
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nos últimos dois anos, as políticas de Juventude do Município de Vizela 

entraram numa nova fase. Assistiu-se ao desenvolvimento de uma nova forma 

de pensar, planear e implementar as políticas de juventude em Vizela. Esta 

nova dinâmica traduziu-se no aumento das actividades para os jovens. No 

aumento do número de jovens de que participam e assistem às actividades de 

juventude. Mas esta nova dinâmica não se traduz apenas na quantidade das 

atividades, mas principalmente na qualidade das políticas de juventude.  

Hoje, é possível sentir o pulsar de uma participação juvenil mais 

esclarecida e estruturada, como se pode constatar através do aumento 

significativo do número de projectos apresentados no Orçamento Participativo 

Jovem de Vizela, assim como no aumento de número de jovens a votar nesses 

mesmos projectos. 

Passados dois anos, podemos perceber as sinergias criadas entre o 

departamento de Juventude do Município de Vizela e as organizações juvenis 

do Concelho, através de parcerias que promovem a sustentabilidade destas 

associações e aprofundam a colaboração entre o poder político e a sociedade 

civil. 

Estes dois últimos anos permitiram voltar a trazer a juventude vizelense 

para a agenda prioritária das políticas municipais. Assim, este plano estratégico 

– Juventude em Ação, é um documento baseado nas aprendizagens do 

passado, na avaliação das necessidades do presente e focado em objectivos 

de futuro.  

Atualmente, existe um consenso Europeu sobre a necessidade de aumentar a 

cultura de participação entre os jovens como forma de salvaguardar o futuro 

dos valores democráticos Europeus sendo ao nível local que a educação para 

a democracia e participação pode ter mais impacto. Neste sentido, o Plano de 

Ação para a Juventude – Juventude em Ação, privilegia atividades de 

participação e cidadania numa lógica de políticas para os jovens e com os 

jovens. A Participação democrática juvenil torna-se assim um objetivo central, 

mas também um meio de capacitação para formar futuros adultos mais 

conscientes dos seus direitos e deveres de cidadania. 

O Plano Nacional de Juventude é o documento que actualmente norteia 

as políticas de juventude nacionais. Este plano enfatiza a necessidade de se 

olhar para os jovens como cidadãos holísticos, e com o pleno direito de usufruir 

de políticas que contemplem todas as dimensões da vida em sociedade. Desta 

forma, acreditamos que as políticas de juventude devem de ter um carácter 

transversal e abrangente. Em concordância com esta orientação, dividimos as 

actividades de juventude em 4 grandes áreas de intervenção: Cultura; 

Participação e Cidadania; Capacitação Mobilidade e Geminação; Redes.  



 

O Plano de Ação para a Juventude – Juventude em Ação, pretende ser 

uma ferramenta estratégica para a implementação sustentada e estruturada 

das políticas de Juventude locais para o futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• A Percentagem de residentes entre os 0-29 anos em Portugal é de 30% 

sobre o total da população, no concelho de Vizela é de 36%. Isto 

significa que temos um concelho jovem em relação à média nacional. 

 

• Desde a criação do município de Vizela nunca houve um documento 

estratégico para a área da juventude que delineasse áreas claras de 

atuação e objetivos.  

 

• Isto resultou numa série de políticas e actividades implementadas de 

forma avulsa e descoordenadas entre si, sem um conceito estratégico 

orientador que as sustentasse. 

 

• Como consequência, registou-se uma fraca adesão às poucas 

atividades desenvolvidas pela câmara municipal no sector da juventude 

ao longo da última década. 

 

• Deparou-se uma frágil articulação entre a câmara municipal e o 

movimento associativo juvenil, limitando-se frequentemente a relações 

formais de apoio financeiro e representatividade, descurando de um 

trabalho colaborativo entre as partes.  

 

• A ligação entre as estruturas de juventude locais e as estruturas juvenis 

nacionais e internacionais praticamente não existia, fazendo com que 

que as potenciais oportunidades passassem ao lado do nosso território. 

 

• O Plano Nacional de Juventude a vigorar em Portugal enfatiza a 

importância dos planos locais de juventude com medidas políticas 

transversais, que respondam às várias dimensões da vida dos jovens. 

Este plano de acção para a juventude foi desenhado no sentido de 

transversalidade: Cultura, Participação, Cidadania, Mobilidade, 

Capacitação e Trabalho em rede. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Aumentar o número de actividades/oportunidades para os jovens se 

envolverem. 

 

• Aumentar o número de jovens a participar nas actividades desenvolvidas 

pelo setor da juventude. 

 

• Planear e implementar uma política da juventude integrada. 

