UM MOVIMENTO QUE JUNTOS CONSTRUÍMOS
Com mais de duas décadas em prol do associativismo juvenil e da Juventude portuguesa a FNAJ
é hoje uma organização indelével e de reconhecido mérito em Portugal.
De norte a sul do país e ilhas, vive no espírito altruísta e na ousadia daqueles que se juntam entre
si para criar o seu próprio futuro.
Consolida-se, ano após ano, como uma referência para os que são capazes de sonhar e agir ao
mesmo tempo. É a voz de muitas associações juvenis geradoras de valor e impacto nas suas
comunidades. É casa da memória e da história. É várias gerações num só momento, num só
movimento!
A força e dinamismo desta Federação Nacional assentam na rede associativa que atravessa
aldeias e cidades, com a missão maior de criar igualdade de oportunidades para a Juventude
portuguesa. Lado a lado, a FNAJ e as associações juvenis enfrentam os desafios e reinventam-se
dando resposta a novas realidades para, de geração em geração, envolver os jovens portugueses
nestes espaços de cidadania, criatividade, experimentalismo e democracia, capazes de
transformar quem por lá passa.
O passado é um prolongamento do presente desta Federação Nacional e, por mais anos que
passem, há valores imprescindíveis que afirmam o nosso movimento como escola de cidadania.
O futuro, esse, será sempre dos sonhadores, dos resilientes, dos corajosos, dos irreverentes, dos
voluntários, dos amigos, dos dirigentes associativos, e claro está, dos jovens que, de geração em
geração, escrevem a história da FNAJ e a das muitas, mais de mil associações juvenis que rompem
a inércia e revelam o potencial jovem.
Juntos somos, hoje e sempre, associativismo juvenil!

O Presidente da FNAJ

/ Tiago Manuel Rego /

BREVE HISTORIAL
Fundada a 10 de Maio de 1996, a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) conta
atualmente com cerca de 1000 associações filiadas de todos os distritos do país e das regiões
autónomas, bem como as Federações Distritais e Regionais existentes em Portugal.
A FNAJ foi criada com o objetivo de representar as associações juvenis de âmbito local e regional,
para defender as suas aspirações e lutar pela resolução dos seus problemas, bem como para
promover o associativismo enquanto instrumento da participação cidadã ativa de jovens na vida
das comunidades locais e estimular a educação cívica e associativa de jovens.
São órgãos sociais da Federação Nacional: a Assembleia Geral, a Direção, o Conselho Fiscal
e o Conselho Inter-regional, este último é composto por representantes de dirigentes
associativos e associações juvenis de todo o país.
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AÇÃO DESENVOLVIDA
Desde a sua fundação, a FNAJ tem centrado a sua ação no sentido de fomentar a participação
e de consolidar o papel social do associativismo juvenil, como plataforma plural que promove a
reflexão e a troca de ideias e experiências entre as distintas realidades que constituem o
movimento associativo juvenil.
A Federação Nacional tem sido capaz de formular propostas, canalizar reivindicações e
denúncias e implementar ações conjuntas no sentido de dar resposta aos problemas e
aspirações da juventude e das suas organizações. A sua intervenção é indissociável de muitos
avanços importantes para o movimento juvenil e a sua ação representativa, crítica e
reivindicativa consolidou-a como um interlocutor válido dos interesses da juventude,
conquistando espaços de atuação que a afirma como protagonista da Política de Juventude. A
vasta experiência de cooperação interinstitucional no âmbito da promoção do associativismo e
informação juvenil, conferiu à FNAJ um estatuto social de relevo.

PRINCIPAIS PROJETOS
ENCONTROS E MOSTRAS DE ASSOCIAÇÕES JUVENIS

A FNAJ tem promovido diversos encontros de jovens, dirigentes associativos e associações juvenis,
para além de mostras associativas nacionais e internacionais. Estas iniciativas visam constituir um
espaço aberto, uma ocasião para reflexão, partilha de experiências e de consolidação da consciência
de pertença ao movimento que juntos todos/as construímos. São momentos de afirmação da
importância do associativismo juvenil para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e de
troca de experiências entre os jovens e as organizações.
Os Encontros Nacionais de Associações Juvenis são uma referência para o setor da Juventude, dada
a forte participação e interesse demonstrado pelos/as jovens dirigentes associativos/as, tendo-o
consolidado como um decisivo instrumento de afirmação da voz do tecido associativo juvenil,
contribuindo com orientações para a definição das políticas públicas de juventude em Portugal.

