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No fim-de-semana de 4 e 5 de Outubro, a cidade de Évora acolheu o 13º ENAJ – Encontro 
Nacional das Associações Juvenis, que reuniu cerca de 800 dirigentes e jovens participantes, 
num encontro que marcou a agenda da construção de políticas de juventude e debateu os 
problemas que as associações e jovens enfrentam nas suas realidades. Um dia antes (3 de 

Outubro) realizou-se o Seminário “Europa 2020”, em dois momentos: o primeiro juntando os 
presidentes das federações de todo o território nacional, com os presidentes dos Conselhos 
Regionais de Juventude fronteiriços espanhóis; e o segundo, juntando os representantes 

políticos regionais nacionais e os seus homólogos espanhóis, também das regiões fronteiriças. 
 
Neste sentido, sendo o 13º ENAJ um marco no caminho para o desenvolvimento do tecido 
associativo juvenil, imprimindo um impulso positivo na envolvência dos dirigentes e jovens, 
em conjunto com os dirigentes políticos, a FAJDG marcou uma vez mais presença, com uma 

representação expressiva de jovens e respetivas associações juvenis. 
 
Os impactos desta iniciativa são variados destacando-se a reunião dos dirigentes associativos 

e jovens de todo o país para discutir políticas de juventude, criando-se um fórum ativo de 
participação e discussão nos temas que afetam os jovens, entre eles por exemplo, os 5 

objetivos Europa 2020: emprego; investigação e desenvolvimento; alterações climáticas e 
sustentabilidade energética; educação; e luta contra e exclusão social; e a aproximação ao 
movimento associativo espanhol, resultante dos progressos da reunião que precedeu o 
evento  (no ENAJ assinou-se um compromisso de cooperação estratégica transfronteiriço entre 
os Presidentes de Federação Juvenis portuguesas e os Presidentes dos Conselhos Regionais de 
Juventude fronteiriços espanhóis), surgindo o conceito JUVIBERIA. 
 

No que toca à agenda política, reuniram os Diretores Regionais do Instituto Português do 

Desporto e Juventude (IPDJ) e os Diretores dos Institutos Gerais de Juventude dos Governos 

Regionais fronteiriços espanhóis, criando uma plataforma de aproximação, e uma estruturação 

de pensamento comum na abordagem às políticas de juventude para o futuro. Ainda neste 

tópico, devemos destacar a presença dos Secretários de Estado da Juventude e do Emprego, 

que assinaram uma nova medida respeitante aos estágios profissionais nas associações juvenis 

(facilitando a contratação de estagiários jovens). 

De salientar a intervenção do Professor Marcelo Rebelo de Sousa, debruçado sobre “A 

participação dos jovens e o papel do associativismo na sociedade e na construção da 

democracia”, e a reflexão sobre os problemas dos jovens na atualidade num debate aceso 

intitulado “Este país não é para jovens!?” com Luís Borges (o Boinas), Rogério Puga 

(sociólogo), Joana Amaral Dias (psicóloga) e Vítor Pinheiro (Diretor Garantia Jovem). 

Para além de tudo isto há a salientar inúmeros momentos de convívio e animação, 

particularmente na mostra associativa que contou com a presença dos Join the Vulture da 

ADCS de Aldeia de São Sebastião e dos Ground Control da AJGF e na mostra gastronómica em 

que todas as associações presentes participaram. 

 