 

• Abordar as políticas de juventude numa perspetiva transversal, olhando 

os jovens como cidadãos de pleno acesso a todos os seus direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

• Implementar uma dinâmica cultural que vá ao encontro dos anseios e 

reivindicações dos jovens do Município. 

 

Participação e Cidadania 

• Privilegiar actividades de participação e cidadania numa lógica de 

políticas feitas para os jovens e com os jovens. 

 

Capacitação, Mobilidade e Geminação 

• Diversificar os espaços e as oportunidades de aprendizagem e 

capacitação dos jovens de Vizela com vista à sua realização pessoal, 

profissional e social. 

 

Redes 

• Aprofundar as redes de trabalho colaborativo entre o tecido associativo 

juvenil, a comunidade e o Município. 

 

 



 

 

 

 

 

 

No âmbito do seu programa para a juventude, a Câmara Municipal de Vizela 

tem procurado intervir em diversas áreas, no sentido de proporcionar a 

satisfação de um conjunto de necessidades manifestadas pelos jovens. Uma 

dessas necessidades é a dinâmica cultural do concelho no que respeita aos 

gostos da juventude. Nesse sentido, o departamento de juventude vai continuar 

com a sua programação cultural, aprofundando as parcerias com as 

instituições de juventude, valorizando os projectos desenvolvidos com e pelos 

jovens. 

O município de Vizela contará em breve com uma casa da cultura, este 

equipamento vai trazer mais oportunidades para a realização de eventos 

culturais de carácter mais diversificado, acolher propostas de jovens criadores 

locais. 

 

Festa da Juventude 

 

Em 2019 a marginal ribeirinha de Vizela voltou a ser palco da Festa da 

Juventude, a 13 e 14 de Setembro, tendo-se atingido mais uma vez os 

objectivos delineados para este evento. Para 2020 pretende-se repetir e 

consolidar o sucesso alcançado com esta iniciativa nos anos anteriores. Com 

esta Festa, pretende-se disponibilizar junto do público juvenil presente, 

informação que seja do interesse dos jovens sobre temas atuais, 

nomeadamente oportunidades de voluntariado, programas e oportunidades 

para a juventude, informação sobre sexualidade, violência no namoro, etc… 

De destacar que a Câmara Municipal tem apostado na realização de eventos, 

potenciadores de desenvolvimento económico, social, cultural e turístico e que 

promovem a valorização do capital humano e social, assim como os recursos 

patrimoniais e culturais. A realização de eventos promove Vizela enquanto 

destino turístico e, ao mesmo tempo, envolve os jovens vizelenses e as 

associações juvenis do nosso concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Concurso de Bandas de Vizela 

 

O Concurso de Bandas de Vizela tem o objectivo de estimular a 

formação e o trabalho desenvolvido pelos jovens músicos e pelas bandas, 

proporcionando aos jovens e à comunidade em geral uma forma de apreciar 

música, bem como estabelecer contacto com novos talentos musicais. 

Após o sucesso da edição de 2018, com a descentralização do 

Concurso de Bandas pelas freguesias do concelho e o reforço no valor 

monetário dos prémios, 2019 proporcionou mais uma oportunidade de 

promoção dos jovens músicos/bandas de 

Vizela com a realização de uma nova edição. 

Para o futuro pretende-se não só 

continuar, mas introduzir algumas 

alterações/melhorias que possam ir ao 

encontro dos jovens e das bandas que se 

apresentem a concurso. Estas alterações 

resultam da avaliação feita às edições 

anteriores e pretendem aumentar ainda mais a 

qualidade e o impacto desta iniciativa. 

De salientar que o Município vai avançar 

com a gravação de um CD onde estarão 

incluídas as três melhores bandas das duas 

últimas edições.  

 

Gravação de CD 

 

O departamento de Juventude vai promover a gravação e edição bienal de um 

CD com temas das 3 melhores bandas das edições anteriores 

correspondentes. Esta iniciativa tem como objectivo promover o Concurso de 

Bandas de Vizela, incentivar a participação de novas bandas e perpetuar no 

tempo o impacto criativo e artístico que a Iniciativa tem no panorama musical. 

 

Espaço Autor 

 

O município de Vizela vai criar um espaço de divulgação de autores locais, de 

forma a dar visibilidade pública às obras musicais e literárias de autores 

Vizelenses. Pretende-se que jovens talentos e novos projectos encontrem no 

“Espaço Autor” uma oportunidade de dar a conhecer os seus trabalhos e as 

suas obras.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para um desenvolvimento estruturado de uma política autárquica de juventude 

é essencial saber quais os anseios e aspirações dos jovens e conhecer as 

suas prioridades e preferências. Neste sentido, o município de Vizela dinamiza 

e desenvolve uma série de atividades com o objetivo de criar espaços e 

momentos de participação para os jovens. Estes são espaços onde a 

participação democrática surge como objetivo, mas também como processo, 

pois ao participarem, os jovens desenvolvem competências relacionadas com o 

exercício da cidadania activa e consciente.   