A FNAJ desenvolveu outros encontros (1998 - 2021):
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2021 – Fórum dos Direitos Sociais – Juventude em Ação, Online
2021 – 11º EMAX Encontro e Mostra Associativa Xuvenil e 2º MEXE Mostra e Encontro de
Xuventude Empreendedora entre Portugal e Espanha, Bragança
2021 – Encontro de Juventude Eurocidade Chaves-Vérin, Chaves
2021 – 1º Encontro de Municípios Amigos da Juventude, Online
2020 – Conversas do Amanha – Encerrar 2020 e Planear 2021, Online
2019 – Fórum Nacional “Portugal para Jovens”, Guimarães
2019 – Fórum Nacional “Europa para Jovens”, Lisboa
2019 – Jornadas de Juventude Eurocidade Chaves-Vérin, Chaves
2018 – Im/Pulso Associativo, roteiro associativo por Portugal
2018 – 10º EMAX Encontro e Mostra Associativa Xuvenil e 1º MEXE Mostra Encontro
Xuventude Empreendedora entre Portugal e Espanha, Arcos de Valdevez
2017 – Fórum Nacional “Manifesto Autárquico”, Porto
2016 – 8º EMAX – Encontro e Mostra Associativa Xuvenil entre Portugal e Espanha, Braga
2015 – Fórum Nacional "Juventude 2020 - Pela Valorização da Educação Não Formal e
Qualificação do trabalho em meio Associativo”, Albufeira
2014 – Fórum Nacional "Europa 2020 - Uma nova geração de Políticas de Juventude" e Fórum
Ibérico “Juventude 2020”, Évora
2013 – 6º EMAX Encontro e Mostra Associativa Xuvenil e 2º FIXE Feira Inovadora de Xuventude
e Empreendedorismo entre Portugal e Espanha, Porto
2012 – Encontro Nacional “Juventude, Europa e Poder Local”, Braga
2011 – Fórum Nacional “Juventude em Ação Rumo a 2020”, Figueira da Foz
2010 – 4º EMAX – Encontro e Mostra Associativa Xuvenil entre Portugal e Espanha, Chaves
2009 – Seminário Internacional “Políticas de Juventude no Poder Local”, Porto
2007 – Na Rota do Associativismo Juvenil, roteiro associativo por Portugal
2003 – Seminário Internacional com Jovens Portadores de Deficiência, Porto
2001 – FIJ Festival Internacional da Juventude, Porto
2001 – Feira de Associações Juvenis CPLP, Porto
2000 – 1º Encontro de Imprensa Associativa, Aveiro
1998 – Festival Mundial da Juventude, Portugal

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO

A FNAJ aposta todos os anos num forte e diversificado Plano Nacional de Formação desenvolvido
para a capacitação de jovens, dirigentes associativos/as e técnicos/as de juventude.
A promoção da formação e capacitação são uma determinação prioritária para a FNAJ.

BOLSAS FNAJ | 2018

As “Bolsas FNAJ” pretendem fortalecer a qualidade e diversidade das ações da FNAJ.

Composta por um grupo multidisciplinar de formadores/as, facilitadores/as, animadores/as,
técnicos/as de juventude e demais especialistas na área da Juventude e da Educação Não Formal.

Reúne um conjunto de jovens voluntários/as para apoio em ações, eventos e atividades FNAJ.

Grupo de jovens líderes com vontade e competências para a participação em fóruns e/ ou
seminários nacionais e internacionais de discussão de Políticas de Juventude.

CIMEIRAS ASSOCIAITIVISMO E JUVENTUDE | 2017 - 2021

Através das Cimeiras a FNAJ criou um espaço de discussão e definição das políticas locais de
juventude com abrangência regional, nacional e internacional onde se reuniram, numa simbiose

perfeita, jovens dirigentes associativos/as, ideólogos/as das medidas e da iniciativa jovem,
técnicos/as de juventude, autarcas e decisores/as políticos.
A FNAJ despoletou um compromisso pioneiro com os municípios portugueses para a criação
e evolução das políticas locais de juventude.

CENTRO PORTUGUÊS DE INFORMAÇÃO JUVENIL – CPIJ | 2019

A Federação Nacional com vista à capacitação e qualificação de todas/os os/as agentes de
juventude, bem como de todos/as os/as interessados/as em conhecer mais sobre o setor do
associativismo e juventude, em parceria com a Câmara Municipal do Porto, criou um centro nacional
que reúne estudos, publicações e literatura relevante na área da juventude, para a promoção e
partilha de boas práticas associativas.
O CPIJ assenta em 3 eixos de ação: consulta, produção e investigação de informação juvenil.

