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Com mais de duas décadas em prol do associativismo juvenil e
da Juventude portuguesa, és hoje uma organização indelével e de
reconhecido mérito em Portugal.
De norte a sul do país e ilhas, vives no espírito altruísta e na ousadia
daqueles que se juntam entre si para criar o seu próprio futuro.
Consolidas-te, ano após ano, como uma referência para os que são
capazes de sonhar e agir ao mesmo tempo. Acarinhas e és a voz
de muitas associações juvenis, promotoras de pequenas mudanças
que, estou certo, um dia tornarão o nosso mundo num lugar perfeito,
seja esta a mais improvável das utopias. És casa da memória e da
história. És várias gerações num só momento, num só movimento!
A tua força e dinamismo estão na rede associativa que atravessa
planícies rurais e bairros de cidades, com a missão maior de
criar igualdade de oportunidades para a Juventude portuguesa.
Lado a lado, tu e as associações juvenis que fazem de ti quem
és hoje, 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.

de que a história encarregar-se-á de te voltar a dar razão. Lembrate sempre que a real participação e capacitação dos jovens não se
lê nas palavras das Leis, mas sim na ação das associações juvenis
que tu representas.

Parabéns FNAJ

O passado é um prolongamento do teu presente, e por mais anos
que passem, há valores em que acreditas e que queres preservar,
afirmando a escola de cidadania pela qual tens orgulho que te
chamem.
A FNAJ está de parabéns, estamos todos de parabéns, os
sonhadores, os fundadores, os resilientes, os corajosos, os
irreverentes, os voluntários, os amigos, os dirigentes associativos,
todos somos um só movimento associativo juvenil que apaga 22
velas de glórias, dificuldades, superações e reinvenções para, no
agora, galvanizar o passado e projetar o futuro.

Presidente da Direção da FNAJ
Tiago Manuel Rego

O futuro, esse, será sempre dos jovens que, de geração em geração,
escrevem a tua história 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!

Dás lições à sociedade e ensinas os políticos sobre a paixão maior
e a carolice profunda que dá ânimo a todos e a todas dirigentes de
associações juvenis, mas há coisas que só se entendem depois
de serem experimentadas. Se na jornada pela defesa das tuas
convicções um dia perderes, não te resignes, pois tenho a certeza
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A Juventude, como sabemos, não forma um corpo uniforme
porque a sua importância para toda a comunidade implica,
precisamente, que se dê espaço e tempo para que a sua ampla
diversidade contagie positivamente todo o país.
Justamente por a Juventude não ser apenas uma, é valioso quando
consegue congregar as suas vozes múltiplas e diferenciadas e
associar-se em plataformas que traduzem e vocalizem toda essa
riqueza, toda essa diversidade.

Juntos
somos
mais
fortes.

A Federação Nacional das Associação Juvenis (FNAJ) soube-se
fazer essa plataforma maior.
Os 22 anos que a FNAJ celebra – e nós com ela – agora,
acompanham mais de metade da nossa vida democrática e
traduzem a maturidade do associativismo jovem na nossa ordem
de expressão democrática, social e cívica.
22 anos é o tempo suficiente para que os primeiros jovens em
nome dos quais a FNAJ lutou sejam agora já pais de outros jovens
por quem a FNAJ, hoje, luta, assim mostrando bem como o valor
desta Federação associativa vai bem para além de qualquer
conjuntura, de qualquer momento, de qualquer circunstância.
A FNAJ apresenta, pois, para o Portugal democrático e europeu,
um enorme valor estrutural, já independente do tempo de cada dia
ou da pertinência das reivindicações que, a cada momento, são
legitimamente aquelas a que dá voz.
É sobretudo esta natureza de parceiro social que me cumpre
saudar com a certeza de que convosco continuaremos a trabalhar
para dar escala, voz e consequência às políticas que se dirigem
para aqueles para quem todos trabalhamos: os jovens de Portugal.
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Ministro da Educação
Tiago Brandão Rodrigues

Uma efeméride
que bem
merece ser
comemorada.

Agradeço ao presidente da Federação Nacional das Associações
Juvenis, Tiago Manuel Rego, o honroso convite para me associar à
comemoração do aniversário desta importante Federação. Felicito a
direção por assinalar a efeméride com uma publicação, em que se
propõe revisitar o passado para retirar ensinamentos para futuro.
Se aceitarmos que o presente é tão-só o momento em que se fala,
ténue linha de transição entre o que já passou e o que há de vir, é o
futuro que nos convoca, preocupa e dá alento. Mas o conhecimento
do passado e a sua ponderação ajudam, sem dúvida, a evitar erros e
a compreender o presente para melhor perspetivar o futuro.
As associações juvenis prestam um inestimável serviço à
comunidade. Com dedicação e entusiasmo, desenvolvem trabalho
nas mais diversas áreas, da defesa dos direitos humanos à
construção de uma sociedade inclusiva, da educação ao ambiente,
da cultura ao desporto, prosseguindo louváveis objetivos sociais.

Presidente da Comissão Parlamentar da
Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto
Edite Estrela

Em tempo de aniversário, manda a tradição que se felicite o/a ou os/
as aniversariantes. Neste caso um singular gramatical, a Federação
Nacional das Associações Juvenis, que tem implícito um plural
semântico.
Uma Federação (ou Associação) nasce, cresce e desenvolvese graças ao trabalho árduo de muita gente. Da direção, dos
associados, da comunidade. Sem esse apoio, a FNAJ não se teria
afirmado e granjeado o lugar que atualmente detém no panorama
associativo português. Graças a todas e todos que lhe dedicaram
tempo e entusiasmo, aqui estamos nós a festejar mais de duas
décadas de bons serviços prestados à juventude e ao país. Uma
efeméride que bem merece ser comemorada.
Festejemos, pois, o 22º aniversário da FNAJ e desejemos-lhe muitos
anos de vida.
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João Paulo Rebelo felicita a FNAJ pelo seu 22.º aniversário,
reconhecendo-a como a plataforma que agrega as vontades
associativas de base local, de norte a sul do País, afirmando que
a sua atividade, por si só, é uma promoção e um estímulo ao
associativismo juvenil e à participação cívica dos jovens.
Para o Secretário de Estado, o associativismo juvenil de base local é
fantástico, é um local onde os jovens podem experimentar, onde se
estimula a educação cívica e a educação não formal.
Foi entre 2016 e 2017, em parceria com a FNAJ, que surgiu a
possibilidade de fazer roteiros do associativismo por todo o País,
visitando mais de 100 associações juvenis, uma experiência que
lhe permitiu perceber como e porque motivo os jovens se unem em
associações e nelas participam. O Associativismo juvenil permite
fazer coisas importantes e dar um sentido de pertença a uma
comunidade.
Uma pertença associativa que tem um elevado impacto na vida
dos jovens, por exemplo na procura do primeiro emprego, sendo o
associativismo um trunfo decisivo na hora da seleção do candidato,
demonstrando que, quem graciosamente e de forma benévola ajuda
a desenvolver projetos é valorizado por isso.