 

Orçamento Participativo Jovem 

 

Com a implementação do I Orçamento Participativo Jovem no decorrer 

de ano de 2017, o município de Vizela deu mais um passo em frente no apelo à 

cidadania e à participação da juventude na construção de um concelho melhor. 

Em 2019 a participação dos jovens no processo de votação pública, cresceu 

exponencialmente, (13 vezes face a 2017 e duplicou relativamente a 2018) 

decorrente de um trabalho de proximidade com os jovens.  

A Câmara Municipal pretende-se continuar a dinamização do Orçamento 

Participativo para o público jovem reforçando o trabalho no sentido de 

promover a participação, o envolvimento na vida da comunidade, a educação 

para a cidadania, a importância da partilha de responsabilidade e os valores da 

responsabilidade cívica. 

O Orçamento participativo visa contribuir para a melhoria da nossa 

democracia pela inovação e reforço das formas de participação pública dos 

cidadãos jovens. Trata-se de uma aposta no seu espírito criativo e no seu 

potencial empreendedor. A possibilidade de serem os jovens a decidirem para 

onde vai uma parte do orçamento dedicado à Juventude, partindo de ideias que 

emanam dos próprios jovens, faz com que este seja um processo de 

democracia participativa e que a gestão dos recursos públicos, seja 

verdadeiramente um processo escrutinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Made In 

 

Esta atividade caracteriza-se pela dinamização de tertúlias dirigidas à 

comunidade com o intuito de dar a conhecer jovens de diferentes perfis 

académicos, profissionais, pessoais e sociais, que terão em comum o facto de 

serem vizelenses, mais famosos ou menos famosos e que se têm vindo a 

destacar nas suas áreas profissionais e/ou de voluntariado e/ou desportivas, 

com histórias de vida de valor e de inspiração. Um momento de partilha, sem 

cortes e efeitos especiais. 

Pretende a Câmara Municipal de Vizela, com esta iniciativa, aproximar pessoas 

proporcionando a todos um momento descontraído e informal de partilha de 

histórias, de testemunhos na primeira pessoa sobre escolhas, vivências e 

opções nem sempre fáceis de se tomar mas que conduzem a nossa vida com o 

propósito que lhe queremos dar.  

No ano 2019 alargamos esta atividade às freguesias, promovendo assim a 

descentralização cultural no concelho.  

Ao continuar a dinamizar o Made In, a Câmara Municipal de Vizela 

pretende continuar a destacar muitos dos seus jovens que se destacam nas 

mais variadas áreas de actividade. Assim, pretende-se que a partilha de 

percursos de vida bem-sucedidos sirvam de modelo inspirador para todos os 

jovens do Concelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco Challenge 

 

Apesar de na sua primeira edição o Eco Challenge ter sido integrado na 

Festa da Juventude 2018, pela adesão do público e pelo envolvimento das 

variadíssimas associações, a atividade ganhou importância e conquistou 

autonomia no ano seguinte realizando-se de forma independente no dia 20 de 

julho.  

O Eco Challenge tem como temática o ambiente e a valorização do 

nosso património natural.  

É uma actividade que consiste numa prova feita a pé, tendo por base a 

orientação. Durante o percurso, cada equipa tem vários desafios que envolvem 

força, coordenação motora, trabalho de equipa, cultura geral e muita diversão. 



 

Esta atividade será mantida, tendo como objetivo aumentar o número de 

equipas participantes, aprofundar e diversificar a relação entre as entidades 

parceiras e o município e consolidar a temática do ambiente e da 

sustentabilidade como uma das grandes prioridades da agenda municipal.  

A Câmara Municipal de Vizela continuará a apostar na realização de 

eventos, potenciadores de desenvolvimento económico, social, cultural e 

turístico e que promovem a valorização do capital humano e social, assim 

como os recursos patrimoniais e culturais. A realização de eventos tem, 

também, como objectivo a promoção e divulgação de Vizela enquanto destino 

turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizela + Verde 

 

O Programa do IPDJ «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» 

visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da 

natureza, florestas e respectivos ecossistemas, através da sensibilização das 

populações em geral, bem como da prevenção contra os incêndios florestais e 

outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de 

territórios afectados. 