Este projeto da FNAJ almeja a evolução e melhoria do trabalho desenvolvido com e pelo tecido
associativo juvenil português, criando para o efeito uma oferta pedagógica e literária diversificada,
qualificadora e qualificante.

Publicações CPIJ:
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2022 – “Simplex Jovem”
2022 – “Revista Radar Associativo – 4.ª Edição”
2022 – “Manual para a Igualdade”
2022 – “A Fiscalidade das Associações Juvenis”
2022 – “Carta Jovem FNAJ – Eleições Legislativas”
2021 – “Carta Ibérica para a Juventude”
2021 – “Carta Jovem FNAJ – Eleições Autárquicas”
2021 – “Agenda para a Inovação das Políticas de Juventude”
2021 – “Objetivos da Juventude Portuguesa – As causas e prioridades de uma geração”
2021 – Revista Radar Associativo – 3.ª Edição
2021 – Revista Radar Associativo – 2.ª Edição
2021 – “Manifesto Presidencial – Um referencial do movimento associativo juvenil”
2020 – Revista Radar Associativo – 1.ª Edição
2020 – “Plano Nacional de Políticas Locais de Juventude – Edição Especial COVID-19”
2020 – Manuais de Desconfinamento para jovens e associações juvenis COVID-19
2020 – Manual “Digital Youth Work – Especial COVID-19”
2020 – Associações Juvenis em Tempo de Pandemia COVID-19 – Recomendações para
Jovens Líderes e Voluntários
2020 – Manual de Recomendações para a as Associações Juvenis COVID-19
2019 – Conclusão do 17º Encontro Nacional de Associações Juvenis
2019 – “Manual para jovens aprendizes de Dirigentes Associativos”
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2019 – “Manifesto Nacional - Um contributo do movimento associativo juvenil”
2019 – “Plano Nacional de Políticas Locais de Juventude”
2019 – “Manifesto Europeu - Uma visão do movimento associativo juvenil”
2018 – Livro “22 Anos FNAJ”, compilação de testemunhos e momentos emblemáticos da
história da Federação Nacional
2018 – Conclusão do 16º Encontro Nacional de Associações Juvenis
2018 – “Plano Estratégico para as Políticas Autárquicas de Juventude”
2018 – “Manifesto Autárquico - Uma proposta do movimento associativo juvenil”
2018 – Estudo do “Perfil das Associações Filiadas da FNAJ”
2017 – Conclusão do 15º Encontro Nacional de Associações Juvenis

Publicações FNAJ:
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2021 – Conclusões do Fórum dos Direitos Sociais – Juventude em Ação
2020 – Manifesto Associativo Covid-19 – Versão 2.0
2020 – Manifesto Associativo Covid-19 – Versão 1.0
2012 – “Declaração de Braga”, sobre Políticas Autárquicas de Juventude
2012 – Newsletter “FNAJ Informa”
2011 – Estudo “Perfil do Movimento Associativo Juvenil”
2008– Coleção “Políticas de Juventude” I II III – Documentos Fundamentais: Livro Branco da
Juventude; Carta Europeia da Participação dos Jovens na Vida Municipal e Regional; I
Conferência Mundial de Ministros da Juventude; III Fórum Mundial da Juventude do Sistema
das NU; IX Conferência Ibero-americana de Ministros da Juventude; I Conferência de
Ministros da Juventude da CPLP
2006 – Estudo “Perfil do Movimento Associativo Juvenil”
2005 – Políticas de Juventude “Programa do Movimento Associativo Juvenil”
2002 – Revista “Jota Mais”

YOUTH CLOUD | 2022

Desenvolvida pela FNAJ com o apoio do município do Porto, esta plataforma digital tem como
objetivo aproximar os jovens da participação cívica, associativa e política, promovendo a capacitação
e empoderamento dos/as jovens através de um laboratório online que alberga a divulgação de
projetos, atividades, organizações e documentos de interesse para todos os/as jovens e associações,
construindo em conjunto a maior nuvem digital de informação e oportunidades para a juventude.
Espaço digital privilegiado de networking para a promoção de sinergias associativas.

PACK SOU FNAJ | 2021

O “Serviço de Operações Único”, o principal vetor deste Pack, é uma plataforma de registo único e
gestão das associações juvenis na FNAJ a partir do qual todas as organizações passam a ter um perfil
e um cartão digital de associada. A Sou FNAJ agrega um conjunto de ferramentas revolucionárias e
promotoras de uma maior integração das associações juvenis na rede associativa da FNAJ.
Revolucionou a transição digital da rede associativa juvenil da FNAJ.