Em muitas comunidades, as associações juvenis representam um
pulsar vibrante e interventivo e, em algumas aldeias, a associação
representa uma dinâmica que, se não existisse, não existiriam também
um conjunto de iniciativas culturais, desportivas e recreativas.
Enquanto Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, sente o dever
de sensibilizar os colegas de Governo para a importância que
o associativismo tem enquanto motor de desenvolvimento das
comunidades, garantindo transversalidade para as políticas de
juventude, e a valorização do setor e dos jovens junto de todas as
áreas da governação.
Perante um movimento tão rico e tão diverso, o maior desafio
é procurar, quotidianamente, a garantia de cada vez melhores
condições para as associações desenvolverem o seu trabalho e
promoverem o reforço do empoderamento dos jovens.
Mesmo enquanto membro do Governo, sente ser um verdadeiro
representante dos jovens, estando próximo destes no seu quotidiano.
Prova disso são as chamadas políticas de co-gestão que têm vindo
a ser reclamadas pelo setor e que são hoje, após longos anos de
reivindicação, efetivadas e reforçadas, tal como a entrada da FNAJ
no capital social da MOVIJOVEM, representando também aqueles
que são os interesses dos jovens.
Considera ainda ser fundamental a valorização das competências
de educação não formal, por exemplo, através do “Passe Jovem”.
A FNAJ é hoje um parceiro tão relevante e reconhecido que além
da presença no Conselho Consultivo da Juventude, tem assento
no Conselho Económico e Social, parcerias institucionais que
demonstram que há um caminho conjunto a ser traçado e uma
vontade de fazer melhor pelos jovens e pelas suas organizações.
Para João Paulo, o Associativismo Juvenil é feito de PARCEIROS.
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“É no
Associativismo
Jovem que os
jovens encontram a
sua primeira forma
de participação
ativa na sociedade.”
Secretário de Estado da
Juventude e Desporto
João Paulo Rebelo

15ºENAJ
Viana do
Castelo
12ºENAJ
Braga

2ºENAJ
Porto
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5ºENAJ
Guarda

3ºENAJ
Figueira
da Foz

2018

16º ENAJ
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Presença do
Presidente da República

enaj
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Fátima
4ºENAJ
Torres
Novas

1996

11ºENAJ
Viseu

8ºENAJ
Cascais
13ºENAJ
Évora

9º/10ºENAJ
Lisboa

Encontros
Nacionais de
Associações
Juvenis

14ºENAJ
Albufeira
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Olhão
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10 de Maio

1996

FUNDAÇÃO

Federação Nacional das
Associações Juvenis

300

Associações Juvenis
Associadas

MENDES
1996 VITOR
1º Presidente FNAJ

a fnaj em
22 anos
de HISTÓRIA
Fundada a 10 de Maio de 1996, a Federação Nacional das Associações Juvenis
conta atualmente com mais de 1000 Associações Juvenis de base local e regional,
distribuídas por todos os distritos, incluindo Madeira e Açores, bem como as
Federações Regionais e Distritais.

ALVES
2002 LUÍS
2º Presidente FNAJ

Sendo a maior estrutura representativa do movimento associativo juvenil em
Portugal, a FNAJ tem como missão a representação, defesa, valorização e
afirmação das Associações Juvenis junto dos poderes públicos e políticos,
promoção das Associações Juvenis como espaços de socialização, integração,
capacitação e apoio à iniciativa de jovens, defendendo as suas motivações e
necessidades, promovendo o diálogo estruturado de base local e a inclusão social
de jovens com menos oportunidades.

OLIVEIRA
2010 JÚLIO
3º Presidente FNAJ

REGO
2017 TIAGO
4º Presidente FNAJ
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18

1000

MEIO
MILHÃO

Distritos
e Ilhas

Associações
Juvenis Filiadas

Jovens
envolvidos

Representação institucional da FNAJ
A FNAJ possui uma representação política determinante, defendendo e
promovendo os interesses do associativismo juvenil perante os poderes públicos,
através de uma participação crítica e ativa.
Atualmente existe uma representação institucional e voz nas seguintes estruturas:
- Conselho Consultivo da CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género);
- Conselho Consultivo do IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude);
- Conselho Consultivo da Juventude (junto do Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto);
- Conselho Estratégico da Movijovem;
- Conselho Económico e Social;
- Comité de Seleção do Programa Erasmus + Juventude em Ação;
- Fórum da Juventude do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular;
- Fórum Nacional Álcool e Saúde;
- Comité Nacional da Campanha Movimento Contra o Discurso do Ódio;
- Comité Nacional “70 JÁ” do IPDJ.

11

Victor Mendes

“A minha ideia da
criação da FNAJ
nasceu da necessidade
de criar uma voz única
para o associativismo
juvenil local.”

Fundador e primeiro Presidente da FNAJ. Dirigente de várias associações juvenis.
Foi autor de diversos livros sobre associativismo, de entre os quais se destacam, “Legislação Sobre Associações” e “Como
Constituir uma Associação”.
A ideia da criação da FNAJ nasceu enquanto presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Aveiro, resultando
de uma necessidade em criar uma voz única para o associativismo juvenil local, à semelhança do que já acontecia com o nacional
através do Conselho Nacional da Juventude. Tendo sido um processo difícil, conseguido graças ao esforço de uma equipa que, de
forma voluntária, e sem interesses de alguma espécie, pretendeu concretizar o sonho de dar voz a quem não a tinha e de levar a
cabo cinco grandes objetivos: representatividade, reivindicação, cooperação, formação e informação.
À época, as associações juvenis locais eram o parente pobre do terceiro setor e não eram apoiadas, conhecidas, nem reconhecidas
pelo seu papel, pelo que a FNAJ, desde a sua constituição, lutou por afirmar o papel social, politico e económico das associações
juvenis locais, de forma a torná-las parceiras sociais dos governos e autarquias.
O contexto social e político, existente aquando da fundação da FNAJ, era favorável à afirmação do associativismo juvenil, era
composto por associações pujantes, com muita participação e um forte espírito reivindicativo, assente num trabalho permanente
em prol dos jovens, pelo que o sucesso do trabalho FNAJ foi fácil, por contar com dirigentes dedicados e altruístas.
A FNAJ contou com centenas de jovens em cada um dos encontros nacionais de associações juvenis locais que organizou, desde
Fátima até à Guarda. Victor Mendes refere como importantíssimo o apoio do Secretário de Estado da Juventude, na época António
José Seguro, que diz ter sido um governante muito próximo do associativismo juvenil pelo apoio a muitas organizações e a um
conjunto alargado de iniciativas e propostas da Federação Nacional.
Os anos que viveu na FNAJ foram intensos em termos de atividades, de conquistas e de muitas e boas experiências de cooperação
interassociativa de Norte a Sul e ilhas. Dos principais factos marcantes, destaca, para além do ato da própria fundação, o primeiro
Encontro Nacional. Salienta as vitórias legais alcançadas em prol das filiadas, tal como a consagração do direito de associação de
menores, o estatuto de dirigente juvenil local e a nova Lei do Associativismo Juvenil.
Realça todos os Encontros Nacionais, a primeira Mostra do Associativismo Juvenil, o Festival Internacional de Juventudes, o
lançamento, já no fim do mandato, de uma revista da Federação e a criação de diversas associações distritais com o apoio da FNAJ.
A nível internacional, refere como factos de relevada importância, a deslocação a Angola em parceria com o Conselho Nacional
de Juventude de Angola e a participação na criação do Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Para Victor, Associativismo Juvenil é DEMOCRACIA.

1999
Por intervenção da FNAJ,
Publicação da Lei do Associativismo de Menores.
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2001
“FNAJ no Caminho da Europa”
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Luís Alves

“Mais do que olhar
para um resultado,
a integração no
associativismo era
um impulso.”

