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   A AÇAO ESTRATÉGICA 
 
A Direção da Federação Nacional das Associações Juvenis, durante o atual mandato, promoveu uma ação 
estratégica comprometida com os valores do nosso movimento associativo e assente nos cinco pilares que 
pautaram desde o início este projeto sólido, dinâmico e unificador: valorização do associativismo e da sua rede, 
reforço da comunicação e informação, otimização dos gabinetes de apoio ao nosso movimento, concretização 
da cooperação internacional e promoção do diálogo estruturado e da participação jovem. 
 
Com vista ao cumprimento desses pilares, a Direção encetou de imediato uma política de proximidade que se 
materializou através do projeto Im/Pulso Associativo e da visita a associações juvenis, câmaras municipais e 
instituições parceiras, afirmando e projetando o movimento associativo juvenil de base local e a FNAJ, como 
sua representante. Constatamos in loco a realidade associativa, promovemos um diálogo efetivo entre a 
Federação e as suas associadas, e lançamos o Pack Associativo FNAJ - uma ferramenta que visa dar a resposta 
material, logística e formativa requerida pelas suas associadas, reconhecendo as suas vantagens e regalias.  
 
Este caminho foi consolidado com a realização das Cimeiras “Associativismo e Juventude”, em Portugal 
Continental e Ilhas, tendo como produto final o Plano Nacional de Políticas Locais de Juventude, um documento 
estratégico inédito que consagrou a FNAJ e as suas associações como parceiros preferenciais dos municípios 
portugueses na criação, gestão e execução conjunta das políticas locais de Juventude. A edição deste Plano 
conferiu à FNAJ uma densidade local que permitiu a criação dos primeiros Conselhos Estratégicos para a 
Juventude nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, nos quais a FNAJ é reconhecida como a entidade 
representativa da Juventude Portuguesa e das suas organizações. 
 
A força da presença da FNAJ no terreno foi alicerçada pela ambiciosa Campanha Nacional “Associativismo 
Juvenil: Escola de Cidadania e Voluntariado” que percorreu escolas de todo o país e sensibilizou milhares de 
jovens e aspirantes a dirigentes associativos. O concurso “Vamos criar uma Associação Juvenil” promoveu a 
riqueza e impacto do nosso movimento e desafiou os jovens a integrarem ou criarem projetos associativos, 
dando um contributo claro ao crescimento e reforço do nosso movimento.  
 
Dando cumprimento à sua missão de capacitação e empoderamento jovem, a FNAJ reforçou em número e em 
temas as formações que compõem o seu Plano Nacional de Formação, batendo recordes de participação em 
2019, demonstrando que esta é uma função contínua e ininterrupta da estrutura, melhorada e otimizada 
através da criação das Bolsas FNAJ de formadores, voluntários e líderes, estabelecendo critérios de igualdade 
de acesso e de oportunidades a todos os interessados. 
 
O lançamento do Centro Português de Informação Juvenil, um espaço de investigação e consulta científica e 
literária, tornará a FNAJ numa referência para o país no que diz respeito aos estudos da juventude e das suas 
organizações. Um projeto apoiado pela Câmara Municipal do Porto que prevê a produção de livros – “Manual 
para jovens aprendizes de dirigentes associativos” e “Fiscalidade Associativa” – e de uma revista de boas 
práticas associativas, dando resposta às necessidades do movimento e reforçando a comunicação e impacto da 
sua rede. Fruto do trabalho de consolidação académica e de produção de conteúdos FNAJ, destacamos a 
parceria com a Universidade Aberta que resultou no lançamento inédito da única pós-graduação em “Estudos 
Juvenis”, em condições privilegiadas para o movimento associativo juvenil.  
 
No plano político, e no decorrer das eleições que se realizaram em Portugal nos 2 últimos anos, a FNAJ lançou 
três Manifestos – Autárquico, Europeu e Nacional – contendo com a visão, os contributos e as propostas de 



 

 

ações concretas por parte do movimento associativo juvenil. Porém, foi também no plano político que a FNAJ 
travou uma enorme luta e teve as suas maiores dificuldades com a aprovação do novo Regime Jurídico do 
Associativismo Jovem que criou injustificadas dificuldades ao nosso movimento associativo, pese embora 
tenhamos conseguido conquistar algumas das reivindicações do setor, nomeadamente novos e melhores 
benefícios fiscais. 
 
A internacionalização da FNAJ foi outra das metas atingidas neste mandato com a integração da estrutura na 
Confederação Europeia de Associações Juvenis, facto que permitiu a formação internacional de dirigentes 
associativos e a sua participação em fóruns europeus e mundiais. A relação da Federação Nacional com 
estruturas homólogas de outros países, nomeadamente dos PALOP, afirmou a FNAJ no plano internacional, 
plasmada na participação de delegações de países europeus e dos PALOP no 16º e 17º ENAJ. Neste plano, 
também a cooperação com a Galiza - Espanha, foi reforçada através do MEXE e das Jornadas da Juventude 
Eurocidade 2020, cimentando laços e parcerias entre os jovens e as organizações dos dois países. 
 
Após um vasto, diversificado e eficaz plano de ação para o mandato corrente, que exigiu um elevado 
investimento face aos novos e inovadores projetos, a FNAJ promoveu estratégias para a consolidação das suas 
finanças através da diversificação das suas fontes de financiamento – EEA Grants, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Comissão para a Igualdade de Género e Câmaras Municipais – garantindo assim, já em 2019, a 
sustentabilidade e viabilidade financeira da estrutura em 100% para os próximos dois anos. A produção de 
candidaturas pela FNAJ bateu um recorde em número e em taxas de aprovação – 76% de eficácia nos últimos 
dois anos.  
 
O trabalho realizado permitiu à FNAJ uma maior projeção nos Órgãos de Comunicação Social nacionais, 
afirmando a ação da Federação e de todo o setor na sociedade e no país. 
 
O ambiente e a sustentabilidade marcaram a lista das preocupações da FNAJ, tendo sido despoletada uma 
campanha ambiental nacional, promovidas ações de plantação, limpeza e redução de resíduos, para além da 
realização de eco eventos, nos quais predominou a reciclagem, a redução e a reutilização de recursos. Em 2018, 
o 16º ENAJ assumiu a causa ambiental como uma das suas principais temáticas, marcando a agenda do setor e 
a nível nacional. 
 
São estas algumas das razões que demonstram o sucesso de 2 intensos e profícuos anos de trabalho que 
comprovaram o poder e o impacto do associativismo juvenil nas suas comunidades, reforçaram a sua vasta 
rede associativa e afirmaram a FNAJ como a entidade de referência, a entidade representativa dos jovens e das 
organizações de juventude em Portugal. 
 

Juntos somos, hoje e sempre, Associativismo Juvenil.  

 
Saudações Associativas e Juvenis, 

 

 

Tiago Manuel Rego 
Presidente da Direção da FNAJ 

 

 


