
 

 
 

 

 

 

Documento de conclusões 

 

Com a organização conjunta da Federação das Associações Juvenis do Distrito 

da Guarda - FAJDG, do Grupo de Amigos do Manigoto - GAM e o apoio entre outras 

entidades da Direcção Regional do Centro do Instituto Português da Juventude, da 

Câmara e Empresa Municipal de Pinhel, realizou-se nos dias 3, 4 e 5 de Setembro de 

2010, no Concelho de Pinhel (Manigoto) o XIV Encontro Distrital de Associações 

Juvenis da Guarda e V Encontro Transfronteiriço. 

Reunidos durante três dias, mais de 300 jovens, pertencentes a 66 

associações Juvenis do Distrito, da região centro de portugal e da Região de 

Castilla y Leon participaram em painéis, criaram momentos de troca 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 os problemas sociais e económicos que o País, a Europa e o Mundo 

atravessam. 

O Associativismo Juvenil, afirma-se cada vez mais como meio privilegiado de 

intervenção dos jovens na sociedade, tendo as suas organizações especial 

importância  na formação individual dos jovens, desenvolvendo grandes 

manifestações sociais nas áreas da cultura, do desporto, do recreio e do lazer, do 

ambiente, do património, e da solidariedade social. As associações juvenis constituem 

um instrumento fundamental do processo de educação informal, intervindo de modo 

global credibilizando uma verdadeira Política de Juventude, assente na participação.O 

associativismo juvenil representa hoje um eixo fundamental da participação dos jovens 

na sociedade, nos seus múltiplos campos. Catalisador da energia empreendedora da 

juventude, o associativismo desempenha um papel formativo e pedagógico, 

fomentando o espírito de participação cívica e a aprendizagem democrática. Para 

além do crescimento no número de associações e da quantidade de jovens inscritos, 

assistimos também a uma notável evolução qualitativa. Várias associações 

transformaram-se em pólos fundamentais da dinâmica social e cultural locais, 

prestando importantes serviços à comunidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A presença de Presidentes e vereadores de Câmaras Municipais, de 

Deputados da Assembleia da Republica, do Governador Civil da Guarda, de 
representantes de vários serviços desconcentrados da Administração Pública, do 
Director Regional do Centro e do Norte do IPJ, Miguel Nascimento e Vitor Dias, 
respectivamente, do Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, 
Júlio Oliveira, e várias representações de Federações Regionais, é bem o espelho 
da importância desta actividade, que foi considerada por unanimidade “a maior 
manifestação de jovens de Portugal”, depois dos ENAJ’s organizados pela 
Federação Nacional. Com efeito, a FAJDG credenciou nos três dias do encontro 
342 participantes o que faz deste o maior de sempre. 

 
O colóquio, “Empreendedorismo e Inovação”, contou com cinco 

intervenções que suscitaram interesse e participação realçando-se a importância 
deste conceito como importante solução para as dificuldades económicas e 
emprego juvenil, orientada para o presente e o futuro, nomeadamente nos 
seguintes asppectos: 

 
1 – A importância da informação que permite motivar e ampliar a acção, 

aspecto determinante no associativismo juvenil, bem como as parcerias 
estratégicas – Empresas/Escolas/Associações; 

2 – A necessidade de valorizar e potenciar o mundo rural e os produtos 
autoctones, autênticos e diferenciados; 

3 – A internacionalização das empresas como condição obrigatória para 
ampliação de mercados e segmentação; 

4 – O aproveitamento de instrumentos de apoio e sua potenciação, 
tomando  como referência a experiência espanhola no microcrédito; 

5 – A estratégia de comunicação empresarial, e elaboração de portfólios 
como montra priviligiada; 

6 – A promoção de formatos não convencionais e diferenciados; 
7 – Exploração maximizada das tecnologias da informação e comunicação, 

redes sociais, internet, telemóvel, meios audiovisuais e outros. 
 
As actividades realizadas no Manigoto, envolveram todos os participantes 

possibilitando o contacto com os desportos radicais (escalada, rappel, paintball, 
canoagem na barragem de Vascoveiro etc.), bem como, com os saberes e sabores 
da gastronomia local, como seja o coscorel, o pão cozido no forno comunitário e a 
encenação do malhar do pão na eira. 

 
A noite de sábado (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. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Domingo, foi reservado para a “Hora de partir a loiça!”, dando oportunidade 

aos jovens de colocarem directamente questões, sobre as medidas que entendem 
dever ser apresentadas à tutela em matéria de apoio à juventude (habitação, 
emprego, desigualdade social etc.), bem como em matéria de políticas de 
juventude para as associações juvenis. O debate foi intenso e terminou já fora de 
horas, sendo um óptimo exemplo de participação, interesse e determinação, na 
construção de uma sociedade mais justa e que garanta maiores oportunidades à 
sua juventude. 

 
A FAJDG, está convicta que este encontro se constituiu já, um marco 

importante na história do associativismo juvenil da zona Centro e da província de 
Castilla y léon, considerando ultrapassadas as suas melhores expectativas. 
 

A recepção de vários emails de jovens portugueses e espanhóis no dia 
seguinte ao término do encontro, é um bom exemplo, dos momentos inesquecíveis 
que se viveram nestes três dias em Pinhel. 
 
 Mais uma vez, queremos reforçar o prestimoso apoio da Direcção Regional 
do Centro do Instituto Português da Juventude, na pessoa do seu Director, Dr.º 
Miguel Nascimento, bem como da Câmara e Empresa Municipal de Pinhel, na 
pessoa do seu Presidente, Eng.º António Ruas, sem as quais seria possível 
alcançar este sucesso. 
 
  

Para eles e todos os participantes o nosso bem-haja. 
 
 
  Pinhel, 5 de Setembro de 2010 
 
    
 
    O Secretário executivo da FAJDG 
 

 Armando Neves 
 


