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2022 é o Ano 
Europeu da Juventude
https://europa.eu/youth/year-of-youth_pt�

https://europa.eu/youth/year-of-youth_pt�
Esta iniciativa da União Europeia pretende colocar em evidência a 
importância da juventude europeia para a construção de um futuro 
melhor - mais ecológico, mais inclusivo e digital.

A REDE Animar é rica em iniciativas, atividades e projetos 
direcionados para os/as jovens, onde eles têm a oportunidade de 
participar, de criar e de se envolverem em atividades das 
organizações e dos territórios. É por isso que quisemos marcar o 
ano 2022 com uma Agenda ANIMAR para a Juventude.

A Agenda ANIMAR para a Juventude 2022 pretende:
- Dar destaque e visibilidade às atividades previstas e realizadas para 
os/as jovens e com os/as jovens;
- Permitir que as organizações da REDE Animar conheçam o que se faz a 
este nível noutros territórios e noutros contextos;
- Potenciar sinergias e colaboração entre organizações;
- Inspirar outras organizações para a intervenção com os/as jovens;
- Estimular a participação dos/das jovens em atividades que lhes 
interessam.



14
Programa de Aceleração de Ideias Got Talent Young Solutions
Empreendedorismo, Empreendedorismo Social e ODS 

Parceiros: Agrupamento de Escolas Soares Basto, Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis

Programa intensivo de aceleração das ideias desenhadas no Bootcamp de Pré-Aceleração de Ideias Got 
Talent Young Solutions.  Ideias de projecto desenhadas a partir de desafios/ necessidades identificadas pelos 
jovens no seu território e/ou comunidade escolar e sustentadas nos ODS.

Dia
08H30

Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis www.adritem.pt/

 ADRITEM https://www.adritem.pt/�https://www.adritem.pt/�Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria

16
Shark Tank Got Talent Young Solutions
Empreendedorismo, Empreendedorismo Social e ODS 

Parceiros: Agrupamento de Escolas Soares Basto, Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis

Apresentação, a um júri, das ideias de projecto desenhadas a partir de desafios/ necessidades identificadas pelos jovens no seu 
território e/ou comunidade escolar e sustentadas nos ODS. Estas ideias, resultantes do Bootcamp e trabalhadas no Programa 
de Pré-aceleração de ideias, foram apresentadas em formato ‘pitch’ de 3 minutos.

Dia
10H00

Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis www.adritem.pt/

https://www.adritem.pt/�
https://www.adritem.pt/� ADRITEM https://www.adritem.pt/�https://www.adritem.pt/�Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria

janeiro 012022 



17
Bootcamp Young Solutions - AE Soares Basto
Empreendedorismo e Empreendedorismo Social

Parceiros: Agrupamento de Escolas Soares Basto, Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis

Bootcamp Young Solutions - Programa intensivo de capacitação para o empreendedorismo social com 
duração de 2 dias, num total de 16 horas formativas. Iniciativa de consolidação de conhecimentos e treino de 
competências técnicas, sociais e pessoais, que facilitem a participação ativa dos jovens na sociedade, 
promovam a empregabilidade e o espírito empreendedor.

Dia
08H30

Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis www.adritem.pt/

 ADRITEM https://www.adritem.pt/�https://www.adritem.pt/�Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria

17
Exposição Got Talent Young Solutions 1ªEd
Empreendedorismo, Empreendedorismo Social, ODS

Parceiros: Agrupamento de Escolas de Soares Basto e Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 

Exposição itinerante que pretende dar visibilidade ao trabalho desenvolvido por todos os jovens estudantes envolvidos na 1ª 
Edição do Programa Young Solutions do Projecto Got Talent. Conta com 102 ideias de projecto trabalhadas ao longo do ano 
lectivo de 2020/21, desenhadas a partir de desafios/necessidades identificadas pelos jovens no seu território e/ou 
comunidade escolar e sustentadas nos ODS.