Diretor da Agência Nacional Erasmus + Juventude em Ação. Foi Vice-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude,
Presidente da Direção da FNAJ e dirigente associativo em diversas associações juvenis.
“Mais do que olhar para um resultado, a integração no associativismo era um impulso, uma vontade de estar e participar, de dar o meu
contributo e melhorar a realidade que me envolvia, passando a ser uma forma de estar na vida.”
Sendo o associativismo algo que existe nas comunidades, e no quotidiano da vida em sociedade, enquanto jovem, e muito precocemente,
Luís Alves despertou para a ideia da participação e da cidadania. Sentiu a necessidade de intervir nos problemas que lhe eram mais
próximos e nos problemas do mundo.
Participou como dirigente associativo na escola, facto que despertou em si a vontade de participar em outras associações. Com 18
anos criou uma associação e a partir daí envolveu-se em várias, de múltiplas áreas de intervenção, que correspondiam aos seus
interesses e relações interpessoais. Este processo desencadeou o que chama de “um conjunto de inevitabilidades”, criando em si uma
responsabilidade e obrigação de continuar a estar envolvido perante o projeto que o motivou. No associativismo adquiriu competências
concretas e objetivas, teve a oportunidade de aprender com outros dirigentes associativos, construindo uma vida dedicada à “coisa
pública”.
A escola certamente deu-lhe competências mas, a verdade, é que a primeira vez que escreveu uma carta, que fez um relatório de
contas e teve de o discutir ou que andou de avião foi no contexto associativo.
A grande riqueza que guarda do associativismo são as amizades. Quando pessoas de diferentes idades, com realidades e histórias
de vida distintas, formas de estar na vida díspares, são capazes de se associarem em nome de uma convicção comum, faz com que
se crie um conjunto de relações muito fortes, muito profundas e muito duradouras, afetivas e efetivas. Esta é a marca pessoal que o
associativismo lhe deixa e se mantém até hoje, como o que refere ser um bom “vício”.
Surgiu a inevitável ligação à FNAJ, numa ação concertada de estruturar o associativismo juvenil no país, tornando-o mais capaz de
representar o todo nacional. Da FNAJ poderia evocar muitos eventos, muitas iniciativas e projetos, muitas agendas políticas, todas
elas desafiantes e que mobilizaram esforços e esperanças, mas a grande vitória que a FNAJ foi capaz de concretizar em 22 anos de
história, foi o desenvolvimento, a afirmação e o crescimento da estrutura, criando um setor. Criou-se um novo movimento no país,
capaz de se corporizar através da FNAJ e traduzir todos os seus interesses, todas as suas ambições e expectativas através desse
projeto federativo.
O grande desafio que encontrou foi, perante a pluralidade do setor, fazer valer a importância política do associativismo juvenil para o
país e exigir que as políticas fossem capazes de corresponder ao papel que as associações representavam em benefício do país.
Considera que o futuro da FNAJ deve ser trilhado em conjunto com as suas associações e dirigentes, sendo capaz de corporizar os
interesses que representa, defendendo melhores políticas de juventude, melhor legislação e mecanismos de participação de jovens que
sejam cada vez mais efetivos, com a reclamação de espaços reais de participação.
Não se revê em discursos moralistas de incentivo à participação juvenil. Entende que a melhor estratégia de promoção do associativismo
juvenil e da participação é cumprir com a própria definição de associativismo: um conjunto de pessoas que têm gostos, valores e causas
comuns e que percebem que, se querem concretizar os seus sonhos, o melhor é juntarem-se a outras pessoas, porque dificilmente
o irão conseguir sozinhas. Considera que a própria definição de associativismo é a melhor promoção que podemos fazer acerca das
suas virtualidades e potencialidades.
Para Luís, Associativismo Juvenil é AMIZADE.
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2002
Campanha “Pela maior participação
das mulheres nos órgãos de decisão
das associações”

2003
1º Seminário
Internacional com Jovens
Portadores de Deficiência

15

Júlio Oliveira

“No Associativismo os
jovens descobrem o
valor da liberdade e o
que é ser cidadão.”

Foi o terceiro Presidente da Direção da FNAJ, presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto, diretor da
Liga Portuguesa de Profilaxia Social e diretor fundador da Associação das Nações Unidas – Portugal e tem um percurso de vida
ligado ao associativismo juvenil.
Júlio destaca 3 aspetos centrais nestas mais de duas décadas de caminho do movimento associativo juvenil local e regional em
Portugal, para os quais contribuiu como Presidente da FNAJ: a capacidade de se unir, de se capacitar, de trabalhar em rede e de
projetar a voz de cerca de 1 milhar de organizações através do projeto corporizado pela FNAJ; a afirmação pública e política do
papel participativo dos jovens, da missão e impacto das suas organizações, o que conduziu ao reconhecimento da FNAJ enquanto
parceiro social incontornável no setor da juventude; e a construção de uma agenda política com vista ao desenvolvimento de
mecanismos que permitiram um maior apoio e sustentabilidade para o setor.
Nas últimas duas décadas, seguindo o trilho dos seus fundadores e com o apoio das equipas que liderou, sente que se conseguiu
fazer da FNAJ uma referência em Portugal. Júlio crê que esta Federação alcançou um reconhecimento inquestionável na
construção das políticas de juventude em Portugal. O envolvimento crescente, sustentado e sério nos processos de co-decisão e
construção das políticas de juventude, resultam do empenhado trabalho e da credibilidade alcançada.
Quando foi presidente da FNAJ, estrutura que diz ter tido a honra e oportunidade de servir enquanto presidente voluntário,
testemunhou a participação e entrega altruísta à causa pública de milhares de jovens. Estes jovens, através das suas organizações,
criam espaços de aprendizagem e exercício de uma cultura democrática, revisitam e recriam os valores de Abril; geram espaços de
participação e cidadania diversificados; é nestas associações que, pela primeira vez, muitos jovens experimentam o seu primeiro
processo eleitoral, votam e são eleitos, aprendem a identificar os problemas das suas comunidades, a defender ideias, a elaborar
projetos, a transformar positivamente o mundo que os rodeia.
Para Júlio, nas Associações Juvenis são arquitetados novos conceitos, projetados e materializados os sonhos comuns por uma
sociedade aberta, mais participada e democrática, mais livre e assente nos valores da partilha, entreajuda, aceitação da diferença
e respeito pelo próximo.
Como experiência mais marcante na FNAJ destaca o testemunho do sentido de dever e de missão dos muitos jovens com quem
partilhou o caminho no associativismo.
Sente que o associativismo juvenil teve um impacto muito profundo na construção da sua identidade como cidadão, moldando
valores com repercussão na sua vida profissional, social e familiar.
A todos os que sonham por um mundo melhor, todos aqueles que puseram as mãos à obra para o concretizar, dá os parabéns
e agradece a entrega e generosidade das Novas Gerações! A todos os jovens que diariamente são os agentes da transformação
positiva das suas comunidades, deixa a mensagem: “nunca desistam de afirmar os direitos humanos, de exercer e promover a
democracia, o confronto civilizado e o livre debate de ideias.
Para Júlio, Associativismo Juvenil é SOCIALIZAR.

2004, 2006 e 2008
Coleção FNAJ “Políticas de Juventude
Documentos Fundamentais”
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2006
Publicação da Lei do
Associativismo Jovem
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Vítor Dias

“As associações são
“laboratórios” e
incubadoras de ideias
e projetos, nas quais
os jovens podem
experimentar coisas,
errar e aprender.”

