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MANIFESTO ASSOCIATIVO 
COVID-19 

 
A pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que não conhece fronteiras e colocou o mundo em 
estado de alerta, obrigou a alterações à ordem social por via das decisões tomadas para a 
proteção da Humanidade, revelando-se como um dos nossos maiores desafios, com enormes 
consequências económicas e sociais, para além das irreversíveis perdas humanas.  
 
Num momento de particular exigência para toda a sociedade, o Movimento Associativo Juvenil 
está a fazer a sua parte, crente de que juntos fazemos a diferença. Com o sentido de 
responsabilidade que caracteriza as associações juvenis, todos/as devemos ter um papel ativo, 
contribuindo para a proteção da saúde pública e para a contenção do surto epidemiológico. 
Assim, e decorrente da intervenção em todo o território nacional, as mais de mil associações 
juvenis, federações distritais/regionais e a Federação Nacional implementaram, no início do 
mês de março, várias ações preventivas, tais como: 
 

§ criação de planos de contingência e adoção de regras de proteção e resposta à doença; 
§ encerramento das suas sedes sociais e espaços culturais, recreativos e desportivos; 
§ cancelamento de todas as atividades, projetos, reuniões e formações presenciais; 
§ suspensão das representações políticas físicas nacionais e internacionais; 
§ recurso ao teletrabalho, reforçando o isolamento social recomendado; 
§ uso de meios digitais para informar e contactar associados/as e comunidades, e realizar 

atividades e reuniões online; 
§ promoção de ações de consciencialização e apelo ao sentido de responsabilidade; 
§ adaptação da sua missão e criação de novas respostas para ajudar a resolver os 

problemas causados pela Covid-19. 
 
Todavia, este esforço coletivo que é exigido a todos e a todas sem exceção, está a ter um 
enorme impacto socio-económico nas organizações de juventude.  
 
As sedes sociais e os espaços culturais, recreativos e desportivos, que garantiam e promoviam a 
socialização e a igualdade de oportunidades para a juventude portuguesa, não podem hoje 
recolher receitas e promover o acesso a atividades capacitadoras e empreendedoras. A perda 
de capacidade de gerar receita e a eventual perda de financiamentos pela impossibilidade de 
executar atividades deve ser amenizada com respostas incisivas da tutela.  
 
Por outro lado, o facto deste isolamento social decorrer na era digital mitiga alguns impactos 
negativos da crise à qual as associações juvenis respondem com ferramentas tecnológicas 
próprias de uma geração nativa digital. À capacidade criativa e adaptativa da juventude a novas 
realidades é requerido igual acompanhamento e ajuste dos programas e ferramentas estatais 
de apoio à participação jovem que alimentam e estimulam a ação transformadora e 
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multiplicadora de dirigentes associativos/as que almejam mudar o mundo, começando nas suas 
comunidades.  
 
Para os/as milhares de jovens voluntários/as e dirigentes associativos/as, artistas, 
empreendedores/as, ativistas e desportistas, que lideram e participam nas organizações de 
juventude, devem ser criados mecanismos de suavização do impacto de uma crise sem 
precedentes para uma jovem geração, já fustigada em 2008 pela Crise das Dívidas Soberanas, e 
hoje, em 2020, pela Crise da Pandemia Covid-19, pondo em causa a emancipação jovem. 
 
São muitos os relatos que chegam à FNAJ a fundamentar as dificuldades da juventude e das 
suas organizações, que vivem momentos dramáticos de instabilidade e vulnerabilidade, 
merecendo atenção e preocupação de decisores/as políticos/as, a quem apelamos a uma ação 
rápida e enérgica com medidas objetivas e necessárias para atenuar o impacto desta crise no 
setor. 
 
A Federação Nacional das Associações Juvenis, auscultou o Movimento Associativo Juvenil e 
diagnosticou as necessidades atuais dos/as jovens e das suas organizações que hoje enfrentam 
uma situação de que não há memória. Num momento que coloca à prova a adaptação e 
resiliência das sociedades, e por inerência da Juventude, a FNAJ construiu o Manifesto 
Associativo COVID-19, elencando necessidades e propostas de medidas de ação para jovens e 
organizações.  
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ASSOCIAÇÕES JUVENIS 

 
 
