BOAS-VINDAS
Caras e caros Dirigentes Associativos,
Sejam bem-vindos/as à maior estrutura representativa do associativismo juvenil de Portugal!
Somos já mais de mil associações juvenis de norte a sul do país e ilhas dos Açores e Madeira,
numa rede nacional que envolve cerca de meio milhão de jovens.
A partir deste momento contamos também com a vossa colaboração neste projeto que, estamos
certos, muito contribuirá para o reforço do Associativismo Juvenil Português e que tem, na FNAJ,
a voz de um movimento que preconiza um trabalho em rede, assente na representatividade,
defesa, valorização e afirmação do trabalho das Associações Juvenis.
Como nova filiada da FNAJ poderás usufruir de um conjunto de mecanismos e ferramentas de
apoio ao associativismo juvenil que visam dar uma resposta eficaz às vossas necessidades,
apoiando-vos no desenvolvimento das múltiplas atividades associativas. Com a FNAJ poderás
ainda participar nos maiores encontros de dirigentes associativos de Portugal, momentos
ímpares de partilha de boas práticas nos quais celebramos o nosso movimento associativo juvenil
e enaltecemos os valores desta que é a maior escola de cidadania de Portugal!
A FNAJ é um organismo de espírito e iniciativa livre, representativo da vontade do
movimento juvenil cujo pilar são as associações juvenis de base local e os/as seus/suas jovens.
Juntos continuaremos a promover as Associações Juvenis como espaços de socialização,
integração, capacitação e apoio à iniciativa de jovens, pugnando pelo desenvolvimento
do Associativismo Juvenil enquanto elemento central de uma Política Pública de Juventude.
Contem sempre connosco.
Juntos somos Associativismo Juvenil.

O Presidente da FNAJ

/ Tiago Manuel Rego /

QUEM SOMOS
A FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis é a maior estrutura representativa do
movimento associativo juvenil em Portugal e tem como missão representar os/as jovens e as suas
organizações perante os poderes públicos e políticos, defendendo os seus interesses,
necessidades e aspirações.
A Federação promove o diálogo jovem de base local e potencia a criação de igualdade de
oportunidades para todos/as os/as jovens portugueses/as através da sua rede associativa.

Números FNAJ

Objetivos da Federação

§

Representar as associações juvenis de âmbito local e as federações distritais e regionais,
defendendo as suas aspirações e lutando pela resolução dos seus problemas;

§

Promover o associativismo enquanto instrumento e elemento fundamental da
participação ativa de jovens na vida das comunidades locais;

§

Afirmar e valorizar o associativismo como espaço de socialização e de aprendizagem
democrática, promovendo o voluntariado e a igualdade de oportunidades;

§

Estimular a educação e participação cívica e associativa de jovens.

Documentos estruturais da FNAJ

consultar em www.fnaj.pt

O QUE PENSAMOS
As associações juvenis são uma importante força viva da sociedade, que dão, quotidianamente,
resposta às mais diversas necessidades sociais, de forma cada vez mais organizada, articulando
um amplo movimento baseado numa aposta livre, desinteressada e solidária.
Estas organizações de juventude são um fator de desenvolvimento pessoal, mas também um
imprescindível motor de desenvolvimento social. São, por um lado, escolas de cidadania,
espaços de participação, de inclusão, de trabalho em equipa e de aprendizagem contínua. Por
outro, contribuem para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, defendendo os interesses
dos/as jovens, especialmente aqueles em situação de desvantagem social, colaborando na
resolução de necessidades sociais concretas e gerando, com originalidade, igualdade de
oportunidades para a juventude portuguesa no acesso aos seus direitos, consagrados no artigo
70º da nossa Constituição.
Estas organizações de juventude trabalham na prossecução de fins sociais fundamentais tão
diversos e abrangentes como a defesa do meio ambiente; a inclusão e inserção social de jovens;
a prevenção da marginalidade; a defesa dos direitos humanos; a ciência e a tecnologia; a
participação jovem e o voluntariado; o desenvolvimento das comunidades na promoção da
cultura, do desporto e da educação, entre muitas outras. Nestes domínios têm uma ação
determinante incidindo direta e instantaneamente nos problemas, fazendo de alavanca na
busca de soluções, criando estrutura social e dando cobertura a ideias e movimentos
transformadores.
Os valores que as associações juvenis promovem, como a igualdade, justiça, solidariedade,
entrega, responsabilidade, cooperação, consciência social, tolerância e respeito, são valores
irrenunciáveis para o bem-estar da sociedade. Ao darmos protagonismo público aos jovens e
ao potenciarmos a sua participação efetiva nas associações juvenis, bem como nos órgãos de
decisão política, contribuímos para garantir os seus direitos de cidadania, reforçando a
componente democrática da sociedade e uma visão plena do exercício dos direitos e deveres
dos/as cidadãos/ãs.
As associações juvenis são: um ponto de encontro de jovens, ideias e experiências; centros
de participação jovem, nos quais assumem decisões e responsabilidades; e espaços de
democracia, de empoderamento e estímulo à iniciativa jovem.

Este movimento assume-se como um motor de desenvolvimento das comunidades e um meio
para o exercício de uma cidadania ativa e plena dos/das jovens, onde se trabalha o sentido de
pertença a uma comunidade, se impulsiona a consciência crítica e se combate a exclusão.
Principais dias Históricos para o Associativismo Jovem

O QUE FAZEMOS
A Federação tem definidas as suas principais áreas de intervenção em eixos estratégicos
para a prossecução da sua missão.
Eixos Estratégicos

Projetos de referência da FNAJ

Momento de
intercâmbio, de partilha
de boas práticas
associativas e de debate
de Políticas de Juventude.

