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Decorer u on s dias 29 e 30 de Novebm or e 1 de Dezebm or o 6º Enconort Nacioan l de Asos ciações
Juve.sin Foi o am oi r Enconort de es pm er de Asos ciações Juvesin er alazi do em Porut ag ,l com am si
de 600 participantes inscritos, representando associações de todos os Distrios do País e das
Regiões Autónomas da Madeira e Açores, numa demonstração inequívoca que, apesar das
adversidades, o movimento associativo está forte, activo, empreendedor, e está unido em torno
do projecto comum que a FNAJ protagoniza.
Mas oãn foi apenas pela força esam ag dora dos emún or s uq e eset Enconort es on at biozil u. A foret
participação dos jovens dirigentes associativos em todos os painéis de trabalho propiciaram e
potecn ai ar m uma er fleoãx e dics usoãs airés s os bre as am airét s uq e etni er as m ao Asos ciaomsivt
Juvenil. O documento “Portugal precisa de uma Política de Juventude” e a apresentação de 13
moções é bem revelador desse intenso ambiente participativo.
Foi asmis posevís l fazer uma anesilá do uq e et m dis o os omitlú s et pm os da Polcití a de Juveutn de,
un m balaçn o denucn ai dor do profundo desevni emits otn polcití o e fian cn eior en ats erÁ a Goveanr avit .
Mas fomos capazes também de assumir uma postura construtiva e pró-activa no sentido de
ocorrerem as transformações que todos aspirámos para um maior desenvolvimento qualitativo
do associativsmo juvenil, que nos transporte para um novo patamar de intervenção e para uma
maior rentabilidade social do tecido associativo.
Assim, suscitamos algumas reflexões prospectivas e colocamo-nos sem reservas perante os
problemas e sem preconceitos na procura de soluções por uma Política de juventude que as
Asos ciaçõe,s os Jovesn e Porut ag l precias m e em er cem. Uma Polcití a de uj ev utn de ogir or as am s
audaz; assente na realidade mas ambiciosa - que não capitule perante as dificuldades e que não
as encare como inevitabilidades; uma Política obviamente dirigda pela tutela mas assente no
diálogo e na co-gestão. Este é o desafio, este é o legado, esta é a ambição que o 6º Encontro
Nacional de Associações Juvenis estabeleceu. Será também sempre esta ambição que orientará
o sentido profundo da nosa acção!
O Presidente da Direcção da FNAJ

Luís Alves

I. A CRISE
Glosada das mais diversas formas, a crise parece te-r se instalado na sociedade portuguesa.
As dificuldades de natureza orçamental - associadas a atrasos estruturais mais ou menos
(re)conhecidos, em áreas como a educação, a formação profisional, a organização empresarial,
as comucin ações e a asfaix etn uqám ani burocrcitá a do Esat do - empurar ar m a utis ação econcimó a
para a recessão e o estado de alma nacional para a depresão.
Os jovens são vítimas qualificadas deste estado de coisas. Porque o horizonte de futuro domina
as suas aspirações, problemas do presente, como a crise do sitema de ensino, o desemprego
galopante e a ausência de segurança laboral, bloqueiam as nosas vidas e conduzem muitos à
indiferença e ao laxismo.
É a esta luz que devem ser interpretados fenómenos cada vez mais preocupantes como as taxas
brutais de insucesso e abandono escola,r a proliferação das (toxico)dependências e, em alguns
meios urbanos, dos comportamentos marginais organizados.