NECESSIDADES IDENTIFICADAS 
 

a) Dificuldade na criação de receita pelo fecho de sedes sociais e espaços culturais, 
recreativos e desportivos, pela suspensão de serviços prestados (oficinas, formações, 
aulas, etc.) e cancelamento de eventos estruturantes e de grande dimensão; 

b) Acumulação de dívidas pelo encerramento de espaços com despesas fixas, como 
rendas, despesas de comunicações, eletricidade, água, e outras, que, quando em 
funcionamento, são, na sua maioria, autossustentáveis pela geração de receita própria; 

c) Dificuldades financeiras por prolongamento ou cancelamento de candidaturas e 
protocolos fundamentais para viabilidade dos projetos (ex. protocolos com Câmaras 
Municipais, apoios de Direções Regionais de Cultura, formações do IEFP, etc.) e pela 
supressão de apoios e parcerias com empresas - encerradas e sem previsão de 
abertura; 

d) Incapacidade de execução de atividades e iniciativas previstas nos Planos de Atividades 
para 2020 devido ao necessário isolamento social por tempo indeterminado; 

e) Impossibilidade de manter postos de trabalho devido ao cancelamento de 
financiamentos previstos e necessários para a sustentabilidade das organizações; 

f) Comprometimento das atividades e serviços sociais prestados à comunidade pelas 
dificuldades económicas supramencionadas; 

g) Dificuldade no debate e auscultação de estratégias para a Juventude, pela atual 
inoperacionalidade dos principais fóruns de participação jovem; 

h) Inação e desmotivação pessoal e coletiva para a ação associada a fenómenos de solidão 
e isolamento social. 

 
 
PROPOSTAS DE MEDIDAS  
 

a) Criar um fundo de apoio ao movimento associativo juvenil, proveniente de projetos e 
programas do Estado, nomeadamente do Instituto Português do Desporto e Juventude 
– IPDJ que, impossibilitados de concretização em tempo útil e nos moldes tradicionais, 
veriam os recursos alocados a um fundo de emergência, assegurando a 
sustentabilidade do setor que se quer ativo e capaz durante e, principalmente, pós-
pandemia; 

b) Isentar de taxas municipais (IMI, taxas de água e luz, etc.) as associações juvenis com 
sedes encerradas pelo atual estado de emergência, e que prestam um apoio social à 
comunidade reconhecido, por parte das autarquias locais; 
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c) Suspender o pagamento da TSU das associações juvenis (entidade patronal) durante o 
ano de 2020, ao nível do Estado central, desde que estas se comprometam a manter os 
contratos de trabalho atuais; 

d) Redistribuir verbas alocadas a eventos cancelados por parte das autarquias, pelo tecido 
económico e associativo, a fundo perdido, desde que estas se comprometam a manter 
os postos de trabalho atuais e a concretizar a sua ação;  

e) Permitir a recuperação do IVA nas associações onde este imposto representa custos na 
compra de equipamentos; 

f) Efetuar o pagamento de apoios a projetos já aprovados nos prazos previstos ou, se 
possível, antecipar prazos de pagamento; 

g) Conceder flexibilidade na execução de ações previstas nos Planos de Atividades 
apoiados pelo Estado, permitindo alteração de datas, modificação ou substituição de 
atividades canceladas por novas e alocação de fundos de atividades canceladas para 
outras que se realizem, principalmente no Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 
– PAJ, considerando o apoio total ao Plano de Atividades em detrimento de valores por 
atividade, efetivando a flexibilidade necessária num tempo de exceção; 

h) Não exigir comprovativos de gastos durante o período do Estado de Emergência, 
possibilitando que os fundos de programas de apoio sejam usados para manutenção de 
associações que comprovem a manutenção de postos de trabalho bem como a 
continuidade da sua atividade; 

i) Alargar o prazo para realização dos projetos aprovados e o prazo de entrega dos 
relatórios finais nos programas de apoio ao movimento associativo juvenil; 

j) Recorrer ao envio da comunicação (protocolos, relatórios, memorandos, etc.) por via 
digital, entre associações juvenis e instituições do setor da Juventude, evitando 
correspondência por carta – sedes encerradas e dirigentes em isolamento social; 

k) Viabilizar a gestão, execução e adaptação de atividades de formato presencial para 
formato online/digital, por exemplo as formações, debates e ocupação de tempos 
livres; 

l) Permitir o reajuste de verbas e respetivas rubricas do orçamento aprovado às 
necessidades impostas pelos formatos digitais das atividades, imputando custos de 
criação de material para plataformas digitais, sem alterar o orçamento aprovado; 

m) Agir perante as dificuldades das organizações em fazer face aos custos com recursos 
humanos e despesas fixas das organizações, alterando a margem de custo/gastos com a 
estrutura previstos no PAJ, principal apoio do Estado ao movimento associativo juvenil; 

n) Adaptar os programas para a Juventude à resposta social que as organizações dão às 
comunidades por via do voluntariado jovem no combate aos problemas da Covid-19; 