Campanha de promoção
da participação jovem
através de associações
juvenis e do surgimento
de novas organizações.

Formações para a
capacitação de dirigentes
associativos/as para as
boas práticas de gestão
associativa.

Documentos e edições fundamentais para o Associativismo Juvenil

A FNAJ promove a edição regular de Publicações Estratégicas sobre Políticas de Juventude e
temas estruturantes para o Associativismo Juvenil.

consultar em www.fnaj.pt

COMO ESTAMOS ORGANIZADOS
O setor governamental da juventude em Portugal está sobe a tutela do Ministério da Educação,
no qual se integra a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. A FNAJ é a organização
não governamental, sem fins lucrativos, apartidária e laica que reúne o associativismo juvenil
português, representando-o no plano nacional e internacional.
A Lei do Associativismo Jovem é o normativo legal que define o setor – Lei n.º 57/2019
Entidades Governamentais

Entidades Não Governamentais

Associações
Juvenis de
Associações
Base Local

Federações Distritais
e Regionais de
Associações Juvenis

Principais representações Institucionais da FNAJ

§

Conselho Consultivo da Juventude do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto;

§

Conselho Consultivo e Comités Nacionais Contra o Discurso do Ódio, 70 JÁ e PNJ do IPDJ;

§

Conselho Económico e Social – CES;

§

Conselho Consultivo da CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género;

§

Comité de Seleção do Programa Erasmus+ Juventude em Ação e CES;

§

Conselho Estratégico e Membro do Conselho Fiscal da Movijovem;

§

Conselhos Municipais da Juventude;

§

Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Plano de Implementação do Garantia Jovem;

§

Fórum Nacional do Álcool e Saúde.

VANTAGENS DA VOSSA ASSOCIAÇÃO SER FILIADA FNAJ
As associações filiadas na FNAJ, com quotas pagas, beneficiam do nosso Pack Associativo.

O Pack Associativo visa dar uma resposta eficaz e completa no domínio do apoio especializado na
cedência de serviços, equipamentos e outros meios necessários ao desenvolvimento das
múltiplas atividades associativas, e pretende potenciar a capacitação, orientação e inovação das
associações juvenis com o objetivo de as tornar mais eficazes na prossecução da sua missão.
Apoios gratuitos às associações filiadas

Com base em protocolos de parcerias com entidades que colaboram com a FNAJ o Pack inclui
descontos e acesso a outros serviços, que se encontram divididos por seis categorias:
Capacitação
§ Programa Capacita-te – 50% de desconto no Plano Nacional de Formação da FNAJ.
§ Programa de Certificação de Técnicos de Juventude (Protocolo Univ. Aberta) – 15% de
desconto na Pós-Graduação em “Estudos Juvenis” (E-Learning).
§ Projeto Centro Português de Informação Juvenil – acesso gratuito a publicações FNAJ.
Mobilidade
§ Programa Mexe-te (Protocolo Movijovem) – descontos de 15% a 25% em estadias nas
Pousadas da Juventude e de 10% no Cartão Jovem Associativo FNAJ.
Rentabilidade
§ Programa Associar+ (Protocolo Montepio) – isenção na manutenção da conta, descontos
em seguros e empréstimos com condições vantajosas.
§ Ferramenta AssociarPRO – plataforma de gestão associativa e contabilística da FNAJ.
Comunicação
§ Programa Liga-te (Protocolo GUB) – construção low cost de um web site.
§ Plataforma Youth Cloud – partilha de boas práticas e atividades na maior nuvem de informação.
Cultura
§ Programa É d’Autor (Protocolo SPA) – 15% de desconto em licenças da SPA.
Participação
§ Programa Juntos Somos Associativismo Juvenil – 50% desconto em iniciativas FNAJ.
§ Projeto Bolsas FNAJ – acesso à bolsa de formadores/as, voluntários/as e jovens líderes.

COMO FAZER A MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO FNAJ
As associações filiadas na FNAJ têm acesso à plataforma digital SOU FNAJ.

Todos os anos, até 31 de janeiro, as associações filiadas na FNAJ para procederem à manutenção
da sua condição de membros efetivos (com plenos direitos) devem efetuar o pagamento da quota
anual e proceder, caso necessário, à atualização de dados através da plataforma SOU FNAJ (em
www.soufnaj.pt), que gera um perfil e um cartão digital de cada associação juvenil filiada na FNAJ.

Enviar o comprovativo de pagamento da quota para a FNAJ por e-mail.

COMO ESTAR SEMPRE INFORMADO
A FNAJ, através do Pack Comunicar, assegura uma informação regular e eficiente, que permite
reforçar o seu dinamismo e das suas filiadas com recurso a uma estratégia de comunicação mais
fresca, ágil e própria do nosso tempo. O Pack é constituído por novas ferramentas de
comunicação, mais objetivas e criativas.
As ferramentas que compõem o Pack Comunicar são: newsletter, revista, agenda, artigos
de opinião, vídeos e folhetos.

OS NOSSOS CONTACTOS
§

Morada: Rua do Almada, nº 679 1º - sala 101, 4050-039, Porto

§

Horário de funcionamento: segunda - sexta| 9h30 - 18h00

§

Telefone: (+351) 222 007 767

§

Telemóvel: (+351) 919 191 102/6

§

E-mail: geral@fnaj.pt

§

Website: www.fnaj.pt

§

Redes Sociais