PACK ASSOCIATIVO FNAJ |2018

Uma ferramenta que visa dar uma resposta eficaz e tão completa quanto possível no domínio do
apoio especializado, da cedência de serviços, equipamentos e outros meios necessários ao
desenvolvimento das múltiplas atividades associativas.
O Pack tem como objetivo informar as filiadas da FNAJ das suas vantagens, parcerias e
apoios, que se traduzem no acesso privilegiado a plataformas, serviços e descontos.

PACK COMUNICAR FNAJ | 2022

Um instrumento para o reforço do dinamismo da FNAJ e das suas filiadas com recuso a uma
comunicação mais fresca, ágil e própria do nosso tempo, capaz de gerar um maior reconhecimento
social das associações juvenis.

A comunicação é um eixo de ação essencial para garantir um igual nível de informação entre
todos e todas e, por consequência, iguais oportunidades.

REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS AMIGOS DA JUVENTUDE | 2020

A Rede visa a partilha de boas práticas e estratégias associativas e municipais com vista à
implementação de políticas municipais dirigidas aos/às jovens, garantindo que essas se adequam
efetivamente aos interesses da comunidade juvenil, tendo como base o Plano Nacional de Políticas
Locais de Juventude lançado pela FNAJ no âmbito das suas Cimeiras “Associativismo e Juventude”.
Integram esta Rede inovadora os municípios dispostos a comprometerem-se a dinamizar
nos seus planos de ação mais políticas amigas dos/das jovens e projetos que se adequem
às suas intenções.

CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO ASSOCIATIVISMO JUVENIL
A FNAJ tem uma ampla experiência no desenvolvimento de campanhas de informação,
sensibilização e formação que procuram ir ao encontro da juventude. São campanhas itinerantes
sobre temáticas diversificadas, entre elas a diversidade e a não discriminação, juventude, o
associativismo, a participação, a saúde e a segurança, a igualdade, que percorrem diversos distritos
do país. Estas campanhas têm sido suportadas por uma unidade móvel (Infobus), cujo espaço interior
se transforma numa estrutura semi-aberta/stand, no qual estão configurados os conteúdos da
campanha, recorrendo a materiais diversificados (mesas interativas, imagens, vídeos, panfletos,
etc.) – que em conjunto com outras ações enformam uma campanha de sensibilização/informação.
As campanhas desenvolvidas visam a promoção do associativismo juvenil enquanto escola
de cidadania, voluntariado, igualdade e inclusão.

Breve resumo de algumas das campanhas:
“Associativismo Juvenil: Escola para a Inclusão” | 2020 – 2022

O Projeto “Associativismo Juvenil: Escola para a Inclusão” visa a promoção da saúde juvenil e dos
estilos de vida saudáveis, dando resposta a uma das áreas estratégicas prioritárias do Plano Nacional
para a Juventude, no âmbito do Programa Cuida-te+, gerido pelo IPDJ - Instituto Português do
Desporto e da Juventude.
Este projeto, através da ação “E tu estás UP?”, propõe-se a atuar com os/as jovens ao nível do
trabalho de promoção da saúde mental numa perspetiva motivacional e de exploração não verbal
de atitudes e de sentimentos, resultando na expressão de comportamentos físicos através da arte,
aliada à discussão verbal e cimentada em técnicas de educação não formal, devidamente balizadas
pela psicologia enquanto promotora da saúde mental. Neste sentido, tem como objetivos
desenvolver estratégias para ultrapassar situações de isolamento, exclusão e desmotivação,
promover ações que promovam o bem-estar psicológico dos/as jovens e evitem comportamentos
de risco, desenvolver e potenciar competências psicossociais, como a resiliência e a criatividade e
fomentar a dança como método ativo de expressão e inclusão social.