Diretor do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude do Norte, exerceu o cargo de vice-presidente da FNAJ e ao longo
de toda a sua vida esteve ligado a projetos associativos.
Para Vítor Dias, a entrada no mundo associativo ocorreu no final da década de 70, aos 19 anos, num percurso que considera ser
algo atípico. Começou por participar, por influência do pai, muito ativo social e politicamente na comunidade, numa associação
local na sua terra natal, Vila das Aves. Era uma associação cultural, desportiva e recreativa, como era o associativismo na época.
Dois anos depois da integração na associação, tornou-se dirigente e, a partir daí, a sua caminhada no mundo associativo não mais
parou, perdurando até aos dias de hoje.
A participação na associação despertou a vontade de querer fazer mais, de ajudar a comunidade com a sua ação, de resolver
problemas. Começou por fazer formação na área da animação sociocultural, ligando-se ao FAOJ - Fundo de Apoio aos Organismos
Juvenis que era, na altura, o organismo que apoiava o movimento associativo. A partir daí foi uma bola de neve, quanto mais
participava, maior era vontade de se envolver.
O Associativismo, para Vítor Dias, é uma escola de cidadania e participação. Um espaço que lhe ensinou algo que a escola formal
não foi capaz de fazer, o aprender a trabalhar em conjunto, a fazer projetos, a elaborar um orçamento, a liderar uma assembleia, a
falar em público. Competências e aprendizagens que permanecem até hoje na sua vida e em tudo o que faz.
São várias as experiências marcantes que o associativismo lhe proporcionou. Recorda a época em que tinha de explicar à família e amigos
que aquilo que recebia era muito mais do que aquilo que dava, tentando assim justificar o tempo que despendia em atividades voluntárias.
A transmissão dos valores do associativismo de norte a sul do país, da importância do movimento Federativo e de haver alguém
que representasse as associações juvenis a nível nacional, foi encarada como uma missão, tendo sido esse o mote que deu origem
à criação da FNAJ.
Considera a FNAJ um parceiro social reconhecido por todos os setores da vida política e a legítima representante do movimento
associativo e dos jovens.
Como conquistas mais relevantes da FNAJ, destaca a qualificação e capacitação de dirigentes, a produção de conhecimento sobre
o setor e as suas publicações, os Encontros Nacionais de Juventude e a cooperação transfronteiriça e internacional, sendo muitos
os momentos que recorda como inesquecíveis.
Considera que as associações têm a capacidade de se adaptar a novos contextos e realidades, são incubadoras de ideias e
projetos, sendo um património que deveria ser mais valorizado em Portugal.
As pessoas juntam-se para fazer aquilo que sozinhas não conseguiriam fazer.
Para Vítor, Associativismo Juvenil é ESCOLA.

2006 e 2011
Estudo: “Perfil do Movimento
Associativo Juvenil Português”
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2006 - 2018
Plano Nacional de
Formação de Jovens
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Diana Cerqueira

“O mundo do
associativismo
sempre fez parte
da minha vida!”

Dirigente associativa em diversas associações juvenis, Membro dos Órgãos Sociais da FNAJ e antiga presidente da Federação
das Associações Juvenis do Distrito de Viana do Castelo.
Diana tem um percurso de vida ligado ao associativismo juvenil de base local desde tenra idade. Recorda que já fazia parte de
uma associação, em Arcos de Valdevez, quando mudou a Lei que permitiu a entrada de jovens com menos de 16 anos, nos
corpos dirigentes de uma associação. É aí que, para alguma surpresa sua, entra como dirigente na FNAJ, aos 16 anos de idade,
continuando até hoje ligada a esta Federação.
Para si, a introdução da “Lei do Associativismo de Menores”, reivindicação e conquista da FNAJ, foi algo marcante, não só porque
permitiu a sua entrada como dirigente, mas também porque a permitiu perceber que o associativismo marcava posição, que
a FNAJ foi ouvida e influenciou a escrita deste processo legislativo. Acha que foi extremamente importante perceber que o
movimento associativo não existia apenas para fazer papel de figurante, mas que estava a intervir em alguma coisa que realmente
tinha impacto nas associações juvenis e, acima de tudo, nos jovens.
Considera que essa intervenção política da FNAJ, em termos legislativos, de programas e de acompanhamento das instituições, é
o cerne da ação da Federação.
Para Diana, tem sido muito interessante acompanhar ao longo dos anos a forma como a FNAJ cresceu e como o movimento se
conseguiu projetar a nível nacional com muito mais impacto.
Conta que cresceu a viver associativismo. O seu pai foi fundador da associação onde é agora presidente, associação que já existia
antes mesmo de nascer e que preenche agora também a sua vida profissional. Para si, sempre foi natural a ligação ao mundo
associativo. Contudo, a entrada no movimento a nível nacional trouxe muitas diferenças. Na FNAJ aprendeu a “saber estar”, a saber
quando intervir e quando deixar a intervenção para os outros, algo que considera ser muito importante. Com 16 anos, o “saber
estar” foi o que mais marcou Diana. Mais tarde aprendeu a saber reivindicar, a saber falar, a impor a sua posição e saber pedir
respeito à outra parte pelas suas ideias. Revela que estes são os maiores ensinamentos que leva para toda a vida.
Destaca como experiências mais marcantes, enquanto dirigente da FNAJ, a assinatura da ata de tomada de posse – a primeira vez
que assinou uma ata - e a representação da FNAJ numa atividade associativa juvenil nos Açores - a primeira vez em que viajou sozinha.
Foi ainda impactante na sua vida o momento em que, ainda muito nova, representou Portugal e a FNAJ num Fórum da UNESCO e
teve contacto com países que na altura nem sabia que existiam.
Refere que para si foi emocionante e um orgulho, até pelo seu percurso na FNAJ, ver um jovem do seu distrito eleito para Presidente da FNAJ.
Acredita que é possível fazer coisas, envolver gente nova que dá continuidade e renovação ao projeto associativo. Gostaria que o
seu filho também viesse a fazer parte deste movimento, a ser um cidadão ativo, a fazer cidadania, a ter voz e a estar presente, algo
que sente ser o âmago de todo o associativismo juvenil.
Diana acredita que o movimento associativo tem sempre um lugar para toda a gente, sendo essa a diferença face a outras
instituições. Não importa o background, a capacidade financeira, a existência de filiação política ou um curso superior, considera
que o movimento associativo é de todos e para todos, onde todos têm lugar.
Por isso, deixa o conselho aos jovens para que batam à porta de uma associação, falem com alguém, entrem e demonstrem aquilo
que podem fazer. Para Diana há sempre alguma coisa válida que todos podem dar à comunidade, para fazer e marcar a diferença.
Os jovens devem acreditar que têm voz, opinião e lugar.
Para Diana, Associativismo Juvenil é FAMÍLIA.

2006
Campanha Nacional:
“Crescer em Segurança”
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2006-2008
Campanha Nacional:
“Todos Diferentes Todos Iguais”
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Davide Garcia

“O movimento
acaba por tomar
conta daquilo
que eu sou!”