II. JUVENTUDE, A ESPERANÇA DO PRESENTE E DO FUTURO
Isto acontece quando, paradoxalmente, a juventude devia ser encarada pelo poder político como
um segmento da sociedade em posição priv legiada para o combate por um Portugal mais
desenvolvido, com maior riqueza e com melhor distribuição da riqueza.
A posbis dil ade de acesos a uma foram ção us peroi r por paret de um oti s oj ev sn deve es r encarada
como uma oportunidade e não como um problema. Se a formação obtida é, em muitos casos,
excessivamente “especializada” essa é uma falta que não deve ser imputada aos
jovens mas às estruturas que a produzem e à lamentável ausência de uma política pública para
o secto,r com horizonte de médio/longo prazo.
O potencial de energia criativa dos jovens, a sua disponibil dade, a capacidade de sonhar caractecitsír as uq e Porut ag l etni ori aplaudiu, por exepm ol , aquando das om emiv atn ções em favor
do povo timorense - devem merecer encorajamento.
Os oj ev sn porut ug eses er prees atn m a esperaçn a de futuor do país am ,s am si aidn a, er prees atn m
uma paret fundameatn l da esperaçn a de pár di a om derazin ção da an ção, fundameatn l para ases ug ar r
a produtivdade e a competitvdade que pontuam hoje o discurso político.
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III. PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA, A ESCOLA DE CIDADANIA
Reconeh cidas as atiml ções do etsi am de enonis , áh uq e enconart r er ps osat s diev asr s (e pluar )si ,
que forneçam aos jovens uma parte fundamental das aptidões necessárias a uma intervenção
plena na sociedade dos nosos dias.
Há, aidn a, uq e enconart r er ps osat s etni arg dora,s uq e conuti s am para um oti s uma on av oporut din ade
de formação e de aquisção de valores cívicos fundamentais.
O asos ciaomsivt uj ev ,lin an s us as am si diev asr s exper eõs ,s conutis i um urtsni em otn de utdil ade
maior na prosecução desses desideratos.
As asos ciações uj ev ,sin espaços de parcit pi ação actavi , em uq e es adqueri m pmi orat etn s av ol er s
democráticos, são, simultaneamente, um importante local de educação não formal, em que se
reflecte em conjunto e se aprende fazendo.
Para muitos jovens integrados no sitema de ensino ou no mundo do trabalho, as associações
er prees atn m uma oporut din ade para etni riv actavi em etn an comudin ade, ajudar os outor ,s apredn er
coias s difereetn ,s et ats r coneh ciem otn s adqudir os, em ohl ar r a foram ção, adquri outar s aptdi eõ .s
Para muitos outros jovens, com dificuldades de integração social e escola,r as associações
representam uma oportunidade maior de integração e de promoção social.

IV. APOIAR O ASSOCIATIVISMO JUVENIL
Parece asmis bó oiv uq e o deseovn emivl otn do asos ciaomsivt uj ev lin é do etni er es do paí.s Asmis
o vão reconhecendo sucessivos governos. Mas, entre as palavras e os actos a distância é por
vezes excessiva…
A actual governação na área da juventude, continuando a perniciosa tradição da parte final da
anterior governação de associar no mesmo governante a juventude e o desporto, tem feito
sucessivas declarações de intenções em que o reconhecimento da importância do movimento
associativo juvenil é elemento central.
Mas, no domínio das acções, tudo é mais complicado.
Mais de um ano e em oi para er ug al em atn r a Lei de Bases do Asos ciaomsivt Juve,lin proum agl da
em 23 de Janeiro de 2002 e ainda não regulamentada é, no mínio, difícil de conceber.

Mais de um ano e meio para publicar a nova Lei Orgânica do Instiuto Português da Juventude
(IPJ), constante pretexto para adiar decisões importantes, não parece aceitável.
Esat er aldi ade de adiaem otn s e pmi or asiv ção eset dn e-se depoi,s à pmi el em atn ção de um oti s dos
programas do próprio IPJ.
Temos tido, vezes de mais, “menos do mesmo”. Isto é, os mesmos programas de sempre, cuja
er forum al ção é proem dit a e conats etn em etn adiada e uq e acabam diuv agl dos à amitlú oh ar , com
prazos de candidatura menores e orçamento encolhido.
Temos dit o, de om do dni eseeváj ,l am“ si do em oms ” on uq e diz er ps eiot a um dics uros burocrcitá o
sobre a prestação de contas por parte das associações, na tradição de anteriores Comisões
Executivas do IPJ que quiseram transformar as associações numa espécie de repartição pública
ou em delegações do Ministéro das Finanças.
As associações aceitam e querem prestar contas do apoio recebido. Mas é de tal modo evidente
o trabalho realizado face à exiguidade dos apoios que nos sentimos no direito de dizer que não
aceiat om s çil eõ s de ugni ,mé on em adameetn da admartsin ção púbcil a, uq anot ao ogir r e conet çn oã
com uq e aplci amos os fundos púbcil os. Nas asos ciações uj ev sin ol cais a conos dil ação orçameatn l
já está feita há muitos anos.

V. MEDIDAS CONCRETAS
Desde ,áj propomos o conuj otn de em didas fundameatn si de foram a deseovn evl r o asos ciaomsivt
e a participação.
1. A usni ficcnêi ai e deficcnêi ai das CONDIÇEÕ S INFRA-ESTRUTURAIS conutis em as am si arg ev s
difci uldades com uq e es debatem as Asos ciações Juve.sin Por es art at r de uma airés atiml ção
ao desenvolvimento das associações é fundamental:
1.1. o reforço orçamental da área de infra-estruturas do PAAJ, que permita fazer face às
necessidades existentes;
1.2. a aplicação de programas plurianuais que permitam a viabilização dos projectos mais
onerosos e que conduza à alteração signficativa da realidade neste domínio.
2. Para um am oi r deseovn emivl otn uq alati ovit da actdiv ade das Asos ciações Juve,sin é absoul at em etn
necessário dotá-las de RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS. Neste domínio urge:
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2.1. o reforço da disponibildade financeira do IPJ, para a área dos recursos humanos do
PAAJ, crai dn o um esuq ema de bolas s pluair un ais de apoio à conart at ção de anami dores
pelas associações;
2.2. a criação do Estatuto do Animador que reconheça o valor social do trabalho realizado e
permita melhores condições de desenvolvimento da vida associativa;
2.3. a assunção por parte do IPJ (ou de uma organização a cria,r com a participação do IPJ
e da FNAJ) da certificação da activdade das associações no domínio da formação de
anami dore,s ag ar dnit o um conuj otn de coneh ciem otn s e competcnê ai s para o desepm enoh ,
com seriedade e responsabilidade, da função de animador;
2.4. consagrar a área de formação como prioritáa na aplicação das regras do PAAJ;
2.5. que o Estado purgue pela devida aplicação do Estatuto do Dirigente Associativo nos
estabelecimentos de ensino público e privado.
3. Na área da FISCALIDADE:
3.1. a criação de um regime de contabilidade simplificado, adequado à realidade associativa,
que dê, por um lado, transparência à vida financeira das associações, mas que não
represente, por outro, um entrave à sua activdade;
3.2. a conas arg ção de benefícoi s fics ai,s desangi dameetn em es de de IVA, de foram a conas arg r
o er embolos de pmi osot pago em aquçis oã de equpi ameotn s e fni ar -esurt ut ar s desanit dos
à realização dos fins estatutários das associações (acabando com a caricata situação de
o Estado “dar com uma mão e tirar com a outra”).
4. Nos omitlú s et pm os asomits s a um aumeotn exponecn ai l do emún or de Asos ciações Juvesin
em Portugal. Em simultâneo as exigências da nosa sociedade “obrigaram” as Associações a
er alazi r cin ai avit s com cada ev z am si uq aldi ade, uq e es conutis esí m como ev dr adeior s cenort s
de interese para os jovens. No entanto, o apoio do Estado Português às inciativas jovens,
através do Insti uto Português da Juventude, não soube (ou não pode) acompanhar as
transformações quantiativas e qualitativas que ocorreram no novo movimento associativo.
É por iso que é importante nesta fase procurar respostas alternativas que não ignorem o
problema da gestão dos recursos, nem abdiquem do objectivo de estimular a participação
juvenil. Respostas alternativas que “alivem a presão financeira” que existe sobre o IPJ mas
uq e ag ar atn m sà Asos ciações Juvesin os urtsni em otn s en cesoirás s ao deseovn emivl otn do es u
trabalho em prol da juventude e da comunidade.

