
I Seminário Ibérico 

“Generation 2020: The Future of Europe in the eyes of young people” 

 

 

ERASMUS+ JUVENTUDE EM AÇÃO 

 

 

 

A Junta de Freguesia da Guarda candidatou-se à voz do Programa Erasmus+, acção chave 3 – Reformas Políticas, 

que é o estandarte da audição atenta, do diálogo, da inclusão pela opinião. 

Submetemos o projeto em questão, que foi aprovado e distinguido como o primeiro a ser realizado na zona 

centro. 

 

Porque a Europa está a entrar numa depressão económica e política que poderá minar as bases da democracia e 

da empregabilidade futura, realizámos este I Seminário Ibérico, que decorreu entre os dias 6 e 10 de maio, nas 

instalações do IPDJ. 

 

Os parceiros envolvidos foram: a entidade promotora - Junta 

de Freguesia da Guarda - com 8 participantes; a Adéfis 

Juventud Internacional, de Madrid, com 5 participantes; a 

Fundación Tres Culturas del Mediterraneo, de Sevilha, com 6 

participantes; o Ayuntamiento sardón de Duero, de Valladolid, 

com 5 participantes e Mille Cunti de Cidade Real, com 6 

participantes. No total tivemos 30 jovens, 8 portugueses e 22 

espanhóis, empenhados na resolução do presente e na 

perspetiva do seu futuro. 

 

Recebemos os participantes Espanhóis no dia 6. Ficaram alojados na Pousada da Juventude aberta especialmente 

para este Encontro, sob a responsabilidade da Freguesia da Guarda. Ainda nesse dia e após o jantar, na Escola 

Afonso de Albuquerque cujos alunos do Curso de Restauração serviram brilhantemente todas as refeições 

(almoços e jantares), acompanhamos os participantes numa visita à FIT, com bilhetes e transporte, gentilmente 

cedidos pela CMG. 



2 
 

A despedida foi no dia 10, após um fim-de-semana cheio de momentos de discussão e partilha, com o objetivo de 

identificar e compreender as principais problemáticas vivenciadas pelos jovens, que dificultam a sua emancipação 

no contexto nacional e internacional, e promover o diálogo estruturado com os decisores políticos, na procura 

conjunta de soluções. 

Assim, os restantes três dias foram preenchidos com as atividades previstas no programa, podendo os 

participantes concretizar uma panóplia de atividades diferenciadas: desde painéis de debate, dinâmicas de 

grupo… 

 

 

 

 

 

 

 

Após a sessão de abertura e dos jogos de apresentação entre os participantes, salientamos, no 1º dia de 

trabalhos, os painéis “Crescimento e Emprego. Recuperar a esperança…na Europa?” e “Inclusão social dos jovens 

através do emprego”. A tarde terminou com dinâmicas de grupo: “Tool-Fair – Partilha e troca de ideias” (World 

Café) e a noite foi passada na boa companhia da Conferência “Partilhas Inovadoras”, aberta ao público. 

 

 

 

 

 

 

 

A manhã de domingo foi ocupada por uma Visita Intercultural ao Centro histórico da Guarda (Torre de Menagem, 

Sé Catedral…). À tarde houve um 3º Painel sobre “A Importância do Associativismo local, nacional e internacional” 

e o youth lounge, no qual as organizações parceiras foram convidadas a apresentar boas-práticas na área do 

associativismo, da empregabilidade e empreendedorismo. Terminou-se novamente com dinâmicas de grupo 

sobre “Perspetivas para o desenvolvimento de ações de cooperação e sinergias a nível local, nacional e europeu: 

trabalho em rede, empreendedorismo e oportunidades de emprego.” 
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O dia 9 iniciou-se com o Youth Lounge (Mesa redonda) “Geração 2020: uma nova geração de políticas 

de juventude”, terminando a manhã com a Celebração do Dia da Europa: mais de duas centenas de 

crianças do pré-escolar da cidade, acompanhadas pelos professores de Expressão Musical da 

Freguesia entoaram o Hino da Alegria, entre outras canções. Terminando emotivamente com o 

lançamento de balões das cores da Europa. À tarde fez-se a avaliação final do Seminário, bem como 

uma dinâmica final de encerramento. 

E o dia terminou em grande convívio, dando espaço ao diálogo, música e dança, com a noite 

intercultural – Portugal e Espanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrademos a todas as entidades que quiseram ser nossos parceiros neste projeto, tais como os 

Agrupamentos de Escolas (Afonso Albuquerque e Sé), Instituto Politécnico da Guarda, Caixa Geral de 

Depósitos, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Câmara Municipal da Guarda e Núcleo 

Desportivo e Social da Guarda. 

O valor total financiado para o projeto foi de 8.590,00. Este valor está divido por três áreas: 65% do 

valor no apoio organizacional (alojamento e alimentação); 24% para as viagens e 11% em custos 

adicionais (impressões, lonas, rollups…). 

Recebemos a 1.ª tranche (80%) em janeiro de 2016, no valor de 6.872,00 e receberemos a 2ª, de 

1.718,00 (restantes 20%), após a apresentação e avaliação do respetivo relatório final e balancete 

financeiro (para entregar a partir do próximo mês de Julho). 

Nessa altura apresentaremos ainda (também no site da Freguesia onde se pode verificar já como 

decorreu o Seminário: www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N2000000G8WZkEAN&t=0) os 

vídeos resumo do projeto, que se encontram a ser elaborados pelos alunos do Curso de Comunicação 

Multimédia do IPG, para além de uma brochura final. 

O parecer final não podia ser mais positivo: foram dias intensos, mas produtivos ao nível de reflexão, 

debate e convívio; partilharam-se experiências e habilidades, construíram-se novas parcerias, novos 

projetos e novas sinergias entre os jovens espanhóis e portugueses e respetivos decisores políticos, 

assentando sempre nas questões: cidadania europeia e participação juvenil. 

 

 