O projeto ‘Vizela + Verde’ visa a preservação dos recursos florestais e 

seus ecossistemas, através da prevenção e deteção de incêndios florestais, 

incentivando o voluntariado ambiental de jovens, preferencialmente residentes 

no concelho de Vizela, com vista à sensibilização, promoção e vigilância, 

nomeadamente na valorização da floresta e na diminuição dos riscos de fogos 

florestais. 

Este programa é direccionado para jovens com idades compreendidas 

entre os 18 e os 30 anos, decorre entre os meses de julho e setembro. Ao todo, 

estão envolvidos 40 jovens. 

É efetuada a vigilância fixa em dois pontos estratégicos do Concelho de 

Vizela, no Monte do São Bento e Alto de Penabesteira, para deteção dos 

incêndios florestais e sensibilização das populações, ficando vigiada a 

totalidade da área do Concelho de Vizela. 

Este programa tem um impacto positivo em várias dimensões. No 

território, através da vigilância aos incêndios. Na comunidade, através da 

sensibilização e educação ambiental. Nos jovens participantes, através do 



 

desenvolvimento de competências associadas ao projecto. Na economia 

financeira dos jovens, através do pagamento da bolsa de participação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provedor da Juventude 

 

O Provedor da Juventude é um projecto idealizado no sentido de dar voz aos 

jovens através dos seus pares. Será nomeado um jovem, com um perfil de 

mediação, tolerância e escuta ativa que terá a responsabilidade e o privilégio 

de ser o ouvido atento dos jovens de Vizela.  

Este projecto pretende contar com os contributos do Conselho Municipal 

de Juventude no sentido de colher propostas e opiniões sobre o processo. 

O Provedor da Juventude será nomeado por um período de 12 meses 

com possibilidade de renovação por duas vezes.  

O provedor da Juventude terá o apoio logístico e institucional do 

Município de Vizela, para que existam procedimentos simples de partilha de 

ideias e opiniões entre os jovens e os responsáveis políticos.  

Acreditamos que a juventude reconhece nos diálogos entre si, um 

espaço segura, sincero e prolífico sobre as questões que os afetam. Assim, 

queremos privilegiar esse diálogo entre pares e através da figura do Provedor 

da Juventude canaliza-lo para as estruturas de decisão autárquicas.  

De forma de ir ao encontro dos objectivos delineados para a figura do Provedor 

da Juventude, será criado o conceito “EnCaixa”. Consistirá na criação de uma 

plataforma online que visa possibilitar a qualquer jovem expressar as suas 

ideias, sabendo que estas vão ser lidas diretamente pelo Provedor da 

Juventude, sem passar pelos procedimentos institucionais de correios 

electrónicos ou pedidos de audiência. Esta ferramenta estará sempre 

disponível, facilitando a comunicação com o Provedor, possibilitando a partilha 

de ideias para além do momento de apresentação de projetos ou dos 

encontros presenciais com o Provedor.   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A mobilidade juvenil é uma das prioridades para a juventude que a União 

Europeia pretende reforçar nos vários países. Num mundo cada vez mais 

globalizado, é importante que os jovens tenham oportunidade de ter 

experiências internacionais e assim desenvolverem competências relacionadas 

com a tolerância, cidadania europeia, autonomia e sentido de pertença. 

Vizela é geminada com duas cidades europeias, Frontignan de la 

Peyrade, em França e Caldas de Reis em Espanha. A lógica da geminação  é 

potenciar o intercâmbio de boas práticas, e criar sinergias que favoreçam as 

várias cidades. Esta relação de proximidade tem possibilitado a realização de 

vários projetos de mobilidade de jovens ao abrigo de projectos de voluntariado, 

estágios e encontros de juventude.   

Neste sentido, o departamento de Juventude da Câmara Municipal de 

Vizela empenha-se muito em desenvolver projetos e programas que promovam 

a mobilidade dos jovens de Vizela em contextos internacionais, assim como 

receber em Vizela jovens de outros países, como forma de aprofundar o 

sentimento de cidadania europeia e a consciência de cidadania global da 

comunidade. 

A Empregabilidade total é o objectivo máximo de qualquer sociedade, 

contudo sabemos que existe uma percentagem de desemprego estrutural que 

deve de ser combatido com abordagens diferenciadas e adequadas à realidade 

de cada contexto.  

Neste sentido, como forma de completar as competências adquiridas 

nos percursos de educação formais, é importante desenvolver espaços de 

aprendizagem que ajudem os jovens a desenvolver competências essenciais 

para o acesso ao mercado de trabalho. 