Dia
09H00

Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis www.adritem.pt/

https://www.adritem.pt/�
https://www.adritem.pt/� ADRITEM https://www.adritem.pt/�https://www.adritem.pt/�Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria

janeiro 012022 



março

02
Got Talent “Quero ser...”
Percursos de vida, Empregabilidade

Parceiros: Agrupamento de Escolas Coelho Castro, Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Conversas individuais que visam promover o contacto entre jovens e profissionais com percursos escolares e profissionais 
diversos, identificados em função dos seus interesses. O jovem tem oportunidade de perceber que os percursos profissionais 
não são necessariamente lineares e pode interagir de forma próxima colocando questões que o preocupem/ entusiasmem 
e/ou relativamente às quais tem curiosidade. Estas conversas visam, sobretudo, ser espaço para desmistificar o mercado de 
trabalho e combater ideias pré-concebidas. 

Dia
15H00

Online www.adritem.pt/

 ADRITEM https://www.adritem.pt/�https://www.adritem.pt/�Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria

03 2022 

23
Young Talent Talks
Empregabilidade, Empreendedorismo

Parceiros: Agrupamento de Escolas Coelho e Castro, Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Encontro, presencial ou online, entre profissionais de áreas variadas e percursos profissionais diversificados e turmas do ensino 
secundário visando fazer a ponte com o mercado de trabalho, abordar os principais desafios a considerar, proporcionando aos 
jovens a possibilidade de alargar horizontes. Tem por objectivo desmistificar o mercado de trabalho e combater ideias 
pré-concebidas, enfatizando igualmente a importância das competências pessoais e sociais além das competências técnicas.

Dia
10H15

Agrupamento de Escolas Coelho Castro, Santa Maria da Feira www.adritem.pt/

https://www.adritem.pt/�
https://www.adritem.pt/� ADRITEM https://www.adritem.pt/�https://www.adritem.pt/�Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria



março

28 Cooperativa ECOS - Projeto Lusco Fusco E8G

Vídeo Cultura Cigana
Cultura e Tradições Ciganas

Parceiros: Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa

Durante as sessões em sala de aula onde se irá aprender diferença entre raça e etnia, será apresentado um 
vídeo criado pelas crianças ciganas do projeto Lusco Fusco para dar a conhecer cultura e tradições ciganas.

Dia
09H30

Escola Básica da Lejana, Faro www.facebook.com/luscofuscoe8g

http://www.ecos.pt/lusco-fusco.html�

03 2022 



abril

05
Exposição Got Talent Young Solutions 1ªEd
Empreendedorismo, Empreendedorismo Social e ODS

Parceiros: Agrupamento de Escolas de Búzio, Câmara Municipal de Vale de Cambra, ADRIMAG

Exposição itinerante que pretende dar visibilidade ao trabalho desenvolvido por todos os jovens estudantes envolvidos 
na 1ª Edição do Programa Young Solutions do Projecto Got Talent. Conta com 102 ideias de projecto trabalhadas ao 
longo do ano lectivo de 2020/21, desenhadas a partir de desafios/necessidades identificadas pelos jovens no seu 
território e/ou comunidade escolar e sustentadas nos ODS.

Dia
09H00

Agrupamento de Escolas de Búzio, Vale de Cambra www.adritem.pt/

https://www.adritem.pt/�
https://www.adritem.pt/�

https://www.adritem.pt/�
https://www.adritem.pt/� ADRITEM https://www.adritem.pt/�https://www.adritem.pt/�Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria

04 2022 



maio

06 Cooperativa ECOS - Projeto Lusco Fusco E8G

Exposição Homem Também Chora
Igualdade de Género

Parceiros: Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, IPDJ e o Curso de Artes Visuais da Universidade do Algarve

Apresentação da exposição Homem Também Chora, onde os trabalhos foram criados em salas de aula das escolas 
primárias da Lejana e Santa Bárbara de Nexe, onde se trabalhou o tema da igualdade de género e se quebrou alguns 
estereótipos relacionados com o tema.

Dia
15H30

Instituto Português do Desporto e Juventude, Faro www.facebook.com/luscofuscoe8g

http://www.ecos.pt/lusco-fusco.html�

16 Associação Grupo de Dança Dream Dancing

Aula aberta de Pilates ao ar livre
Desporto, Comunidade Local, Natureza

Parceiros: Câmara Municipal de Salvaterra de Magos

Será uma aula aberta de Pilates à comunidade feita ao ar livre, junto às Piscinas Municipais de Salvaterra de Magos.