Jovem dirigente associativo em diversas associações juvenis, presidente da Federação das Associações Juvenis do distrito da
Guarda e membro dos Órgãos Sociais da FNAJ.
Davide Garcia entra no movimento associativo juvenil em 2005, na fundação de uma associação juvenil em Vila Nova de Foz Côa, a
sua terra natal. A associação surge como homenagem a um jovem que faleceu antes de cumprir o sonho de criar uma associação
juvenil. Os amigos uniram-se e cumpriram o seu sonho.
Davide entra, curioso, num mundo que desconhecia e, a partir daí, inicia um novo ciclo na sua vida. Começou pelo grupo de teatro
e rapidamente passou a exercer funções de dirigente associativo, cargo que assumiu logo na fundação da associação, com mais
responsabilidades e tarefas. Mas é ao participar em diversas atividades da Federação das Associações Juvenis do Distrito da
Guarda que o seu leque de oportunidade no associativismo se abre completamente.
Considera que o Associativismo Juvenil é um espaço e um palco para os jovens desenvolverem as suas ideias e para serem
criativos, foi isto que o cativou e o fez ingressar no movimento.
O “fazer acontecer” que o associativismo juvenil lhe ensinou fez com que ainda hoje essa seja a sua metodologia de vida.
Foi ao integrar a organização do que diz ser o “mítico” Encontro de Associações Juvenis da Guarda que surgiu a janela de oportunidade
para integrar a FNAJ, que até então conhecia através da participação nos ENAJ – Encontros Nacionais de Associações Juvenis e
do seu Plano Nacional de Formação.
Integrou diversas direções da FNAJ, nas quais participou de forma ativa e onde foi aprendendo novas competências. Como experiências
mais marcantes na Federação Nacional destaca os Encontros Nacionais e a rede de amigos que criou, algo que diz levar para o resto da vida.
Os momentos de convívio e amizade, mas também os momentos menos bons que atravessou na FNAJ, fizeram com que se aproximasse
ainda mais do movimento e das pessoas.
É uma experiência pela qual todos os jovens deveriam passar e, um dia, gostaria que também a sua descendência pudesse viver,
crescer e absorver os valores do associativismo.
Um dos grandes desafios para o futuro do associativismo, principalmente nas regiões do interior do país, é a inexistência de jovens.
Por outro lado, sendo hoje a oferta de atividades muito superior do que há 10 anos atrás, por exemplo, entende ser importante
motivar os jovens a participar, fazendo-os perceber que têm muito a dar e a receber no associativismo.
Considera que a FNAJ, ao longo dos últimos anos, expandiu horizontes e teve um desenvolvimento institucional muito significativo,
sendo hoje uma plataforma reconhecida na sociedade e importantíssima para o desenvolvimento das políticas de juventude em Portugal.
Davide refere que tem muito a agradecer ao movimento associativo, sem ele não seria a pessoa que é hoje. Foi uma verdadeira
Escola de Cidadania, na qual aprendeu muito daquele que é hoje o seu dia-a-dia, a sua forma de trabalhar e a sua forma de ser. O
associativismo marcou o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Aliás, o seu trabalho e uma boa parte do que hoje faz resulta
do que foi buscar ao associativismo.
Para Davide, Associativismo Juvenil é PARTILHA.

2009
Campanha Nacional:
“Pesar Saúde”
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2009
Campanha Nacional:
“Preparar o Futuro da União Europeia”
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Luís Ismael

“O Associativismo
entrou na minha
vida pelo amor ao
cinema!”

Ator, Produtor e Realizador de cinema consagrado a nível nacional, com destaque para a trilogia “Balas e Bolinhos” e “Bad
Investigate”. Um percurso profissional que começa com o associativismo juvenil de base local.
A entrada de Ismael no mundo do associativismo é curiosa, desde o motivo à própria constituição da associação. Começou por
querer fazer cinema e como o cinema é uma arte coletiva, decidiu criar uma associação, com toda a ingenuidade que tinha aos 15 anos.
Por não ter idade legal, não pôde participar na assinatura da escritura, mesmo sendo o impulsionador da ideia. Mas nem isso, nem
a elevada quantia necessária para a constituição da associação o fizeram desistir, apenas teve de encontrar estratégias de superação.
A associação e o projeto foram evoluindo, começaram por dar formação e fazer sessões de cinema, por fazer spots de televisão
e pequenos filmes de sátira. A FNAJ foi a primeira entidade que os desafiou para um trabalho, tendo sido aí a primeira vez que
Ismael participou como ator. A FNAJ fez com que a associação alargasse os seus horizontes de atuação para um nível nacional.
Mais tarde, o que começou por ser uma ideia ingénua de uma curta-metragem de jovens amadores, deu origem ao filme “Balas e
Bolinhos”, um projeto que conseguiu chegar às salas de cinema e ser o segundo filme português mais visto do ano. Ismael, ainda sem
ter noção do projeto megalómano que estava a trilhar, teve vontade de arriscar e ir além. Resolveu aventurar-se a fazer um cinema
que não existia em Portugal, mesmo quando muitos diziam que não seria possível. Foi isso que lhe deu mais força para avançar.
Entende que as pessoas que integram o associativismo já são, por si só especiais, porque estão ali sem ganhar nada financeiramente,
estão porque querem estar e porque querem ajudar, unindo-as um sentimento de partilha nas conquistas e nas derrotas. Todos os
dias, no final do trabalho, Ismael ia para a associação. No percurso conheceu pessoas extraordinárias, unidas pelo cinema e pelo
convívio, e isso mudou-o como pessoa, criando em si um sentido de gratidão por terem acreditado no seu projeto.
Para Luís Ismael, a capacidade de sonhar e ter pessoas que acreditam nesse sonho é a prova de que tudo se consegue e o
associativismo é exatamente isso. Quando olha para trás, essa sensação de ter dado algo à comunidade, é um sentimento difícil
de explicar, que o orgulha e enche de felicidade.
Considera que as associações são feitas de pessoas com “sangue na guelra”, que precisam e querem fazer algo, por isso sente que
é tão importante os jovens sentirem que a comunidade, assim como a Autarquia, acreditam nos seus projetos.
Na empresa que dirige, resultado do trabalho iniciado na associação juvenil, começou por ter três pessoas e hoje são já quarenta.
Ismael diz que não trabalha por dinheiro mas sim pela qualidade, pela concretização e pelo sonho. Foi o associativismo que lhe
ensinou que nem tudo na vida se traduz num dígito e que há valores muito mais importantes. Essa é a maior recompensa que o
associativismo lhe deu para toda a vida.
Aos jovens diz para nunca deixarem de sonhar e de acreditar!
Recorda a participação nos Encontros Nacionais da FNAJ, onde conheceu pessoas que partilhavam o mesmo espaço do
associativismo e viveu momentos inesquecíveis. Sempre sentiu e sente muito carinho pela FNAJ. Foi através dela que iniciaram a
demanda por melhores condições para a associação e passaram a ter uma postura mais diplomata.
Considera que o associativismo continua a fazer muito sentido, mas sente que atualmente é mais difícil e desafiante ter uma
associação, pela dispersão maior de atividades a que os jovens têm acesso. É por isso que considera os dirigentes associativos,
nos tempos frenéticos que hoje vivemos, verdadeiros heróis.
Acredita que as associações mudam a vida das pessoas e, por isso mesmo, merecem todo o apoio e reconhecimento da sociedade.
Para Ismael, Associativismo Juvenil é GRATIDÃO.

2010
Campanha Nacional:
“Pela Diversidade Contra a Discriminação”
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2011 - 2014
Campanha Nacional:
“Abrindo Caminho para a Igualdade”
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Diogo Silva

“O movimento
juvenil é diverso e
irreverente.”