“Associativismo Juvenil: Escola para a Igualdade” | 2019 - 2022

O projeto “Associativismo Juvenil: Escola para a Igualdade” prevê a auscultação de jovens, a criação
de uma rede de parcerias a nível nacional (ONG, setor público e académico) e a criação de produtos
que permitam às organizações reformular a sua estruturação e implementar boas práticas, tendo
como objetivo último capacitar as associações juvenis e organizações de juventude do 3º setor para
a aquisição de comportamentos igualitários e inclusivos na prática dos seus projetos e atividades.
Dentro das suas principais aticidades, destacamos:
- Formação especializada à equipa da FNAJ – direção, colaboradores e voluntários;
- Roteiro de sensibilização pelas escolas, associações e municípios com a Carrinha da Igualdade;
- Criação de um Quiz para um diagnóstico imediato do nível de igualdade da organização, permitindo
à mesmas ter uma perceção real do seu posicionamento face a políticas de igualdade e capacitar os
seus recursos humanos para a utilização de ferramentas mais inclusivas;
- Elaboração de um manual de ferramentas e boas práticas associativas para empoderar as
organizações na área da igualdade;
- Realização de workshops de capacitação através da educação não formal e ferramentas técnicopedagógicas (criadas neste projeto) sobre igualdade e não discriminação.

“Associativismo Juvenil: Escola de Cidadania e Voluntariado” | 2018 - 2020

A Campanha, desenhada para um público jovem em contexto escolar, pretende estimular a
participação dos/as jovens no movimento associativo e, em particular, o aparecimento de novas
associações juvenis. Esta intervenção orienta-se para a implementação de mecanismos de inovação
social e para a ativação de jovens na resolução dos problemas de cariz social. O projeto financiado
pelo Programa Academias Gulbenkian do Conhecimento, da Fundação Calouste Gulbenkian, em
parceria com inúmeras entidades como o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto, a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, o IPDJ, a Movijovem,
a Agência Nacional Erasmus+ JA, as Federações Regionais/Distritais de Associações Juvenis e as
Associações Juvenis de base local, promove a participação e cidadania, o voluntariado, o combate

ao abandono escolar e o desemprego jovem, e o desenvolvimento de competências nos/as jovens
através da Educação Não Formal (ENF). A Campanha integrara duas ações: o “Infobus da Cidadania”
que potência a participação de alunos/as do 3º ciclo (9.º ano) e ensino secundário, através da ENF e
um concurso nas escolas: “Vamos criar uma Associação Juvenil”.
Na sequência desta campanha surgiu projeto digital “Academia Associativismo Juvenil”, integrada
no Centro Português de Informação Juvenil. Trata-se de uma ferramenta de promoção e preparação
para o associativismo juvenil, composta por vários vídeos sobre a criação e gestão de uma associação
juvenil, para jovens aprendizes de dirigentes associativos.

“Abrindo Caminho para a Igualdade” | 2011 - 2014

Os quatro projetos da campanha “Abrindo Caminho para a Igualdade” sobre Juventude, Igualdade
e Não Discriminação, decorreram em 2011, tendo sido implementados na zona de Lisboa e Península
de Setúbal, na zona Norte, Centro e Alentejo. Os projetos apostaram na componente local de
divulgação, trabalhando com jovens, associações, juvenis, escolas, autarquias e outras entidades
locais através da circulação e dinamização da exposição itinerante “Carrinha da Igualdade”,
realização de workshops e seminários temáticos. Promoveram e capacitaram para a igualdade e não
discriminação da juventude, para uma cultura de paz e não-violência. Foram produzidos diversos
recursos didáticos e pedagógicos de intervenção com a juventude, através de uma exposição
itinerante, a “Carrinha da Igualdade”, com conteúdos e formas diversificadas (jogos, quizz, panfletos,
posters, vídeos, mesas interativas, exposição itinerante etc.) que apelavam à participação através de
atividades de educação não formal.

Planos para a Igualdade nas Associações Juvenis | 2011 - 2013

A FNAJ desenvolveu dois projetos sobre Planos para a Igualdade nas Associações Juvenis
(financiados pelo POPH/QREN através da CIG), na zona Norte e Centro, ambos consistiram num

trabalho de estudo e diagnóstico através de diversos instrumentos metodológicos qualitativos e
quantitativos com as associações juvenis das duas zonas do país e de capacitação de dirigentes
juvenis e jovens em geral. Estes projetos permitem, através do Guião de Diagnóstico – Ouvindo
Raparigas e Rapazes no Associativismo Juvenil, às associações implementar um Plano para a
Igualdade com vista à modernização da cultural associativa juvenil, reforçando a promoção uma
participação democrática em torno da juventude, igualdade e não discriminação.