Dia
19H00

Salvaterra de Magos, junto às Piscinas 
Municipais de Salvaterra de Magos

www.facebook.com/dreamdancingsm

https://www.facebook.com/dreamdancingsm�

05 2022 



21 Associação Nacional de Futebol de Rua

Encontro de Capacitação 'Entra em Campo
Juventude, Desenvolvimento Local, Participação
Evento de cariz comunitário tendo em vista a capacitação de agentes comunitários e jovens para a 
Participação e Desenvolvimento Local.

Dia
09H30

Ginásio comunitário do Bairro Padre Cruz www.futrua.org/

https://www.futrua.org/�https://www.futrua.org/�

24 Activar - Associação de Cooperação da Lousã

Feira de Oportunidades Europeias
Juventude; Participação; Programas da UE para a Juventude
Evento de divulgação da rede Eurodesk e de oportunidades para jovens a nível local e europeu, que decorrerá ao longo 
de dois dias no espaço Polivalente da escola. Informações, registo de jovens, vídeos, música, entrevistas rápidas e 
painéis interativos, num ambiente que promove o diálogo entre jovens alunos/as, voluntárias internacionais e 
ex-voluntários locais que partilham as suas experiências, motivações, receios e aprendizagens.

Dia
09H00

Escola Secundária da Lousã e Status - Escola Profissional da Lousã http://www.activar.org/

maio 05 2022 



https://www.ecomuseu.org/�

junho 06 2022 

25 Associação Nacional de Futebol de Rua

Minitorneio Comunitário de Futebol de Rua do Bairro Padre Cruz
Infânica, Comunitário
Evento sociodesportivo de cariz comunitário destinado a crianças dos 05 aos 10 anos

Dia
10H00

Praça Comunitária do Bairro Padre Cruz www.futrua.org/

https://www.futrua.org/�https://www.futrua.org/�

25 Associação Nacional de Futebol de Rua

Torneio Comunitário de Futebol de Rua do Bairro Padre Cruz
Comunitário, Juventude
Evento sociodesportivo de cariz comunitário destinado a jovens

Dia
14H00

Praça Comunitária do Bairro Padre Cruz www.futrua.org/

https://www.futrua.org/�https://www.futrua.org/�



julho

01 Ecomuseu de Barroso

Ocupação de tempos livres
Desporto, leitura, natureza, tradições

Parceiros: Biblioteca, Câmara Municipal de Montalegre e ginásio

A ocupação de tempos livres realizado pelo município de Montalegre, a cargo dos serviços da divisão sócio cultural e 
desportiva tem como objetivo proporcionar atividades durante os meses de julho e agosto a crianças com idades 
compreendidas entre os 6 e 15 anos. 

Dia
14H00

Montalegre www.ecomuseu.org/

07 2022 

02 Teatro Experimental Flaviense

Cobrança de dividas
Teatro

Parceiros: IPDJ

A peça de teatro "Cobrança de dívidas" esta inserida no atelier juvenil de teatro do TEF. Este Atelier está composto por 
um grupo de jovens dos 14 aos 20 anos de idade. A peça é da autoria de Daniel Rosa aluno do atelier. Encenada por 
Alexandra Grilo e Nuno Neves. 

Dia

09H00

Cine Teatro Bento Martins, Chaves www.facebook.com/teatroexperimentalflaviense/

https://te�aviense.wixsite.com/tefchaves�

https://www.ecomuseu.org/�



12 IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr

European Youth and Climate Change: a Community Baseline
Juventude, Ação Climática, Escassez de Água

Parceiros: CM Loures, Redes para o Desenvolvimento

O People & Planet perguntou a quase 4000 jovens da UE quais as suas opiniões relativas às alterações climáticas, à 
escassez de água e a práticas sustentáveis. Qual a conclusão principal? “A ameaça climática é real e está aqui!” Visita 
o relatório para conheceres todos os detalhes!