Ativista pelos direitos LGBTI e dirigente associativo. Foi nomeado P3rsonalidade do ano de 2017 do P3 do Público. É coordenador
europeu do projeto “It Gets Better”, sendo o primeiro português a assumir o cargo.
“O movimento juvenil é diverso e irreverente e, por vezes, faz-nos sentir desconfortáveis e fora do nosso meio, mas é exatamente essa
sensação que nos faz ser críticos e questionar o mundo que nos rodeia.”
Apesar de estar já integrado no Associativismo há mais tempo, foi em 2015 que tomou a iniciativa de constituir formalmente uma
organização LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Trangéneros e Intersexo), a Associação Tudo Vai Melhorar (It Gets
Better Portugal) sob a forma de Associação Juvenil. Este envolvimento surge da necessidade de criar, na cidade do Porto, uma entidade
que fosse ponte de diálogo entre os jovens e a comunidade LGBTI. Assim, e tendo por base o know-how de um projeto internacional de
sucesso, iniciou, com um conjunto de jovens emancipadores, uma organização que atualmente é um dos mais importantes interlocutores
nacionais com a comunidade LGBTI e a Sociedade em geral.
O associativismo teve bastante impacto no seu crescimento pessoal e profissional. Foi a partir do trabalho desenvolvido no associativismo
que teve a possibilidade de demonstrar a sua capacidade de trabalho e, posteriormente, ser convidado a integrar um projeto empresarial
inovador, direcionado para o público LGBTI.
A experiência mais marcante que teve no associativismo foi a possibilidade de dialogar com jovens com crenças, valores e opiniões
muito distintas das suas, algumas diametralmente opostas, nomeadamente no que diz respeito às questões da homossexualidade,
facto que lhe permitiu devolver as suas capacidades de discussão, argumentação e empatia, demonstrando a riqueza da diversidade.
Considera que a FNAJ tem um papel estratégico e institucional fundamental, assente na congregação de esforços e movimentos que
permitem trazer para a linha da frente política a auscultação da população juvenil e das organizações que a representam. Os eventos e
iniciativas que a FNAJ promove e organiza são a prova de que, muitas vezes, o associativismo existe mas apenas não tem o mérito de
ser reconhecido e apoiado.
Na sua opinião, os principais desafios ao futuro do associativismo passam pelas ideias pré concebidas de juventude e da ação juvenil
que, por vezes, crescem e se tentam impor. Para Diogo, o papel do associativismo passa por fomentar a curiosidade e a diversidade, sem
nunca cair na tentação de uniformizar e silenciar quem pensa de forma diferente.
Para Diogo, Associativismo Juvenil é IRREVERÊNCIA.

2012
Declaração de Braga sobre Políticas de
Juventude no Poder Local
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2016
Edição FNAJ “Voahr - Manual de
apoio à gestão de voluntariado”
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Vítor Paulo

“Capazes de traçar
um caminho de
crescimento.”

Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, possui um percurso de vida ligado ao associativismo juvenil. Foi
percursor do Festival Paredes de Coura, que surgiu de um projeto de uma associação juvenil e hoje é um dos maiores e mais
conceituados Festivais de Música do país.
“Havia muito idealismo, muita utopia e a associação foi determinante para instituir uma rede de atribuições e responsabilidades
capazes de traçar um caminho de crescimento.”
Desde muito novo que Vítor Paulo fez parte de associações culturais na sua aldeia, e di-lo com convicção, que foram escolas de
aprendizagem, sociabilidade e de aprofundamento interpessoal. Ajudaram-no a crescer como pessoa, através da relação com os outros.
O associativismo teve muito impacto no seu crescimento pessoal e profissional, sobretudo no domínio das relações humanas e na
aprendizagem que é decorrente da estruturação e planeamento de projetos. Refere que as associações, pelo menos as mais ativas, são
autênticas escolas de competências que só ali se aprendem.
A experiência mais marcante no associativismo foi a constituição do ICC – Associação de Incentivo à Cultura Courense, que foi a primeira
pedra do Festival de Paredes de Coura. Foi esta a base, a estrutura que levou à configuração do evento, e foi um espaço de formação, de
gestão e planeamento que contribuiu, decisivamente, para o crescimento do festival e dos jovens que o alicerçavam.
No começo do Festival viveram-se tempos difíceis. As fontes de financiamento eram poucas e as dificuldades eram muitas. A
constituição da associação foi fundamental para enquadrar legalmente a atividade e para criar uma estrutura de poder, de um poder
obviamente partilhado, que definisse um caminho. Havia muito idealismo, muita utopia, mas também era precisa uma estrutura de
comando. A associação foi determinante para instituir uma rede de atribuições e responsabilidades capazes de traçar um caminho de
crescimento para o festival.
Vítor sente que o associativismo juvenil tem futuro, mas os jovens têm de compreender que os sonhos são feitos, sempre, de muita
realidade, de muito trabalho. E o maior desafio que se coloca nos próximos anos ao associativismo está relacionado com a ameaça de
um certo individualismo tecnológico que leva a que muitos jovens se refugiem ou isolem, sem a vontade de se unir, agregar ou partilhar.
Para Vítor Paulo, Associativismo Juvenil é “ganhamos juntos o que perdemos separados!” (Alexandre O’Neill).

2017
Plano Estratégico de Políticas Locais de Juventude:
Por Reais Políticas de Juventude
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2017
Manifesto Autárquico:
Uma proposta do movimento associativo juvenil
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Nuno Figueiredo

““O associativismo
foi a base para a
minha abertura de
horizontes.”

Músico no grupo “Virgem Suta”, uma das bandas de referência das novas sonoridades musicais da música portuguesa, com
percurso ligado ao associativismo juvenil de base local.
“O associativismo foi a base para a minha abertura de horizontes... Há mais mundo além daquilo que tu vês nos livros!”
Nuno nunca tinha manifestado interesse ou tido contacto com o mundo do associativismo juvenil até se mudar do Porto para Beja,
ainda enquanto estudante. O grupo de amigos que tinha, as pessoas com quem se relacionou e, sobretudo, a vontade de fazer
alguma coisa, propiciaram esta entrada no associativismo de base local.
Conta que começou por se envolver, sem dar conta disso, com o associativismo estudantil. A vontade de aprender algo que “não
se ensina nos livros” foi algo que sempre lhe despertou o interesse para o associativismo, e algo que marcou a sua forma de ser.
Quando terminou o percurso académico, foi convidado a fazer um estágio na Câmara Municipal de Beja, no Gabinete de
Associativismo e Juventude - um dos primeiros a existir no país, facto que lhe permitiu dar continuidade ao percurso associativo,
mas já numa vertente profissional. Neste contexto, foi muitas vezes um elo de ligação entre os jovens e o poder local, pois estava
próximo das associações juvenis, percebia as suas necessidades, a linguagem e o modo de funcionamento.
A vivência associativa era como organizar um “mundo em ponto pequeno”, organizar e gerir o dinheiro, ter noção das
responsabilidades, das necessidades de grupo. Nuno acredita que quando um jovem entra numa associação motivado pelo
trabalho comunitário, tal traz uma experiência muito enriquecedora em que a pessoa percebe que tem uma finalidade, um valor
que é potenciado pelo agir em conjunto. As atividades realizadas no associativismo são motivo de orgulho e alegria, representando
sonhos conjuntos.
Tirou o curso de professor de Matemática e Ciências e, anos mais tarde, estudou Psicologia, mas sem nunca exercer nenhuma
das duas porque queria mais do que isso. A música entra na sua vida, de uma forma mais profissional, quando lança um disco em
2009. Admite que a sua constante curiosidade e necessidade de conhecer mundo, pessoas e suas idiossincrasias, poderá bem ser
atribuída ao espírito aberto que construiu na sua vivência associativa.
Quando envereda profissionalmente pela música, sente que o associativismo foi uma escola de vida, já sabia como funcionavam
as coisas, como se montava um espetáculo, o que estava por detrás, foi um acumular sucessivo de conhecimentos que o
enriqueceram.
Num mundo muitas vezes polarizado, entre branco e preto, bom e mau, Nuno sente que o associativismo permite ver diferentes
cores, respeitar o próximo e respeitar outras ideias.
Recorda como marcante a organização de um projeto da Autarquia, que era participado por todas as associações juvenis, através
de um Conselho Consultivo da Juventude. Era um projeto de todos, em que as pessoas sentiam essa pertença ao projeto e à
cidade.
Da FNAJ recorda-se dos Encontros Nacionais, que lembra como empolgantes, e reconhece a sua importância e papel,
nomeadamente na capacidade de chegar a consensos e a perspetivas mais macro do associativismo e das causas que as
associações defendem, dando mais força ao movimento.
Considera que o associativismo é como um sonho, e que quando esse sonho é partilhado por várias pessoas, é possível realizá-lo.
Para Nuno, Associativismo Juvenil é DINAMISMO.