o) Manter os apoios municipais às associações juvenis e envolver as organizações nas 
respostas sociais locais dirigidas à comunidade e, principalmente, aos/às jovens;  

p) Criar medidas de apoio ao desenvolvimento do Digital Youth Work e investir em 
plataformas digitais seguras, fundamentais para comunicar com jovens nativos digitais 
e reforçar programas de apoio à aquisição de equipamentos tecnológicos para o efeito; 
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q) Dinamizar espaços de participação jovem com recurso às plataformas digitais, 
nomeadamente o Conselho Consultivo do Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto que, a título de exemplo para os de mais fóruns de intervenção jovem, 
deveria reunir, extraordinariamente, por essa via.  

 
Em suma, neste momento extraordinário, apelamos à tolerância, flexibilidade, inovação e 
agilidade da tutela nas medidas para o movimento associativo juvenil.  
 
 
 
 

JUVENTUDE 
 
As medidas para os/as jovens devem cumprir o desígnio maior de garantir uma igualdade de 
oportunidades para a juventude portuguesa e de promover condições para uma real 
emancipação jovem, especialmente em momentos de crise social e económica, não 
hipotecando o futuro das novas gerações. Neste sentido, e de acordo com as áreas estratégicas 
que mais diretamente influenciam a vida dos/as jovens, a FNAJ propõe as seguintes ações: 
 
 
EDUCAÇÃO 
 

A dificuldade em acompanhar o ensino à distância com recurso à tecnologia revela uma 
preocupação para com os/as jovens mais carenciados/as e vulneráveis, estando em causa o seu 
aproveitamento e a avaliação do seu percurso escolar, por falta de meios. Cabe ao Estado uma 
resposta inclusiva e integradora, impedindo que algum/a jovem fique para trás neste momento 
de turbulência social, estando já as associações juvenis a apoiar alunos/as carenciados/as com o 
empréstimo de equipamentos tecnológicos.  
 

Entendemos que as associações juvenis podem auxiliar nesta área, enquanto escolas de 
cidadania, promovendo conteúdos, neste segmento, através de métodos de Digital Youth Work 
e Educação Não Formal, concretizados em formações, jogos, dinâmicas e workshops online. 
 
 
EMPREGO JOVEM 
 

Os/As jovens estão, pela sua condição, mais expostos/as às crises que comprometem a sua 
emancipação - a diminuição do desemprego jovem nos últimos anos alavancou uma 
independência financeira agora comprometida. O despedimento e a não renovação de 
contratos de trabalho exige um estímulo ao emprego jovem, para não se perder o trabalho 
feito. A supervisão das condições precárias de trabalho jovem, em situação limite de segurança 
ou exigência física e mental, deve ser reforçada, não admitindo abusos de entidades patronais.  
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Para mitigar o impacto do desemprego jovem propomos medidas de reforço dos programas de 
formação para jovens desempregados, por via do IPDJ, e o acesso a medidas de estágios e 
contratação facilitadas nas organizações de juventude.  
 
 
HABITAÇÃO 
 

A conquista de uma habitação própria, maioritariamente através do aluguer, é símbolo maior 
da independência e autonomia conquistada pela juventude. A atual crise ameaça isso mesmo, 
lançando jovens para situações precárias, por via da perda de empregos e, por consequência, 
da habitação, castrando a tão almejada emancipação jovem.  
 

Urge desenvolver e reforçar apoios sociais para rendas em atraso perante situações de 
desemprego jovem. A resposta a esta necessidade passará pelo reforço do programa “Porta 65 
Jovem”. 
 
 
SAÚDE E BEM-ESTAR  
 

A saúde pública é a prioridade máxima perante esta pandemia que tem exigido o isolamento 
social de todos/as. Perante uma quarentena necessária, muitos/as jovens veem afetada a sua 
saúde mental, com risco para a existência de quadros depressivos e instáveis devido ao 
isolamento e exclusão social entre pares, aumentada pela solidão a que estão sujeitos. A estes 
jovens mais vulneráveis é necessário prestar um acompanhamento e apoio social.  
 

A promoção e o estímulo ao exercício-físico, a manutenção de rotinas básicas e de dietas 
equilibradas são fatores fundamentais para o bem-estar dos/as jovens em isolamento. Assim, a 
tutela deve continuar a difundir estratégias e metodologias vocacionadas para essa missão.  
 