Dia
00H00

Online https://www.imvf.org/

12 Associação Juvenil de Deão - AJD

Fim de semana da Juventude - Youth Goals
Youth Goals

Parceiros: Câmara Municipal de Viana do Castelo

No âmbito do Dia Mundial da Juventude e o ano Europeu da Juventude a AJD em parceria com a ANIMAR está a 
organizar um fim-de-semana de atividades dedicado àjuventude, em que neste serão abordados os Objetivos Europeus 
para a Juventude. Para o desenvolvimento destas atividades será realizado um acampamento no parque de campismo 
termas de Melgaço do dia 13 ao 14 de agosto, contudo, a atividade terá início dia 12, em Viana do Castelo. Contamos 
com a participação de 30 jovens, a partir dos 13 anos de idade.

Dia

11H30

Associação Juvenil de Deão e Melgaço https://associacaodeao.wixsite.com/ajdeao

agosto 08 2022 

https://www.imvf.org/

http://www.activar.org/

https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2022/08/european-youth-and-climate-change-global-report-people-and-planet.pdf



12 ACTIVAR - Associação de Cooperação da Lousã

Ciclos de Diálogo Voz Jovem Lousã
Políticas de Juventude, Participação Juvenil, Plano Municipal de Juventude, Auscultação

Parceiros: Câmara Municipal da Lousã

O projeto “Ciclos de Diálogo Voz Jovem Lousã” é um programa de auscultação à comunidade jovem lousanense com 
o objetivo de aproximar jovens às políticas de juventude locais e imponderar, ao nível social, jovens nos processos de 
participação política identificando necessidades para a juventude local. Esta é uma forma de dar oportunidade a que 
jovens locais possam participar mais ativamente na criação do novo Plano Municipal de Juventude da Lousã. 

Dia
09H00

Biblioteca Municipal Montenegro http://www.activar.org/

12 Coolabora - Projeto Quero Ser Mais

Mergulhos de Verão - Visita à Piscina Praia na Covilhã 
Cultura, Verão, Interação Social, Treino de Competências

Parceiros: Autarquia do Município da Covilhã

Os jovens do Projeto Quero Ser Mais E8G vão visitar a Piscina Praia da Covilhã, de forma a poderem se refrescar neste 
mês de maior calor, superar desafios e viver muita diversão.

Dia

10H00

Covilhã https://coolabora.pt/project/3092/

https://coolabora.pt/project/3092/

agosto 08 2022 

http://www.activar.org/



01 CRESAÇOR - Cooperativa Regional de Economia Solidária

Projeto StayOn
Jovens em situação NEET (25-29 anos)

Parceiros: Kairos Cooperativa, Associação de Juventude de Candelária, Norte Crescente, Casa 
do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira, Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória

A CRESAÇOR integra o consórcio europeu que está a desenvolver o projeto Stay-On: a community-based and 
driven, com o intuito de mitigar o desemprego juvenil nas áreas rurais.
O projeto Stay-on é financiado pela EEA e Noruega Grants para o Emprego Jovem e conta com o envolvimento 
de sete países, Portugal, Grécia, Itália, Alemanha, Polónia, Irlanda e Eslovénia.
Os participantes do Projeto Stay-On são jovens que não trabalham, nem estudam, residentes em São Miguel ou 
Terceira, e que pertencem à faixa etária dos 25 aos 29 anos. O projeto potenciará o desenvolvimento de 
competências pessoais e de empregabilidade dos jovens, bem como a sua criatividade e participação ativa na 
sociedade. 

Dia

16H15

Açores (Ilha de São Miguel e Terceira) www.cresacor.pt/pt/

outubro 102022 

https://www.cresacor.pt/pt/�



17 ECOS - Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento

Conferência Final - Projeto Sparks
Gamificação no e-learning 
A ECOS CRL acolherá uma Conferência Final em Faro, Portugal, em Dezembro de 2022. 
O evento será realizado para partilhar os resultados do projeto com um mínimo de 50 representantes dos 
sistemas nacionais de ensino e formação profissional, tais como entidades e decisores políticos regionais e 
nacionais, professores e formadores, ESTUDANTES, diretores de escolas e centros de formação profissional. 
O evento será transmitido em direto nos canais de comunicação social dedicados ao projeto.

Dia

09H00

Faro www.ecos.pt/

dezembro 122022 

http://www.ecos.pt/�


