binário).

 Promover a participação e a liderança das jovens mulheres na vida pública;
 Estabelecer uma política de tolerância zero em relação a todas as formas de violência no
trabalho, incluindo abuso verbal e/ou físico e prevenir o assédio sexual;
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Assegurar participação
suficiente das mulheres – 50% ou mais – na tomada de decisões a

todos os níveis e em todas as atividades;

 Promover bons exemplos de mulheres em cargos de liderança.
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•

O choque sem precedentes para os mercados de trabalho mundiais deverá resultar numa
diminuição de cerca de 10,5%
nas horas de trabalho agregadas no segundo trimestre de
2020, o equivalente a 305 milhões de trabalhadores a tempo inteiro.

•

Em 2018, a taxa de crescimento do PIB real mundial per capita foi de 2%. Além disso, a
taxa para os países menos desenvolvidos foi de 4,5% em 2018, menos do que a taxa de
crescimento de 7% prevista na Agenda 2030.

•

Globalmente, 61%

•

Em 2019, 22% dos jovens do mundo não estavam no emprego, na educação ou formação,
um número que quase não mudou desde 2005.

•

De acordo com dados de 2019 de
102 países, 98% tinham uma estratégia de emprego
jovem ou um plano para desenvolver um num futuro próximo.

dos trabalhadores estavam em emprego informal em 2016.

 Propor atividades que tenham a capacidade de aumentar as capacidades suaves e duras dos
jovens;
 Utilizar as atividades das associações, para promover a especialização dos jovens em tarefas
específicas.

 Aumentar as oportunidades de encontros entre jovens e operadores económicos na
região;
 Utilizar programas europeus como o Erasmus+ e o ESC para dar respostas na área da
formação e do emprego;
 Estabelecer ligações entre organizações juvenis e escolas para fomentar oportunidades.
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•

A crise COVID-19 está a atingir as pessoas e países mais pobres e vulneráveis
impacto particularmente prejudicial nos países mais pobres.

e ameaça ter um

•

Em 73
dos 90 países com dados comparáveis no período 2012-2017, nos inferiores 40%
da população viu os seus rendimentos crescer.

•

Uma em cada cinco pessoas relatou ter sofrido pessoalmente discriminação em pelo menos um
terreno de discriminação proibido pela lei internacional dos direitos humanos.

•

Em 2018, os fluxos totais de recursos para o desenvolvimento para os países em desenvolvimento
de doadores do Comité de Assistência ao Desenvolvimento, agências multilaterais e outros
fornecedores-chave foram de 271 mil milhões de dólares.

 Ter uma abordagem para a inclusão de toda a diversidade nas ações de associe da juventude: no
caso dos jovens, especialmente no que diz respeito aos deficientes, aos migrantes, às diferentes
orientações sexuais e às pessoas em situação económica e/ou educativa;
 Impedir que a pobreza económica se torne discriminatória para a participação nas atividades
juvenis;
 Promover a inclusão social de todos.

 Adotar políticas internas de igualdade e inclusão, incluindo nos órgãos sociais das
organizações juvenis;
 Incentivar a participação de todos os jovens em risco de exclusão devido ao seu
estatuto económico ou social.
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•

•
•
•

•

•

A rápida urbanização resultou
num
número crescente de moradores de favelas,
infraestruturas e serviços inadequados e sobrecarregados e no agravamento da poluição
atmosférica.
Μais de mil milhões de moradores de favelas em todo o mundo sofrem de falta de habitação
adequada, sem água corrente em casa, casas de banho partilhadas, poucos ou nenhuns
sistemas de gestão de resíduos, transportes públicos sobrelotados e acesso limitado a
instalações formais de cuidados de saúde.
O acesso a transportes públicos adequados, fiáveis e seguros é uma necessidade urbana
básica.
Muitas áreas urbanas registaram um aumento geral na extensão da área construída (definida
como a presença de edifícios) por pessoa.
Parte
dos terrenos alocados às ruas e espaços abertos, que é fundamental para a
produtividade das cidades e para as dimensões sociais e sanitárias da sua população, uma média
de apenas cerca de 16% a nível global.
Os poluentes industriais e os resíduos urbanos são altamente seletivos das suas vítimas — atacam
sempre os membros mais pobres e socialmente e educacionalmente desfavorecidos da nossa
comunidade.
A par da destruição ambiental está o empobrecimento crescente dos pobres no mundo. Pensase agora que seis em cada 10 das nossas futuras crianças crescerão em cidades em risco de
pobreza.

O rápido crescimento urbano cria enormes desequilíbrios entre os recursos disponíveis e as
necessidades da população. Se as cidades não se desenvolverem de forma sustentável, o impacto
deste crescimento nas suas infraestruturas será a continuação da pobreza em larga escala e dos
bairros de lata
urbanos.

 Declínio da população urbana;
 Melhoria das povoações nas zonas urbanas;
 Melhoria dos transportes públicos;
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Realização de uma avaliação
ambiental das atividades implementadas pelas organizações

juvenis;
 Colocar a questão da sustentabilidade no centro das atividades da associação;
 Sensibilizar os participantes para as organizações, as ações que cada pessoa pode tomar para
tornar a sua comunidade sustentável.
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 Fazer uma avaliação ambiental de cada iniciativa encontrando as questões críticas a
ultrapassar.
 Propor atividades com as escolas de que as crianças fazem parte, para melhorar a
sustentabilidade das mesmas.
 Propor ações partilhadas com outras associações no território, para que as
orientações dos ODS apliquem os sistemas territoriais.
 Cooperação com instituições e autarquias locais para programas que visem a melhoria
dos bairros de lata com recursos que podem ser encontrados em todas as áreas
através de instituições de caridade e com o trabalho de voluntários.
 Formação para jovens que podem mudar-se para áreas rurais que os ensinarão a
trabalhar a partir de casa – online.
 Iniciativas e financiamento para a criação de espaços abertos nas cidades.
 Informar os jovens sobre meios alternativos de transporte, por exemplo, iniciativas com
bicicletas.
 Realizar campanhas sociais para promover os ODS.
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Há uma temperatura média global de 1,1°C acima dos níveis pré-industriais estimados e prevêse que as emissões de gases com efeito de estufa baixem 6% em 2020, e a qualidade do
ar melhorou em consequência da proibição de viajar e do abrandamento económico resultante
da pandemia. No entanto, todas estas mudanças são apenas temporárias, pelo que os governos
e as empresas
devem acelerar as transições necessárias para alcançar o Acordo de Paris,
redefinir a relação com o ambiente e fazer mudanças sistémicas e transformacionais para reduzir
as emissões de gases com efeito de estufa e o clima, assim como economias e sociedades
resilientes, que têm uma estratégia nacional de redução do risco de desastres.
• De 1880 a 2012, a temperatura média global aumentou 0,85°C.
• Os oceanos aqueceram, as quantidades de neve e gelo diminuíram e o nível do mar
subiu.
• Dadas as concentrações atuais e as emissões em curso de gases com efeito de estufa,
é provável que até ao final deste século, o aumento da temperatura global exceda 1,5°C
em comparação com 1850-1900 para todos (um cenário).
• Emissões globais de dióxido de carbono (CO2) aumentaram quase 50%
desde
1990.
• O histórico Acordo de Paris oferece uma oportunidade para os países reforçarem a
resposta global à ameaça das alterações climáticas, mantendo um aumento da
temperatura global neste século muito abaixo dos 2ºC e prosseguirem os esforços para
limitar o aumento da temperatura até aos 1,5ºC.

 Compreensão profunda da importância da preservação do ambiente;
 Avaliação das emissões de cada atividade;
 Avaliar como pode diminuir o impacto ambiental dos sites de organização de jovens;
 Avaliar a quantidade de viagens necessárias para realizar atividades e como otimizá-las;
 Avaliar se é possível abandonar os combustíveis fósseis para realizar as suas atividades;
 Informar a audiência sobre o Acordo de Paris e outros quadros/iniciativas relevantes e as suas
metas definidas para as alterações climáticas;
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 Organizar viagens partilhadas para membros da organização juvenil.
 Realizar testes de impacto ambiental https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
 Aplicar as melhores práticas para diminuir a pegada de carbono How to Reduce Your Carbon
Footprint - A Year of Living Better Guides - The New York Times (nytimes.com)

 Projetos de promoção da reciclagem e outras atividades para proteger o ambiente em
cooperação com escolas, universidades, instituições públicas.
 Utilização de redes sociais e influencers para informar sobre a importância da
preservação ambiental.
 Criação de grupos com voluntários que mostrarão às crianças e aos jovens formas de
fazer atividades quotidianas mais sustentáveis.
 Promoção das datas importantes relativas aos dias ambientais a nível global através de
todos os meios de comunicação.
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A Agenda 2030, como um fio condutor, considera que a capacitação da Juventude é
simultaneamente um imperativo dos direitos humanos e um investimento inteligente no
Desenvolvimento Sustentável e na paz.
As jovens mulheres e homens na pobreza têm dificuldade em participar nas atividades das
organizações juvenis. Devido às condições sociais e económicas em que vivem, têm as
seguintes limitações:
•

Ainda sofrem de estereótipos, mitos e pânico na política que prejudicam o seu envolvimento
e afetam a realização de todo o seu potencial para a paz.

•

São muitas vezes vistos como apenas vítimas ou agressores, em vez de como cidadãos e
parceiros-chave para a paz.

•

As perspetivas destes jovens são muitas vezes distorcidas por estereótipos contagiosos que
os ligam à violência.

•

Estes jovens são muitas vezes vistos como um problema a resolver e uma ameaça a ser
restringida, e este enquadramento dos jovens contribui para a sua maior marginalização e
estigmatização.

Todos merecem a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial como indivíduos. Todas as vozes
devem ser ouvidas. Todas as vozes contam.

 Apoiar a política e os esforços programáticos no domínio da juventude, paz e segurança;
 Responder às
necessidades dos jovens
reconhecidos e aplicados;

e garantir que os seus direitos humanos são

 Promover um ambiente que reconheça os contributos importantes e positivos dos jovens para a
paz e segurança, ao mesmo tempo que cria espaços seguros e expande oportunidades para os
jovens;
 Incentivar o empoderamento dos jovens, a participação ativa e significativa nas sociedades e nas
práticas democráticas e em todos os processos de vital importância;
 Aumentar a participação dos jovens nos processos de tomada de decisão a todos os níveis,
incluindo ouvir as* vozes dos atores locais;
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 Para chegar aos
onde os jovens estão, passar o seu tempo e afastar-se
formais, etc.
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 Criar atividades e iniciativas em que os jovens sejam vistos como parceiros iguais, não só
como implementadores de projetos ou bolseiros → Jovens devem ser vistos como
parceiros iguais!
 Desenvolver atividades que contribuam para reforçar a participação de jovens nas
políticas e práticas de construção da paz.
 Trabalho para proporcionar aos jovens um ambiente favorável às atividades de prevenção
da violência e aos esforços de construção da paz.
 Envolver os jovens nos esforços de construção dos direitos humanos e da construção da
paz através de: Educação em direitos humanos; Formações de promoção da paz e
liderança; Atividades sociais lideradas por jovens como atores de justiça; Reintegração da
juventude nas comunidades, etc.
 Conhecer coletivamente a juventude, a paz e a segurança e familiarizar os jovens com
as disposições das Resoluções 2250 e 2419 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
 Defensores de uma participação significativa e inclusiva dos jovens na elaboração de
políticas a nível local, nacional, regional e global.
 Envolver a juventude na política local é crucial para sensibilizar para as questões
relacionadas com a juventude e exigir mudanças.
 Apoiar a formulação e implementação de quadros legislativos e políticos, em parceria
com comunidades com os jovens, os governos nacionais e os organismos
da União
Europeia.
 Publicar artigos favoráveis aos jovens sobre direitos humanos, coesão social e cidadania
ativa, incluindo narrativas alternativas ao extremismo violento através de blogs, vlogs,
redes sociais e artigos disponíveis em canais de comunicação locais e nacionais.
 Construir uma comunidade de construtores da paz e cidadãos ativos para reforçar as vozes
excluídas dos jovens, gravando os debates e discussões sobre questões sociais e
partilhando-os online.
 Promover datas importantes relativas aos dias de paz e segurança históricos a nível global
e através de todos os meios de comunicação.
 Aderir à iniciativa liderada pela ONU Youth4Peace para ajudar a promover e manter a paz e
a segurança internacionais e apoiar a participação dos jovens na construção da paz.
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PARCEIROS DO PROJETO
Somos uma equipa de 5 organizações da Itália, Roménia, Sérvia, Portugal e Grécia, e colaboraremos para
fomentar a participação e cooperação de jovens para o desenvolvimento sustentável.

GRAMIGNA OdV
Gramigna ODV é uma Associação Italiana que oferece inclusão social e
Desenvolvimento
agricultura

Sustentável

social (refugiados,

para

pessoas desfavorecidas

migrantes, pessoas

na

com distúrbios

psiquiátricos, prisioneiros).

EDUFONS - Centar za celozivotno obrazovanje
A EDUFONS, na Sérvia, é criada para fortalecer a comunidade social através
da educação ao longo da vida, informação, promoção da cidadania ativa

democrática, respeito pela diversidade e obtenção de competênciaschave.

GEYC – Grupo da Juventude Europeia para a Mudança
O Grupo da Juventude Europeia para a Mudança – GEYC é uma ONG romena
cuja missão é capacitar os jovens a mudarem a sua comunidade. A GEYC está
a coordenar a atividade da Rede Europeia PRISMA.

ASSOCIAÇÃO CHECK-IN - COOPERAÇÃO
DESENVOLVIMENTO

E

A Check-In – Cooperação e Desenvolvimento é uma organização sem fins
lucrativos, fundada em 2010, sediada em Beja e a operar a partir de Lisboa, em
Portugal. Trabalha em estreita cooperação com entidades públicas e privadas,
participando ativamente em atividades de melhoria da qualidade de vida.

IED – Instituto de Desenvolvimento do Empreendedorismo
O Instituto de Desenvolvimento do Empreendedorismo (IED) é uma ONG
grega empenhada na promoção da inovação e no reforço do espírito
empreendedor. Ao reconhecer o empreendedorismo como um fator crucial
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para o desenvolvimento e coesão das sociedades, realizam investigação e
estão em condições de fornecer soluções inovadoras.
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