A sociedade actual apresenta-nos novos desafios relacionados com a 

educação. Vivemos na era digital, numa sociedade globalizada, onde os 

valores da diversidade, tolerância e sustentabilidade se apresentam como 

estruturantes para o desenvolvimento de uma comunidade do século 21. Neste 

sentido, o município de Vizela tem como objectivo promover espaços e 

dinâmicas de aprendizagem que permitam aos jovens se capacitarem sobre 

temas essenciais para a promoção do cidadão do século 21. 

Como forma de apoiar o acesso dos jovens a um ensino de qualidade e 

oportunidades formativas significativas, o município tem um apoio monetário de 

60 mil euros para Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior, e tem 

sistematicamente apresentado candidaturas ao Programa de Estágios 

Profissionais na Administração Pública como forma de contribuir para a 

inserção dos jovens na vida activa, complementando uma qualificação 

preexistente através de uma formação prática a decorrer no âmbito dos 

serviços públicos. 



 

CES-Corpo Europeu de Solidariedade 

 

O Corpo Europeu de Solidariedade é o novo programa da União 

Europeia que visa proporcionar aos jovens oportunidades de emprego, 

voluntariado e estágio em vários países da Europa. 

 O objetivo passa pela aproximação dos jovens aos decisores públicos, 

criando cidadãos interessados, jovens com consciência cívica e pessoas 

empenhadas na resolução do seu presente e na perspetiva do seu futuro.  

Ao longo dos últimos anos, o Município de Vizela tem enviado vários 

jovens para projectos de Voluntariado na cidade de Frontignan em França, 

município geminado com Vizela. 

Em 2019, abriu-se uma candidatura para os jovens vizelenses 

interessados. Através de um processo de entrevistas e passadas todas as 

fases de seleção, a Câmara Municipal escolheu um jovem Vizelense para o 

projeto de Serviço de Voluntariado Europeu em Frontignan la Peyrade, com 

início a 1 de março e término a 31 de outubro de 2019. 

Em termos gerais, os voluntários deste projeto vão promover as 

oportunidades de mobilidade europeia junto dos jovens da cidade francesa. Os 

jovens voluntários têm a oportunidade de colaborar na organização e 

dinamização de várias atividades culturais, desportivas e educativas dos 

serviços de juventude e/ou cultura da câmara de Frontignan. 

Aprender a aprender, sentido de iniciativa e empreendedorismo, 

expressão e consciência cultural, comunicação em língua estrangeira, aptidões 

digitais, sociais e cívicas são algumas das competências desenvolvidas ao 

abrigo deste programa. 

Este é um programa de forte cariz educativo e que certifica as 

competências adquiridas através do Youthpass, uma ferramenta ao dispor dos 

participantes em projetos financiados pelo Corpo Europeu de Solidariedade e 

que descreve aquilo que fizeram bem como, aquilo que aprenderam. 

Para 2020 a Câmara Municipal de Vizela assume a missão de enviar 

um(a) voluntário (a), assegurando a preparação e um acompanhamento 

personalizado, desde a fase de candidatura até ao regresso de França em 

outubro.  

Todos os projetos ao abrigo do Corpo Europeu de Solidariedade 

garantem, alojamento, alimentação, viagem internacional, transportes locais, 

seguro de saúde, bolsa mensal, apoio e 

mentoria. 

Para 2020 o departamento de Juventude 

tem como horizonte a apresentação de uma 

candidatura com o objectivo de receber 2 jovens 

voluntários estrangeiros em Vizela para 

desenvolverem acções de voluntariado em 

instituições locais.  

 



 

Erasmus+  

 

Tendo em conta as excelentes experiências com o Programa Juventude 

em Ação, agora Programa Erasmus +, o setor de Juventude pretende 

prosseguir com as candidaturas a este programa durante o ano 2020 e nos 

próximos anos, nomeadamente à Ação1 – Mobilidade para a aprendizagem, 

com projetos de intercâmbio de jovens e Ação 3 - Suporte às Reformas de 

Políticas.  

Para 2020, será apresentada uma candidatura com o objetivo de 

promover um intercâmbio juvenil com jovens de França, Espanha e Portugal. 

Este terá lugar em Vizela e permitirá abordar temáticas relacionadas com a 

identidade, diversidade e inclusão, com vista ao desenvolvimento de 

competências dos jovens intervenientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raízes 

 

Esta será a nova iniciativa descentralizada do 

setor da juventude que consiste na criação Fóruns 

de Juventude nas freguesias do concelho. 

Pretende-se assim a criação de espaços de 

participação de juventude em todas as freguesias 

do Concelho, promovendo a reflexão dos jovens 

sobre os desafios e as potencialidades territoriais 

existentes nas suas freguesias de forma a 

desenvolver estratégias de cidadania para 

responder a esses desafios e oportunidades. 