Infobus do Voluntariado – 2011

A FNAJ, em parceria com a ENTRAJUDA – Apoio a Instituições de Solidariedade Social, o IPJ – Instituto
Português da Juventude e a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares lançou a campanha
itinerante Infobus do Voluntariado no mês de junho de 2011. O Infobus do Voluntariado levou
informação sobre o tema do voluntariado a todos os distritos do país, promovendo as diferentes
oportunidades de voluntariado e as suas implicações e impactos na sociedade portuguesa, europeia
e no mundo, bem como a importância do voluntariado enquanto intervenção de cidadania ativa. O
projeto era dirigido a jovens e público em gera, dinamizado através de jogos pedagógicos e
dinâmicas de grupo.

“Pela Diversidade Contra a Discriminação” | 2010

Em parceria com a CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no âmbito do projeto
"Abordar as Discriminações Localmente para Alcançar a Igualdade a Nível Global", financiado pelo
Programa Comunitário PROGRESS, a FNAJ desenvolveu uma campanha itinerante (com recurso ao
InfoBus) a nível nacional, em vários municípios, sensibilizando e capacitando a juventude e público
em geral sobre os seus direitos e responsabilidades na área a igualdade, diversidade e não
discriminação e fomentando o desenvolvimento de uma cidadania ativa pela diversidade cultural e
direitos humanos. Este projeto colaborou ainda com diversos eventos organizados em conjunto com
associações, autarquias e outras organizações locais.

A FNAJ desenvolveu outras campanhas:
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2022 – Campanha Nacional “Vive a Democracia” desenvolvida em parceria com o IPDJ e a
ANAM com o propósito de impulsionar os jovens na participação cívica das eleições
Legislativas com aposta na literacia política e apelo ao voto.
2020 – Action day da Campanha Nacional “Desconfinar Jovem – A tua Causa” inserida na
plataforma “LIGA-TE!” e cofinanciada pelo projeto LIDERA teve como objetivo mobilizar a
juventude no combate responsável à COVID-19 com o slogan “Vamos salvar o futuro. Sê o
herói desta causa!”
2020 – “Envolvimento Jovem para a Ação Global” – Comemorações do Dia Internacional da
Juventude com a promoção nacional de ações de sensibilização sobre a sustentabilidade,
através do envolvimento de jovens na limpeza de 35 praia costeiras e fluviais.
2020 – Action Day da Campanha Nacional “Desconfinar Jovem – A tua Causa” inserida na
plataforma “LIGA-TE!” e cofinanciada pelo projeto LIDERA teve como objetivo mobilizar a
juventude no combate responsável à COVID-19 com o slogan “O risco é real. Sê o herói
deste Verão!”
2018 – Campanha Nacional “1000 Árvores – Uma árvore por associação juvenil” (em
pareceria com a Quercus, visou a distribuição de sobreiros aos órgãos sociais e aos parceiros
da FNAJ, a reflorestação de uma área ardida em Arcos de Valdevez e a adoção de medidas
ambientalmente sustentáveis na sede e eventos da FNAJ)
2010 - 2011 – Ano Internacional da Juventude: “Nosso ano, nossa voz” (a FNAJ foi membro
da Comissão Nacional do AIJ)
2009 – Promoção da Eficiência no Consumo da Energia Elétrica (em parceria com a EDP, o
IPJ e a ANUP)
2009 – Ecopilhas: Peditório Nacional de Pilhas e Baterias Usadas (em parceria com o IPJ)
2009 – “Preparar o Futuro da União Europeia” (em parceria com a Fundação Res Publica e
o Centro de Informação Europeia Jacques Delors)
2009 – “Pesar Saúde” (em parceria com a Liga Portuguesa de Profilaxia Social – LPPS, a
FCNAUP, a FAJUP, a FAJDB e a ANUP).
2007 – Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos (AEIOT): “Para uma
sociedade justa e coesa” (em parceria com a Estrutura de Missão do AEIOT)
2006 - 2008 – Campanha Nacional “Todos Diferentes, Todos Iguais” (em parceria com o IPJ,
o Conselho da Europa, a Comissão Europeia e o Fórum Europeu da Juventude)
2006 – “Tenta em Conjunto” e “Crescer em Segurança” (campanha desenvolvida em
parceria com Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho)
2006 – InfoBus Juventude (em parceria com a Agência Nacional do Programa Juventude em
Ação e uma Campanha da União Europeia)
2002 – Campanha Nacional pela maior participação das mulheres nos órgãos de decisão das
associações
2001 – FNAJ no Caminho da Europa (visita de uma delegação de 16 dirigentes associativos
e 10 representantes das Federações Distritais de Associações Juvenis a Instituições
Europeias, tendo como ponto alto a visita ao Parlamento Europeu, seguida de reunião com
os Eurodeputados portugueses)