2017
Seminário Nacional “Participa Mais - Plano
Estratégico para a Juventude no Poder Local”.
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2017
Conferência
“Liderança na Gestão do Voluntariado”
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Joana Amorim

“Sempre gostei
muito de intervir
na sociedade
e de ter uma
participação
ativa!”

Jovem dirigente associativa com projetos de reconhecido mérito na comunidade.
O Associativismo Juvenil despertou o interesse da Joana desde muito cedo. Tudo começou quando participou no Parlamento de
Jovens, ainda frequentava o 9º ano de escolaridade, e tomou o gosto pela participação ativa na sociedade e por fazer ouvir a sua
voz. Recorda que sempre teve o gosto de fazer mais e de participar.
Assim, começou a colaborar como voluntária na Federação Distrital de Associações Juvenis do Distrito de Viana do Castelo,
indicando o que a movia a participar e como poderia ser útil nas atividades dirigidas à comunidade.
Além do voluntariado, desde logo percebeu que gostaria de ter uma intervenção mais ativa e pertencer à estrutura Federativa. Era
seu objetivo e sonho, poder intervir ativamente na sociedade, crescer intelectualmente e partilhar valores associativos.
Assim surgiu a inspiração e motivação para criar, juntamente com alguns colegas, uma associação juvenil e entrar em pleno no
movimento associativo.
Embora com um percurso ainda muito recente, o associativismo teve já um impacto muito forte na sua vida. Após a criação da
associação, Joana refere que muitos jovens da sua escola aderiam ao projeto e mostraram interesse em participar. É com alegria
que percebe que os seus colegas se interessam pelo seu percurso, pela forma como conjuga os estudos com a participação ativa
na comunidade.
O associativismo permitiu-lhe ter já alguma garra e destreza na forma como encara os projetos e concilia diferentes atividades.
Sente que lhe permitiu um inigualável crescimento intelectual e social.
Como momento mais marcante no associativismo juvenil, destaca a participação no Orçamento Participativo, tendo o seu projeto
sido reconhecido a nível nacional. Esta experiência permitiu-lhe ter um contacto mais direto com os agentes locais, com as
Autarquias e com o que são políticas juvenis.
Nestes dois anos de experiência associativa, Joana sempre ouviu falar da FNAJ, muito pelas redes sociais, tendo já colaborado em
projetos e iniciativas promovidas pela Federação Nacional. Considera que a FNAJ é já uma “marca” para os jovens que estão no
movimento associativo, sendo uma estrutura que está presente e que consegue ajudar na resolução de problemas.
Para Joana, o que distingue a FNAJ é o facto de ser uma estrutura nacional, mas que tem uma intervenção local e real nas
comunidades, sentindo essa proximidade na associação de que faz parte, em Viana do Castelo.
Considera que a FNAJ pode ter um papel futuro muito importante na motivação de jovens para a participação extraescolar e para
a participação em associações juvenis.
No futuro, gostaria que fosse uma realidade a capacidade dos jovens saberem como se constrói uma associação juvenil e como
é que a podem integrar.
Espera que o futuro possa ser marcado por mais participação cívica, mais cidadania ativa e por jovens proactivos e não conformistas.
Para Joana, Associativismo Juvenil é PROATIVIDADE.

2017 - 2018
(Im)Pulso Associativo
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2018
Estudo: “Perfil das Associações
Juvenis filiadas na FNAJ”
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Luís Fernandes

“O associativismo
juvenil é um
terreno fértil para
as amizades.”

Dirigente associativo, músico e programador cultural de relevo a nível nacional.
O associativismo juvenil entra na vida de Luís sem este dar conta, enquanto jovem e na “inconsciência” do que se passava à sua volta.
Luís é o mais novo de quatro irmãos, todos músicos. Como benjamim, ia seguindo as pisadas dos irmãos e começou por pertencer
às coletividades musicais de Águeda.
A certa altura, tinha Luís 19 anos, e neste núcleo familiar surgiu a ideia de constituir uma associação juvenil de âmbito musical e
artístico. Passados 22 anos o projeto mantem-se até hoje e muitos jovens “inconscientes”, tal como Luís era na época, têm visto
o associativismo juvenil entrar nas suas vidas.
Ao pertencer a este mundo, Luís percebeu que não é mesmo possível ninguém fazer nada sozinho. Fazer a gestão de uma estrutura,
de um grupo de pessoas, de uma equipa, deu-lhe tudo aquilo que são as suas competências hoje, enquanto gestor e programador
cultural. Sente que o associativismo foi uma ferramenta que lhe deu a oportunidade para que continuasse a poder ser artista.
Luís sente que, por vezes, vive mais o associativismo do que a sua própria vida. Num contexto de associação/ família, o
associativismo é também a sua casa. O seu percurso está umbilicalmente ligado ao que foi a realização e construção de sonhos
em contexto associativo.
Passados 22 anos, Luís sente que ainda faz todo o sentido o projeto cultural e associativo que foi criado, tendo uma atividade que
é muito bem acolhida por toda a comunidade e é feita de forma sustentada. A história vai-se fazendo de pequenas conquistas
e a associação de Luís, que começou com um grupo de jovens amadores, é hoje reconhecida no panorama artístico português.
A associação trabalhou programas europeus de juventude, intercâmbios, participando em seminários internacionais e acolheu
também jovens de diversos países.
Sente que hoje a mobilização de jovens é, por vezes, uma causa difícil. Sente que uma iniciativa, seja qual for a sua escala, por vezes,
não tem o retorno que teria num país com outro tipo de educação cultural, cívica e de participação, algo que vê como um desafio futuro.
É preciso fazer as apostas certas em políticas para a cultura e participação. Sente como uma angústia o facto de trabalhar sempre
mais do que aquilo que é usufruído pelos jovens, que muitas vezes não aproveitam a oportunidade de ter à porta uma associação
juvenil. Contudo, a resiliência e perseverança são o que o faz avançar, assim como tantas associações juvenis que continuam no
terreno, com maiores ou menores dificuldades.
Na relação com a FNAJ, destaca a participação consecutiva nos Encontros Nacionais de Associações Juvenis, dos quais recorda
os calorosos debates, a forma muito ativa e participada com que eram trabalhados os momentos da chegada do Secretário de
Estado, ou do Ministro, ou a apresentação de uma moção que fosse importante à época. Tem lembranças do lado mais informal
e criativo dos Encontros, através dos concertos, em que também chegou a participar e dos inúmeros momentos de convívio
associativo. O ENAJ era um momento de orientação na resolução de problemas concretos e na definição de estratégias comuns
ao movimento.
Luís descreve o associativismo como uma casa de afetos e de espontânea amizade.
Para Luís, Associativismo Juvenil é UTOPIA.