Espera-se que os jovens desenvolvam as suas competências de 

cidadania e sentido de pertença à comunidade através do seu envolvimento na 

inovação social do seu território, 

Como continuação desta actividade, vai-se apoiar o desenvolvimento de 

grupos informais de jovens nas freguesias do Concelho. 

 

 

 

 



 

Educação para os Direitos Humanos 

 

A Educação para os direitos humanos é uma prática participativa com o 

objectivo de mobilizar as pessoas e as comunidades, capacitando-as com os 

conhecimentos, atitudes, valores e aptidões que precisam para usufruir e 

exercer esses direitos, respeitando e defendendo os direitos dos outros. 

 

O município de Vizela vai organizar acções de formação gratuitas 

abertas a todos os jovens com vista à capacitação de uma geração consciente 

dos seus direitos e que saiba como reivindicá-los. A prática educativa em torno 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos é condição essencial para a 

construção de uma sociedade mais inclusiva, pacífica e justa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Porta 65 

 

O Programa Porta 65 - Jovem é um sistema de apoio financeiro ao 

arrendamento por jovens, isolado, constituídos em agregados ou em 

coabitação. 

Tem como objetivo regular os incentivos aos jovens arrendatários, estimulando: 

 Estilos de vida mais autónomos por parte de jovens sozinhos, em família 

ou em coabitação jovem; 

 A reabilitação de áreas urbanas degradadas; 

 A dinamização do mercado de arrendamento. 

 

Este programa apoia o arrendamento de habitações para residência, 

atribuindo uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal. 

A Camara Municipal de Vizela irá continuar a apoiar a instrução de 

candidaturas ao programa de incentivo ao arrendamento jovem, apostando 

numa maior divulgação e promoção do programa.  

 

 

 

 

 



 

GADJET - Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Jovem para a 
Empregabilidade Total 

 

Com o objetivo de apoiar os jovens do concelho ao nível da 

empregabilidade, o setor da Juventude dinamiza o GADJET Gabinete de Apoio 

ao Desenvolvimento Jovem para a Empregabilidade Total.  

Este projeto, apresenta-se como um complemento, ferramenta/serviço 

que contribui para apoiar os jovens na (re)construção de um projeto pessoal e 

profissional na procura de emprego. Tem como objetivo geral a promoção de 

competências dos jovens que facilitem a procura ativa de emprego e a 

obtenção de trabalho, nomeadamente através:  

 Da realização de sessões com jovens sobre técnicas de procura ativa de 

emprego; 

 Do desenvolvimento de workshops dirigidos a jovens com foco no 

desenvolvimento de competências transversais para a empregabilidade. 

 

O programa “Profissionais com Futuro”, planeado e dinamizado pelo 

GADJET da Câmara Municipal de Vizela, em parceria com o Gabinete de 

Atendimento e Acompanhamento Social da Santa Casa da Misericórdia de 

Vizela, consiste na promoção de competências de empregabilidade e é 

aplicado a mais de uma centena de jovens que frequentam o 12º ano de 

escolaridade, nas diferentes escolas do concelho, nomeadamente, a Escola 

Secundária de Vizela, a Escola EB2,3/S de Infias, as várias escolas de 

formação profissional de Vizela. 

Ao longo de várias sessões, são abordados conteúdos transpostos em 

atividades muito práticas e experienciais, centradas 100% na temática das 

competências transversais/ soft skills, indispensáveis para o sucesso 

profissional daqueles que se encontram em transição para o mercado de 

trabalho. 

 Pretende-se a continuação deste projecto, aprofundando o seu impacto 

e o seu alcance, através da diversificação das competências trabalhadas e 

através da captação de jovens que normalmente estão socialmente mais 

afastados deste tipo de oportunidades e sinergias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O estabelecimento de redes de trabalho colaborativas é essencial para a 

implementação de políticas de juventude. O trabalho em rede permite ter uma 

maior alcance e impacto nas atividades desenvolvidas, bem como a otimização 

de  recursos e energias em função de um objectivo comum.  

À semelhança do que tem acontecido com as atividades Eco challenge e Festa 

da Juventude, o setor da juventude pretende continuar a colaborar com o 

tecido associativo jovem privilegiando o trabalho articulado com as associações 

juvenis.  

