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A Junta de Freguesia da Guarda, durante o ano de 2015, candidatou-se à voz do Programa Erasmus+, Ação Chave 

nº 3 - Suporte às Reformas de Políticas, estandarte da audição atenta, do diálogo e inclusão pela opinião. 

 

Em 2016 chegou a boa nova de que o projeto submetido -"Generation 2020: The Future of Europe in the eyes of 

young people"-, foi aprovado e distinguido como o primeiro a ser realizado na zona Centro! 

 

O projeto consistiu num Seminário Ibérico entre 30 jovens oriundos de diferentes cidades espanholas e um grupo 

de jovens da Guarda. 

Comemorou-se o Dia da Europa e promoveu-se o diálogo sobre questões relacionadas com a empregabilidade e o 

empreendedorismo. 

Para a realização do projeto criaram-se algumas parcerias transfronteiriças, nomeadamente a Adéfis Juventud 

Internacional, Mille Cunti, Fundacion Tres Culturas Del Mediterraneo e Ayuntamiento de Sardón de Duero. 

Foram dias bastante intensos e vividos entre os 35 participantes e mais de uma dúzia de colaboradores, com muita 

satisfação, entusiasmo, cooperação e debate relacionado com o tema considerado na candidatura: “ 1º 

Seminário Ibérico “Geração 2020: O Futuro da Europa aos Olhos dos Jovens”. 

 

E, o entusiasmo continuou… De forma a proporcionar a ligação entre os parceiros do I Seminário Ibérico, e após 

tornar o facebook aberto a todo o grupo, criamos o blog "Generation 2020". 

Na realidade, a quantidade/qualidade das partilhas colocadas no facebook mostrou uma grande vontade em 

manter e alargar a rede de contactos estabelecida durante os dias do Seminário… 

O que, aconteceu através do blog Alimentemos esta “Geração 2020”. 

 

Mas a alegria de embarcar neste projecto não ficou por aí… A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação e a 

Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação promoveram, no dia 16 de outubro do corrente ano, um evento de 

entrega de prémios de Boas Práticas Erasmus + que decorreu no auditório da Fundação Bissaya Barreto, em 

Coimbra e para o qual fomos convocados... 

 

 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N2000000EfjfLEAR&amp;t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N2000000Fn2NvEAJ&amp;t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N2000000Fn9qrEAB&amp;t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N2000000G8WZkEAN&amp;t=1
http://generation2020iberico.blogspot.pt/
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000LXVDDUA5&amp;t=1