4.1. É en es es ditn o uq e propomos a crai ção de uma COMISSÃO TÉCNICA DE APOIO, eg dir a
pela FNAJ, capaz de ag ar ritn competcnê ai s ol citsíg as uq e dêem sà Asos ciações perps ectavi s
de alcançar projectos mais ambiciosos, diversificando os canais de financiamento,
on em adameetn com o er curos a Fundos Comuoirátn .s O objectovi é conutis ri um urg po
tecnicamente evoluído, que dê consi tência e garanta viabilidade aos projectos das
Associações. Trata-se de uma medida de baixo investimento, e com uma perspectiva da
sua maxim zação e rentabilização, que consideramos fundamental e que encara as
debilidades financeiras do IPJ e as dificuldades estruturais crónicas das Associações
Juvenis, inerentes ao seu carácter local.
5. Nas estruturas da Admin stração relacionadas com a política de juventude consideramos
fundamental o APROFUNDAMENTO DA CO-GESTÃO, à qual deve ser conferido conteúdo
efectovi , de om do a cni orporar os oj ev sn on procesos de decioãs aos am si diev osr s evín .si Em
concreto parece-nos prioritáo:
5.1. a consagração da participação legítima do Associativsmo Juvenil Local no Conselho
Consultivo da Juventude, que - diga-se - nesta legislatura ainda não reuniu;
5.2. a atribuição de poderes efectivos aos Conselhos Consultivos Regionais do IPJ, que têm
hoje carácter meramente decorativo, permitndo-lhes, assim, uma real intervenção;
5.3. a atribuição à FNAJ / Federação Nacional das Associações Juvenis Locais do direito de
indicar um representante no Conselho de Adminstração do IPJ;
5.4. a reformulação da estrutura jurídica da Movijovem e FDTI, no sentido de permitr a cogestão com o movimento associativo;
5.5. a definição e valorização dos mecanismos de acompanhamento técnico da activdade
associativa, em detrimento dos aspectos adminstrativos e burocráticos obsoletos.
6. No domínio do RECONHECIMENTO SOCIAL da função associativa propomos:
6.1. introdução da pedagogia dos valores associativos no sitema de ensino;
6.2. pmi el em atn ção de uma ahnil de am ekr gnit prpó air para o asos ciaomsivt uj ev lin (de acordo
com o conceito de “corporate marketing”), que contribua para aumentar o impacto das
associações nas comunidades e o reconhecimento, pela população, pelas instuições e
pelas empresas privadas, da validade do trabalho do movimento associativo;
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6.3. que o serviço público nos meios de comunicação social não seja, no que se refere ao
Associativ smo Juvenil, apenas um chavão de retórica, devendo antes ter conteúdo
efectivo, designadamente no âmbito da reestruturação da RTP2.
7. A expercnêi ai dos omitlú s anos om arts uq e os MUNICÍPIOS podem asus rim um papel deciovis
na implementação da política de juventude. Neste contexto:
7.1. exortam-se as Câmara Municipais, dos concelhos em que tal ainda não acontece, a
desenvolverem políticas municipais de juventude, dando resposta aos anseios desta
importante camada populacional;
7.2. reforça-se a necessidade de, também a este nível, se priv legiar a Participação e o
Asos ciaomsiv t Juvelin em detemir otn do deseovn emivl otn de actdiv ades de enert et emin otn
com conteúdo mais ou menos propagandístico.
8. A ul at conart a fni o-excul oãs e pelo acesos democraazit do sà TECNOLOGIAS DE INFORMAÇO
Ã
está longe de ter alcançado um patamar satisfatório. Continua a ser na sede das Associações,
e on decorer r das actdiv ades desat ,s uq e um oti s oj ev sn enart m pela premi ari ev z em conat cto
com os novos meios tecnológicos de informação e se motivam para a sua utilzação.
Alertamos que o investimento neste sector não se pode pautar por motivações pontuais, por
modas – deve antes ser continuado e considerado estratégico. Só assim evitará novas e
indesejáveis formas de segregação.
8.1. Propomos a criação de um programa de apoio na área das tecnologias de informação,
no seio associativo, que, para além da aquisção de equipamentos, aposte na formação
dos utazil dores e facietil a aquçis oã de on av s competcnê ai ,s combatedn o, desat foram ,
a ilteracia digital.
9. No que diz respeito aos programas de INTERCÂMBIO E MOBILIDADE JUVENIL:
9.1. A crónica ineficiência da divulgação, promoção e gestão do Programa Juventude em
Portugal leva-nos a propôr uma reflexão atenta e descomplexada sobre o tema. Neste
quadro, e considerando que:
• em alguns países as Agências Nacionais do Programa Juventude estão sob a gestão
de organizações não governamentais;
• a própria União Europeia começa a incentivar que as Agências Nacionais do referido
Programa deixem de ser geridas pelos Estados;
• no próprio Programa de Governo considera-se que se deve emagrecer o Estado
aposat dn o on otirém e an capacidade da os ciedade ciliv (meon s Esat do/meohl r Esat do);