 

Associações Juvenis do Concelho | Grupos de Juventude 

 

Associação Juvenil Vizela ImaginActiva 

A Associação Juvenil Vizela Imaginactiva, criada em 2009, foi 

desenvolvendo um percurso de participação e educação através de programas 

de mobilidade internacionais, ações de formação, e atividades locais de 

carácter cultural e cívico. A VIA defende que todos os jovens têm potencial 

sendo apenas necessário dar-lhes as ferramentas certas e respeitar as suas 

decisões. Os jovens são os principais dinamizadores de todas as atividades 

que a VIA desenvolve e é através destas experiências que se criam espaços 

de aprendizagem que permitem aos jovens e às jovens explorarem todo o seu 

potencial de realização. É membro observador do Conselho Municipal de 

Juventude e colabora em várias iniciativas com o Município na área da 

juventude.  

 

Associação Juvenil e Pastoral GJI - Grupo de Jovens de Infias 

A Associação Juvenil e Pastoral GJI – Grupo de Jovens de Infias é a 

associação juvenil mais recente no concelho de Vizela, no entanto, 

informalmente, desenvolvolvia algumas atividades em prol da comunidade. 

Trata-se de uma associação dinâmica de cariz religioso (católico) de apoio 

solidário a famílias carenciadas, mas que aposta também na promoção e 

divulgação de atividades e iniciativas culturais, artísticas, musicais. Esta é 

uma associação juvenil pró-ativa e com muito a oferecer à população 

vizelense. Esta associação é membro do Conselho Municipal de Juventude 

e colabora em várias iniciativas com o Município.  

 

Associação Juvenil Coração Azul 

A Associação Juvenil Coração Azul é uma associação com oito anos de 

existência no concelho de Vizela. É uma organização dinâmica que aposta na 



 

promoção de iniciativas de cariz social, desenvolvendo atividades de apoio aos 

animais, bem como atividades lúdico/desportivas. Esta é uma associação que 

oferece muito á população vizelense.  

A “Coração Azul” tem por objectivo melhorar as condições de vida dos 

animais errantes, aplicando os seus conhecimentos na protecção, nos 

cuidados e nos direitos destes, a fim de cumprir escrupulosamente os seus 

desígnios.  

Assim sendo, o seu trabalho é essencial para a sensibilização da 

comunidade para os direitos dos animais, fomentando uma cultura de 

prevenção ambiental. Esta associação é membro do Conselho Municipal de 

Juventude e colabora em várias iniciativas do Município. 

 

Agrupamentos de Escuteiros do Concelho 

Estão representados os Agrupamentos de Escuteiros de Infias, S. João, 

S. Miguel, Santa Eulalia, S. Paio e Santo Adrião. 

A missão do Escutismo consiste em contribuir para a educação dos 

jovens, partindo dum sistema de valores enunciado na Lei e na Promessa 

escutistas, ajudando a construir um mundo melhor, onde as pessoas se sintam 

plenamente realizadas como indivíduos e desempenhem um papel construtivo 

na sociedade. 

Estes Agrupamentos demonstram um grande dinamismo, mostrando-se 

capaz de desenvolver atividades de índole social e cultural, mobilizando a 

população jovem vizelense. O trabalho desenvolvido por esta associação 

contribui para a educação dos jovens assim como para o seu desenvolvimento 

social, intelectual e humano, despertando neles o respeito pela 

interculturalidade, tornando-os verdadeiros cidadãos do mundo. Este 

agrupamento é membro Conselho Municipal de Juventude e colabora em 

várias iniciativas com o Município. 

 

Projeto Baiciência  

O Projeto BaiCiência é um grupo informal de jovens que existe desde 

2012. Esteve anteriormente ligado ao Rotaract de Vizela mas assume-se agora 

como um projeto autónomo. O Baiciência tem como objetivos principais a 

dinamização da cultura, educação científica e tecnológica, assim como a 

promoção da cidadania e responsabilidade social.  

Pretende também aproximar a comunidade local e escolar com 

conceitos de ciência e fomentar o espírito crítico. 

Tem desenvolvido de várias ações de cariz social, estruturando projetos 

junto de setores da comunidade previamente identificados, dentro e fora do 

Município de Vizela. É uma entidade observadora no Conselho Municipal de 

Juventude, colaborando com o município em várias iniciativas. 

 

 

 



 

 

Conselho Municipal da Juventude 

 

O Decreto de Lei n.º 8/2009 escrito em Diário da República regula e 

enquadra a existência dos Conselhos Municipais de Juventude em todos os 

Municípios de Portugal.   

Em Vizela esta estrutura tem funcionado de forma regular e pró-activa, 

respeitando os termos da lei e aprofundando o nível de participação juvenil na 

vida democrática da sociedade.  

