Conclusões do 9º Encontro de Associações Juvenis do Distrito da
Guarda
Freixo de Numão – 15 e 16 de Outubro de 2005

Com a organização conjunta da Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda e da
Associação Cultural e Desportiva de Freixo Numão realizou-se o 9º Encontro de Associações
Juvenis do Distrito da Guarda. Reunidos durante dois dias, cerca de 120 jovens dirigentes
juvenis de todo o Distrito, participaram em painéis, criaram momentos de trocas de
experiências e intercâmbios, que proporcionaram a todos os envolvidos, o enriquecimento das
suas actividades locais e o seu próprio desenvolvimento.
A participação dos jovens nos vários painéis e as suas intervenções significaram que, as
associações estão vivas, pese embora a diminuição sentida ao longo dos últimos anos dos
apoios e o reconhecimento dos responsáveis das políticas de juventude.
1º PAINEL
“Os Jovens nos Trilhos do Património”
Apresentaram comunicações:
1. ACDR de Freixo de Numão;
2. Associação de Protecção da Natureza do Concelho de Trancoso;
3. Casa da Juventude Dª Ana Nogueira de S. Romão.
Conclusões:
1. Ao nível da Defesa, Preservação e Divulgação do Património Cultural e Natural, há já
muito e bom trabalho realizado pelas Associações Juvenis do Distrito da Guarda;
2. As áreas de intervenção, por parte das Associações, são diversas e abrangentes:
arqueologia, natureza, artes (música e dança), etnografia, património rural e
arquitectónico, etc.
3. Há já, por parte de algumas Associações, a elaboração e execução de grandes
projectos, exequíveis graças à colaboração dos Câmaras Municipais e ao recurso a
candidaturas a Programas Comunitários;
4. Nota-se, nalgumas áreas de intervenção de defesa e preservação do património, um
cunho profissional e trabalho especializado;

5. Começa a instituir-se, embora ainda não muito, uma correlação entre o trabalho
realizado e uma “oferta comercial” do produto turístico/cultural. Há já alguns casos em
que esse produto constitui uma fonte de receita das Associações;
6. As Associações Juvenis são um parceiro importante para o progresso das suas terras
mas não podem sobreviver apenas da subsídio dependência.

2º PAINEL
“Prioridade para o emprego” – UNIVA-FAJDG
Apresentaram comunicações:
1. Júlio Oliveira – FAJDPorto
2. Armando Reis – Director do Instituto de Emprego e Formação Profissional
3. Manuela Pinto – Animadora UNIVA de FAJDG
Conclusões:
1. O papel da UNIVA nas Federações como meio de divulgação periódica das
informações recolhidas nos vários Institutos de Emprego e Formação Profissional e
demais Instituições e posterior promoção e divulgação junto de todo o movimento
associativo de oferta de emprego e de oferta formativa é extremamente importante e
reconhecido por todos os presentes;
2. A divulgação do seu serviço deverá ser feita de diversas maneiras, nomeadamente na
Internet, em Boletim de Informação (em formato de papel e em formato digital), em
feiras encontros etc. devendo estimular-se o estabelecimento de parcerias,
rentabilizando a sua acção;
3. A localização estratégica da sede da FAJDG (centro da cidade da Guarda) potencia a
sua acção devendo dar-se especial atenção à população estudantil, nomeadamente os
alunos do ensino superior, uma vez que se verifica uma crescente variação de
desempregados jovens com formação superior;
4. A oferta de formação deverá ser pensada em função das várias necessidades dos
jovens, sendo que é desejável que as entidades estatais de emprego e formação
procedam a um diagnóstico das necessidades e da oferta existente.

No final deste encontro, os jovens levaram para as suas associações momentos inesquecíveis
de troca de experiências, de valor nos debates, e sobretudo a certeza que não estão sozinhos,
que as Associações Juvenis e os seus dirigentes voluntários são muito, e todos têm as mesmas
preocupações.
Apesar das restrições, estão convencidos que, mais tarde ou mais cedo, o poder terá de os
reconhecer como verdadeiras parceiros na concretização das políticas de juventude e no
desenvolvimento regional e nacional.
Com agrado, registou-se a presença do Sr. Delegado Regional do Instituto Português da
Juventude, que mostrou a disponibilidade pessoal e institucional em colaborar e
estabelecer parcerias com todo o movimento associativo Distrital, bem como do Dr. Duarte
Cordeiro, representante do Sr. Secretário de Estado da Juventude, Dr. Laurentino Dias,
e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa.
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