• a Unoãi Europeia concebe uq e cada Agcnê ai Nacioan l deve actuar como elo de agil ção
enert a Comoãsi Europeia, os proom ot er s dos proej ctos e os oj ev ,sn conutis dni o um
ponto de contacto privlegiado. Essa Agência deve também ser capaz de incentivar a
criação de parcerias, aconselhando os promotores, fomentando o contacto entre os
diferentes parceiros, assegurando a coordenação entre eles;
• a FNAJ é a principal estrutura representativa do associativsmo juvenil em Portugal,
revelando-se um parceiro sério e credível da Política de Juventude.
Propomos assim que a FNAJ seja, no nos o País, a entidade gestora do Programa
Juventude criando-se obviamente em paralelo mecanismos de supervisão e controle a
essa gestão por parte da SEJD/IPJ;
9.2. que se crie no âmbito da CPLP um programa de apoio ao intecr âmbio, voluntariado e
cooperação entre os jovens e as Associações Juvenis dos países membros;
9.3. da mesma forma que o Governo Português intecr eda junto da Comisão Europeia no
es ditn o de es er m ot dos os paíes s da CPLP condis erados paíes s et cr eior s para efeiot s de
elegibildade no acesso às candidaturas do Programa Juventude;
9.4. a reintrodução de um programa de intecr âmbio associativo nacional, fundamental para
a troca de experiências e fomento de sinergias entre projectos associativos (é caricata a
situação actual em que é comparativamente mais fácil o intecr âmbio, a cooperação e a
troca de experiências com associações de outros países do que entre Associações
Nacionais).
9.5. a facilitação do acesso à rede de Pousadas da Movijovem por parte das associações,
simplificando os processos burocráticos e estabelecendo vantagens económicas.

Rigorosa, mas audaz; assente na realidade mas
ambiciosa; dirigida pela Administração, mas
ases nte no dilá ogo e na co-gestoã - Portugal e as
suas associações precisam de uma verdadeira
política de juventude.
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MOÇÕES APRESENTADAS NO ENCONTRO
1.

Apresentada pelo Clube de Desporto C+S de Lavra, de Matosinhos e que visa a necessidade do
Reconhecimento da Educação não Formal em Meio Associativo.

2.

Apresentada pela Associação Cult. Rec. e Desportiva de Vilar, Moimenta da Beira e que reivndica
a Autonomização da área da Juventude no Governo disociando-a do Desporto.

3.

A FAJDP - Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto realça a abordagem já feita no
Documento de trabalho relativa à participação da escola no Movimento Associativo nomeadamente
através das disciplinas agora existentes de Área projecto e de Formação Cívica.

4.

A FAJUDIS - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém denuncia a situação de
desigualdade do Apoio ao Associativ smo Juvenil face a outras expres ões do Associativ smo
nomeadamente o Estudantil e as IPSS.

5.

A FAJDP er alça o papel das Federações Regoi an si e dos es us Serçiv os bem como defende uma am oi r
proximdade com os Instiutos de Emprego afim de combater a falta de Recursos Humanos das
Associações.

6.

A FAJDG - Federaçoã das Asos ciaeõç s Juvenis do Dits rito da Guarda er alça a en cesdis ade cada ev z
maior da Formação de âmbito Associativo, defende as estruturas representativas Distriais e propõe
a asanis ut ar de Conart ot s de Ascnêtsi ai Téccin a enert o IPJ e os Foren cedore,s para os equpi ameotn s
dos centros de Recursos.

7.

O CIRAC de Paços de Brandão aleatr para a en cesdis ade de es proom ev r uma acção et dn enet á elaboração
de um proot colo com uma Endi t ade Seguar dora para a er alaz i ção de Seguor s para as Asos ciaçõe.s

8.

A Associação Sócio-Cultural Jovens da Ramada refere a importância da implementação da Lei do
Mecenato no meio Associativo Juvenil.

9.

O Grupo Informal de Jovens do Núcleo Regional do Sul da APPC defende a introdução de novos
critéros no PAAJ envolvendo a participação de representantes de associações juvenis das pessoas
com deficiência, defendem também uma Formação específica na área do Voluntariado, e melhorias
na Legislação nacional tendentes a uma efectiva igualdade de Oportunidades.

10. O Grupo de Jovens do Núcleo Regional de Vies u da APPC defende on ov s Proarg am s de Fian cn ai em otn
específicos para as Associações que trabalham com jovens portadores de deficiências.
11. O Fórum da Juventude da CPLP, defende mudanças na CPLP de forma a exist r uma efectiva
participação dos Jovens e não só dos políticos, e que deve existr um programa de Formação e
preparação de Jovens Dirigentes Associativos no espaço Lusófono.
12. A NÓS - Asos ciaoãç de Cooperaçoã para o Desenvolvimento et ce condis erações os bre a eg oãts do
Proarg am Juveutn de atar sév da Agcnê ai Nacioan l defendendo uq e eset proarg am deve es r eg dir o por
uma Entidade Associativa, a FNAJ.
13. A NÓS condis era aidn a a FNAJ como um parceior actovi e foret da Juveutn de Porut ug esa, defendendo
assim, que deve estar representada no European Youth Fórum, no Fórum da Juventude da CPLP e
no Foro Latino.
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