Nos últimos dois anos este Conselho assistiu a uma revitalização dos 

seus plenários, através de uma abordagem baseada no diálogo pedagógico 

colaborativo por parte da Câmara Municipal. O Conselho Municipal de 

Juventude, promove e participa em iniciativas do município, promovendo a 

participação cívica juvenil, num ambiente de diálogo e de partilha de ideias e 

experiências entre todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É um órgão consultivo do Município, que procura garantir o direito de 

participação de auscultação e de intervenção dos jovens do concelho, 

envolvendo-os através do associativismo juvenil na aprendizagem e na tomada 

de decisões que são necessárias para o desenvolvimento do Concelho. 

O Município de Vizela tem a responsabilidade de dinamizar este 

Conselho, no entanto pretende ir para além disso. Pretende acima de tudo que 

o CMJV seja um espaço de criação de redes de parcerias, um espaço seguro e 

pedagógico de participação. 

Segundo o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude no 

seu Artigo 4.º, cada conselho municipal de juventude é composto por: 

 

a) O presidente da Câmara Municipal, que preside; 

b) Um deputado municipal de cada partido ou grupo de cidadãos eleitores 

representados na Assembleia Municipal; 

c) O representante do município no Conselho Regional de Juventude; 

d) Um representante de cada associação juvenil com sede no concelho 

inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ); 



 

e) Um representante de cada associação de estudantes do ensino básico e 

secundário com sede no concelho inscrita no RNAJ; 

f) Um representante de cada associação de estudantes do ensino superior 

com sede no concelho inscrita no RNAJ; 

g) Um representante de cada federação de estudantes inscrita no RNAJ 

cujo âmbito geográfico de acuação se circunscreva à área do concelho 

ou nas quais as associações de estudantes com sede no concelho 

representem mais de 50% dos associados; 

h) Um representante da estrutura local de cada organização partidária de 

juventude pertencentes aos partidos políticos com representação nos 

órgãos do município ou na Assembleia da República.  

 

Assim, á luz da lei em vigor, esta é a actual constituição do C.M.J de Vizela: 

 

Membros  

 Câmara Municipal de Vizela 

 Membro do Movimento Vizela Sempre na Assembleia Municipal 

 Membro da Coligação “Vizela é para Todos” na Assembleia Municipal 

 Membro do Partido Socialista na Assembleia Municipal 

 Associação Juvenil de Apoio aos Animais Coração Azul 

 Associação Juvenil e Pastoral Grupo de Jovens de Infias 

 A.E. Secundária de Vizela 

 A.E. EB2/3 S Infias 

 Juventude Social-democrata de Vizela 

 Juventude Popular de Vizela 

 Juventude do Bloco de Esquerda de Vizela 

 

Observadores 

 Instituto Português do Desporto e Juventude 

 Associação Juvenil Vizela ImaginActiva 

 Projeto Baiciência 

 

 

Estruturas de Juventude Nacionais e Internacionais 

 

De forma a permitir a colaboração entre as estruturas de juventude locais e 

estruturas nacionais e internacionais, o setor da juventude vai promover as 

sessões de diálogo estruturado em parceria com o Conselho Nacional de 

Juventude, para que os jovens de Vizela tenham uma palavra a dizer sobre as 

prioridades políticas nacionais e europeias para a juventude. 

No que respeita a redes internacionais, o município de Vizela vai promover e 

divulgar as oportunidades formativas e as atividades de juventude realizadas 



 

pelo departamento de Juventude do Conselho da Europa e pelo Centro 

Europeu de Recursos de Educação não Formal-SALTO.  

 

 

 

 

 

 

A juventude de uma comunidade é um dos seus ativos mais preciosos, pois 

são eles que nos apontam os caminhos do futuro através da irreverência do 

presente. Contudo, esta é uma camada populacional que está desprotegida. 

Os jovens que ainda não atingiram a autonomia financeira têm menos 

oportunidades de aceder plenamente aos seus direitos. Os jovens com menos 

de 18 anos não têm a possibilidade de exercer o poder de voto e assim 

influenciarem as políticas que também influenciam as suas vidas. Neste 

sentido, como forma de protecção aos jovens, o artigo 70º da Constituição da 

República Portuguesa diz que: 

 

 “Os jovens gozam de proteção especial para efetivação dos seus direitos 

económicos, sociais e culturais.” 

 

A Câmara Municipal de Vizela, através deste Plano de Ação para a 

Juventude, revela o seu empenho em fazer efetivar os direitos da juventude 

consagrados na Constituição da República Portuguesa, defendendo e 

promovendo ao mesmo tempo um dos seus ativos mais preciosos, a 

Juventude.  

 

 

 

 

O Vereador da Juventude Dr. Jorge Pedrosa 

 

Município de Vizela, Novembro de 2019 

 

 