Destacamos o projeto “Cuida-te” do IPDJ, que trabalha a saúde juvenil e a promoção de estilos 
de vida saudáveis. Uma medida concreta e capaz de mitigar as necessidades identificadas, que 
deverá orientar a sua ação, em 2020, para a saúde mental dos/as jovens e para hábitos de vida 
saudáveis em momentos de afastamento e isolamento social. 
 
 
INICIATIVA JOVEM 
 

A ação da juventude, em parte comprometida no atual contexto, deve ser estimulada e apoiada 
pelo Estado, criando programas excecionais de apoio a Jovens Artistas, Jovens Empresários e 
Empreendedores, Jovens Estudantes e Jovens Voluntários, ativando a juventude para a 
resolução de problemas causados pela Covid-19, através da sua capacidade de inovação social.  
 

A Europa e o Estado Central e Local deverão promover programas e linhas de financiamento 
especiais para atividades e ações que promovam o talento e iniciativa jovem. 
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A FNAJ considera imperativo precaver situações de precariedade do movimento associativo 
juvenil e de falta de acesso da juventude aos seus direitos, previstos no artigo 70º da 
Constituição Portuguesa, sendo, por isso, um dever conjunto da tutela e da FNAJ identificar e 
agir perante os problemas e na sua antecipação.  
 
Neste sentido, procedemos ao envio do Manifesto Associativo COVID-19, fazendo chegar os 
nossos contributos a todos/as os/as decisores/as políticos, demonstrando disponibilidade total 
para colaborar ativamente no envio de soluções para os problemas causados pela Covid-19. 
 
A FNAJ tem desenvolvido um conjunto de ações que contribuem para uma melhor resposta aos 
jovens e às suas organizações neste momento de crise, nomeadamente: 
 

§ Comunicado – mensagem de apelo ao movimento associativo juvenil para criação de 
planos de contingência e adoção de regras de proteção e resposta à pandemia, 
partindo do exemplo das medidas adotadas pela FNAJ; 

§ Gabinete de Crise – linha de apoio e esclarecimentos sobre medidas excecionais criadas 
neste momento de crise pelo Estado e entidades privadas parceiras da FNAJ, com 
aplicação às associações juvenis. A parceria FNAJ/Montepio garantiu de imediato uma 
linha de crédito facilitada para associações e seguros especiais para voluntários no 
período de pandemia. A este serviço somam-se apoios especializados às associações, 
nomeadamente de Contabilidade e Apoio Jurídico, já prestados durante todo o ano, 
mas agora reforçados; 

§ Manual Digital Youth Work | Especial Covid-19 – ferramenta que compila 
recomendações e orientações para adaptação do movimento associativo juvenil e das 
suas atividades ao mundo digital, com recurso à Educação Não Formal;  

§ Dicas #FICAREMCASA – sugestões de atividades para jovens que estão em casa nestes 
dias de isolamento e afastamento social, já disseminadas nas redes socias; 

§ Recomendações para jovens em isolamento e medidas para as associações juvenis – 
almanaque de ideias e ações para elevar a motivação para agir de jovens e associações, 
num momento exigente e difícil. Uma parceria com a Ordem dos Psicólogos;  

§ Webinares para esclarecimento de associações juvenis, Formações e Workshops Online; 
§ Projeto Liga-te! – plataforma digital de contacto com o movimento associativo juvenil 

que visa promover o trabalho em rede, manter os/as jovens ativos, e reunir o trabalho 
associativo em curso para combater os problemas causados pela covid-19.  

 
Para além deste pacote de ações, a FNAJ está a planear uma estratégia pós Covid-19, 
identificando as principais áreas de capacitação necessárias para as organizações de juventude 
rapidamente criarem respostas positivas e duradouras de funcionamento e financiamento, para 
responderem às novas necessidades, interesses e objetivos da juventude portuguesa.  
 
O presente Manifesto foi subscrito pela Direção da Federação Nacional das Associações Juvenis 
e pelos representantes das Federações Regionais e Distritais de Associações Juvenis de Base 
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Local do Alentejo, Algarve, Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém, Porto, 
Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. 
 
Apelamos à sensibilidade de todas/os para a melhor aceitação das propostas de medidas 
apresentadas, na certeza de que são a vontade da juventude que integra este Movimento, 
estando, como sempre ao nosso lado, ouvindo-nos e acolhendo estes contributos para juntos 
ultrapassarmos este desafio global.  
 
Muito agradecemos a atenção dispensada. 
 
Ficamos disponíveis para qualquer esclarecimento que entendam necessário. 
 
 

15 de abril de 2020, Viana do Castelo 
 

 
O Presidente da Direção da FNAJ 

 
 

 
/ Tiago Manuel Rego / 

 
 

 
______ 

 

                     
 

                   
 


