Documento de conclusões
As Associações Juvenis do Distrito da Guarda voltaram a unir-se sob a égide da Federação
Distrital de Associações Juvenis do Distrito da Guarda para o 18º Encontro Distrital realizado em
Trancoso nos dias 5, 6 e 7 de Dezembro.
Sob o lema “Muito mais que merenda”, o Encontro visou analisar a realidade do associativismo e
da juventude em geral procurando novos caminhos para a resolução dos problemas que afetam o
associativismo.
Este encontro teve o apoio de um conjunto variado de entidades, entre os quais destacamos o
IPDJ, a Câmara Municipal de Trancoso, Trancoso Eventos EM, Escola Profissional de Trancoso,
Encanta, Trancoso Empreendedor – CLDS, Rádio Altitude e Hotel Turismo de Trancoso.
O Encontro começou com um debate subordinado ao tema “Juventude e Interior – Antagonismo
ou Audácia” no qual participaram o Dr. Luís Queirós (Presidente da Marktest e da Fundação Vox
Populi) e Daniel Joana (Professor e autor do livro “Uma Costela da Beira Alta”). Nesse debate
refletiu-se o papel da juventude e do associativismo na inversão da tendência de envelhecimento
do interior e do distrito da Guarda.
O Dr. Luís Queirós focou a questão do interior no contexto mundial realçando que o contexto de
interioridade é muito relativo. Olhando à história da humanidade existem múltiplos desafios que se
colocam à humanidade e que podem ser superados uma vez que o homem sempre mostrou uma
enorme capacidade de adaptação e superação da realidade.
Daniel Joana pretendeu desfazer um conjunto de mitos à volta do interior entre os quais o do
isolamento do interior, da ausência de qualidade de vida e da ausência de oportunidades. De facto,
verifica-se um paradoxo relativamente ao interior uma vez que hoje o interior tem ótimas
acessibilidades e um conjunto de infra-estruturas de qualidade faltando apenas quem as frua de
forma constante.
Ao longo do painel de debate foi abordado o papel dos jovens e das associações na
revitalização do interior. A título de oportunidades o interior tem grande capacidade de crescimento
no âmbito da economia sustentável (projetos ambientais e sociais) e a sua capacidade de atração
já existe. O Dr. Luís Queirós salientou ainda a necessidade de uma aposta na agricultura uma vez
que existe muito terreno disponível. Ao nível da atração o crescimento mundial da população
encarregar-se-á de trazer gente para o interior até porque a pressão das grandes urbes vai excluir
muitas pessoas.
Durante a tarde do dia 06 de Dezembro o Encontro pôde beber da experiência de quatro jovens
que se têm destacado na área do empreendedorismo: Pedro Fernandes (Encostas do Côa), David
Neves (Diplix Audio), David Barroso (Findster) e David Rodrigues (Vencedor do Prémio da
Juventude na Volta a Portugal em Bicicleta).
As suas experiências foram motivadoras para os jovens presentes e entusiasmaram a plateia
esperando que possam servir para que outros jovens se sintam desafiados a empreender novos
projetos.