2018
“Youth Cloud” – Nuvem de informação de ideias,
estudos e políticas locais e nacionais de Juventude
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2018
Campanha Nacional:
“1000 Árvores – Uma árvore por cada
Associação Juvenil”
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Francisco Miranda Rodrigues

“Cresci muito em
termos pessoais e
nas competências
profissionais”

Atual Bastonário da Ordem dos Psicólogos, foi membro da Direção da FNAJ e tem um percurso de vida ligado ao associativismo jovem.
“Cresci muito em termos pessoais e nas competências profissionais: trabalho de equipa, negociação, persistência, expressão em
público, experiência política, são apenas algumas das capacidades que desenvolvi.”
Francisco começou a envolver-se no movimento associativo em 1993, na Associação de Estudantes da Faculdade de Psicologia
da Universidade de Lisboa, onde foi Presidente da Direção. Em 1995 criou, em conjunto com um grupo de amigos, uma associação
juvenil: o “Académico de Torres Vedras”. Tomaram esta iniciativa de criação de uma associação juvenil por sentirem ser necessário
criar um espaço diferente de intervenção cívica, do tipo “traz a tua ideia e em conjunto damos vida ao teu projeto”. Apostaram, por
isso, em áreas em que não havia qualquer oferta associativa em Torres Vedras, como o xadrez, atividades de promoção da ciência,
o teatro ou ainda programas de desenvolvimento de competências sócio emocionais para os alunos das escolas do concelho.
A FNAJ teve muito impacto no seu percurso. Quando o Victor Mendes, o primeiro Presidente da FNAJ, o convidou para fazer parte
da Direção, aceitou com entusiasmo mas estava longe de saber o quão gratificante seria a experiência. Foram apenas 2 anos. Mas
cresceu muito em termos pessoais e nas competências que lhe foram muito úteis profissionalmente, para além da experiência
política que ganhou.
Para Francisco, as competências adquiridas no associativismo são muito importantes para o mercado de trabalho, em qualquer
área. Para si, quando uma pessoa tem experiências destas fica mais confiante, acreditando mais no que é capaz de fazer, com
uma rede de contactos alargada e com mais conhecimento do mundo em que se move. No seu caso, ainda foi possível associar
a FNAJ ao trabalho que fazia em Torres Vedras, em termos profissionais. A FNAJ potenciou esse seu trabalho, por exemplo,
quando possibilitou a realização de um dos Encontros Nacionais de Associações Juvenis, na sua cidade. Foi um dos momentos
inesquecíveis da sua juventude e que também teve impacto na sua vida profissional, logo no imediato.
Nesses dois anos Francisco teve oportunidade de fazer parte de uma equipa que trabalhou muito em prol do movimento associativo
juvenil, em Portugal e na Europa. Em representação da FNAJ fez parte do processo de negociações do Livro Branco de Políticas de
Juventude para a União Europeia. Esteve presente nas reuniões em Portugal e fora do país, particularmente, em Bruxelas. Foi uma
oportunidade única que agradece à FNAJ.
Sente que a Federação Nacional influenciou o quadro de políticas de juventude para a União Europeia que se seguiu a este processo.
As pessoas que se conhecem, as competências que se desenvolvem, a visão de Portugal num quadro Europeu, podendo
experienciar o desenho de políticas públicas para o futuro, são mais-valias ainda hoje, para quem é e para o que faz!
Para Francisco, Associativismo Juvenil é EDUCAÇÃO NÃO FORMAL.

2018
Campanha Nacional: “Associativismo Juvenil:
Escola de Cidadania e Voluntariado”
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2018
“Mais Juventude – Cimeiras
Associativismo e Juventude”

2018
Protocolo RENAJ
Rede Nacional de Associações
Juvenis na Guiné Bissau
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Mário Campolargo

“A envolvência
juvenil não
tem limites.”

É Diretor de programas de investigação na Comissão Europeia, ocupando o lugar de Diretor Geral Adjunto da Direção Geral de
Informática. Foi dirigente associativo e teve o seu percurso de vida ligado ao associativismo.
“Como a envolvência juvenil não tem limites, o meu espírito ajudou a moldar e moldou-se ao ritmo do associativismo juvenil.”
Mário envolve-se no associativismo juvenil quase sem se aperceber. Deixou-se envolver pela irreverência coletiva dos jovens da sua aldeia
que criaram uma nova dinâmica social no início dos anos 70, ao posicionar a juventude na liderança da estruturação de uma sociedade
que a nível nacional procurava encontrar novos caminhos de futuro. Nasceu assim o Grupo de Jovens “A Tulha”, do qual foi co-fundador.
Cada passo a sua vida profissional constituiu um desafio permanente: estruturar uma nova política europeia, promover um acordo
internacional, construir um novo projeto internacional de ponta, gerir consensos e equipas internacionais alargadas, etc. Neste contexto
faz frequentemente uma reflexão, tentando perceber até que ponto o que é hoje se deve ao que foi enquanto jovem empenhado no
movimento associativo. E essa reflexão leva-o invariavelmente a concluir que a probabilidade de uma relação direta de causa efeito é
muito grande: revela-se no falar em público, no trabalhar em equipa, no identificar de um sonho e na capacidade de ultrapassar cada etapa
coletivamente.
Quando se está na origem de uma associação, Mário julga que não se tem a verdadeira dimensão da obra iniciada. O desafio excede a
capacidade de imaginar o futuro, a premência da obra do momento excede a capacidade de perceber o alcance temporal do projeto em
que se empenhou.
Mário acredita que com o tempo, com a verificação da perenidade do que criaram, com a adesão dos filhos ao mesmo desafio, com o
reconhecimento da sociedade em que se inserem, com as emoções que causaram nos outros e em si mesmos, com a multiplicação das
iniciativas que o grupo se encarrega de reinventar, descobriram o mais marcante da experiência juvenil. É como saborear o fruto de uma
árvore que a cada ano fica mais doce e é um tributo vivo à planta que um dia regaram. Isso conforta-o e provoca-lhe um sorriso.
Cada momento da história lança novos desafios aos jovens. Alguns dos desafios que a sua geração entendeu como prementes parecem
hoje insipientes… e não o eram. Os desafios de hoje serão o resultado de reflexões mais ou menos explícitas de uma geração, tal como
há 40 anos, e refletirão os desafios da própria sociedade em que os jovens se enquadram. O desafio da globalização de uma sociedade
estruturada à volta do digital, os valores mais altos do ser humano, o sentido da vida declinado em conceitos tão simples quanto o trabalho,
a remuneração, o lazer… Em suma cabe aos jovens abrir as portas de um futuro ainda por descobrir.
Para Mário, Associativismo Juvenil é DESASSOSSEGO.

2018
Membro ECYC
European Confederation of Youth Clubs
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2018
Edição FNAJ “Fiscalidade das Associações Juvenis”

2018
Edição FNAJ “22 Anos FNAJ”
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asso
ciati
vismo
juvenil

PA R C E I R O S
DEM O C R A C I A
AM I Z ADE
PA RT I L H A
ESCOLA
P R O A T I V I DADE
D I NAM I S M O
FAM Í L I A
UTOPIA
G R AT I D Ã O
ED U C A Ç Ã O N Ã O F O R MA L
IRREVERÊNCIA
DE S A S S O S S E G O
SOCIALIZAR
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