Durante o debate que se seguiu à apresentação discutiram-se as dificuldades de financiamento de
novos negócios e a necessidade de estabelecer uma rede colaborativa entre jovens
empreendedores que ajude a criar oportunidades.
Durante a tarde existiram ainda 3 workshops subordinados aos seguintes temas:
- Como criar a tua empresa/associação?
- Erasmus +;
- Quercus – Educação ambiental.
Durante esses workshops nos quais os jovens participaram ativamente discutiram-se diversas
temáticas sendo de destacar a vontade de criação de negócios e preservação de ecossistemas, as
dificuldades que muitos jovens ainda sentem em conseguir ter acesso a informação para criar e
financiar a sua associação.
A Mostra Associativa, confirmou a dinâmica, imaginação e qualidade do trabalho dos jovens nas
suas associações, com apresentações de grande qualidade por parte de várias associações
juvenis, em áreas como a música, o teatro, a dança etc. Esta atividade foi realizada na sede da
Associação Cultural e Recreativa de Trancoso e aberta a toda a população da cidade.
A manhã de Domingo foi dedicada à “hora de partir a loiça” na qual os representantes das
associações manifestaram os seus problemas, preocupações, alegrias e sugestões.
Entre os temas abordados salientou-se o novo programa “JUVIBERIA” que pretende juntar
entidades representativas da juventude em Portugal e Espanha para a realização de atividades ao
abrigo do programa ERASMUS +. Ainda sobre este tema salientou-se as dificuldades sentidas no
distrito da Guarda ao nível da apresentação de candidaturas dando boa nota da recente aprovação
de quatro candidaturas formuladas a este programa com um importante montante financeiro
associado.
Em conjunto com a FNAJ e todas as outras Federações de Associações a nível nacional
abordou-se ainda a necessidade de participação ativa no âmbito do “Plano Estratégico de
Juventude 2020” comprometendo as associações juvenis na estratégia nacional como parte ativa
no atingir de diversas metas que se pretende alcançar com este novo quadro comunitário.
Destacou-se o papel das associações na construção de uma cidadania responsável e
participativa e no desenvolvimento da autonomia entre os jovens. As diversas Federações
presentes neste encontro mostraram que continuam a colaborar conjuntamente estabelecendo
pontes entre si que se revelam importantes na representação das associações e da juventude de
uma forma geral.
Algumas associações continuam a debater-se com dificuldades na ligação com entes públicos e
privados podendo a Federação ser um agente importante na resolução de alguns problemas e no
desbloquear de algumas situações.

Assim, as associações juvenis reunidas deliberam concluir unanimemente o seguinte:
1 – Exigir a manutenção dos serviços do IPDJ no local onde atualmente se encontram
fazendo-se um investimento sério nas instalações que permita que os serviços sejam
usufruídos pelos jovens em condições de qualidade;
2 – Reivindicar o cumprimento da promessa eleitoral de reabertura da Pousada da
Juventude da Guarda junto da Câmara Municipal da Guarda e do IPDJ que tutela este serviço
através da MOVIJOVEM;
3 – Repudiar a falta de resposta dada à Federação das Associações Juvenis e a todas as
entidades que formalmente manifestaram a sua vontade de contribuir ativamente para a
reabertura da Pousada da Juventude da Guarda e que esperam há mais de 2 anos por uma
resposta;
4 – Reafirmar o excelente desempenho de todos os técnicos dos serviços
desconcentrados do IPDJ da Guarda salientando a necessidade de manutenção dos seus
postos de trabalho ao serviço do associativismo e da juventude até pelo facto de já serem
um grupo diminuto para a atividade que desempenham na prestação de serviços de
proximidade às associações e aos jovens em geral;
5 – Compromete-se a Federação e as associações presentes a desenvolver atividades e
estratégias conjuntas no âmbito do “Plano Estratégico da Juventude 2020” nos domínios da
Educação, Emprego Jovem, Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável, Combate
à Pobreza e Inclusão Social, Literacia Digital e Diálogo Intergeracional;
6 – Deliberar dar prioridade em conjunto à apresentação de projetos no âmbito do novo
projeto “JUVIBERIA” integrado na estratégia global do Erasmus +;
7 – Reivindicar que o programa “Formar” seja alargado a voluntários e que não seja
limitado a dirigentes associativos;
8 – A Federação das Associações Juvenis reforça a cada ano que passa o seu papel
enquanto dinamizadora de atividades interassociativas que têm o seu ponto mais alto no
Encontro Distrital de Associações Juvenis. O seu papel na reivindicação em defesa do
interesse dos jovens e das associações é cada vez mais relevante;
9 – Transmitir à tutela a necessidade de articular agendas com as Federações antes da
marcação de eventos;
10 – Reconhecer o papel essencial que têm desempenhado iniciativas como o Roteiro
Associativo e o Prémio de Boas Práticas Associativas.

Trancoso, 7 de dezembro de 2014
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