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BEM VIND@s! 

Por que ter jovens no centro 
da tomada de decisões das 
comunidades locais é importante?
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“Ninguém nasce um bom cidadão; nenhuma nação nasce uma democracia. Pelo contrário, 
ambos são processos que continuam a evoluir ao longo da vida. Os jovens devem ser 
incluídos desde o nascimento. Uma sociedade que se separa de sua juventude rompe a sua 
linha de vida; está condenada a sangrar até a morte. ”
Kofi Annan, Secretário Geral das Nações Unidas.

 
 A participação é um direito fundamental. É um dos princípios orientadores da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos que tem sido reiterado em muitas outras 
Convenções e Declarações. Através da participação ativa, as e os jovens têm o poder de 
desempenhar um papel vital no seu próprio desenvolvimento, bem como no das suas 
comunidades, de desenvolver competências essenciais, conhecimentos sobre direitos hu-
manos e cidadania e de promover uma ação cívica positiva. Para participar efetivamente, 
as e os jovens devem ter acesso a ferramentas adequadas, nomeadamente acesso a infor-
mação, educação e ao pleno gozo dos seus direitos civis.

 Um entendimento comum em torno da participação das e dos jovens entre decisores 
e decisoras na esfera política é que ela apresenta uma oportunidade para apreciar a democra-
cia, a responsabilidade e o sentido de pertença. As e os jovens que aprendem cedo a lidar com 
os valores democráticos e os direitos humanos contribuirão mais tarde para a construção de 
estruturas democráticas e pacíficas estáveis nos seus países. A promoção da participação de 
jovens é, portanto, da maior importância para melhorar a boa governança e evitar o desen-
cantamento com a política (Jans, M. e De Backer, K 2002; Doorley, 2006).

 Quando falamos de participação efetiva das e dos jovens estamos a falar da criação 
de oportunidades reais para se envolverem e conseguirem influenciar, moldar, projetar e 
contribuir para políticas e desenvolvimento de serviços e programas que lhes dizem direta-
mente respeito. Essas oportunidades são criadas por meio do desenvolvimento de uma série 
de mecanismos formais e informais para a participação de jovens, de grupos consultivos de 
jovens, grupos focais, num trabalho que vai desde a consulta até ao apoio dado a projetos 
liderados por jovens. Há muitas razões para incluir as e os jovens nas tomadas de decisão, tais 
como: fortalecimento da capacidade das comunidades, contribuição para o desenvolvimen-
to positivo destas e destes jovens e das suas comunidades, melhoria das relações entre as or-
ganizações e as e os jovens e, por fim, trata-se da efetivação real de um direito fundamental. 
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Uma espreitadela 
no Toolkit

O que ENCONTRAMOS 
neste tookit?1

 
 Este toolkit compila um conjunto de:
 
 > 6 atividades: simulações, quiz, atividades de discussão em pequenos grupos 
e estudos de caso para serem analisados e discutidos;
 > 5 situações do dia-a-dia das/os docentes para serem analisadas e discutidas
 > 6 ideias para iniciativas locais que podem ser levadas a cabo por jovens

 As atividades aqui apresentadas foram desenvolvidas visando jovens envolvi-
dos/as em coletivos informais de jovens, membros de organizações juvenis locais, grupos 
comunitários ou outros grupos informais com interesse em: Participação Democrática, 
Governança Local, Cidadania, Participação Juvenil e Direitos Humanos.

 Encorajamos a ler e experienciar estas atividades, ideias, reflexões, textos, mas 
também a criar, recriar, desafiar, atuar e questionar as problemáticas relacionadas 
com a Participação Juvenil, Democracia, Cidadania e Direitos Humanos.

 1 Esta seção do manual foi desenvolvida com base no Manual “Compass para a Educação para os Direi-
tos Humanos com jovens”. Conselho da Europa.
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FÁCIL APREENSÃO E USO DE POUCOS RECURSOS 
 As atividades pedagógicas (quiz, simulações, grupos de discussão, estudos de 
caso, etc.), bem como as propostas para as iniciativas nas comunidades são explicadas 
de forma clara e concisa e foram escritas de forma a poderem ser facilmente entendidas 
por quem as lê. As atividades pedagógicas e as iniciativas propostas não necessitam de 
muitos recursos (financeiros ou materiais) para serem implementadas.

EDUCAÇÃO DE PARES E TRANSFERÍVEL 
 Todas as atividades e iniciativas propostas podem ser executadas por jovens 
que trabalham com pares (colegas estudantes, membros da mesma organização ou grupo 
comunitário) ou por técnicos/as de juventude, docentes, educadores/as, animadores/
as sociais, etc. e pode ser adaptado para ser usado com esses grupos de pessoas adultas.
Todas as atividades podem ser adaptadas às necessidades, contexto social, político e cul-
tural dos grupos e também adaptadas ao tempo disponível para vivenciá-las e ao nível de 
experiência de quem as irá dinamizar. 

YOUTH FRIENDLY 
 Todas as atividades e iniciativas propostas são descritas considerando diferentes 
níveis de experiência e especialização de jovens e técnicas/os de juventude, docen-
tes, educadores/as, animadores/as sociais, etc. Todas as atividades aqui apresentadas 
foram experienciadas por jovens em algumas das escolas parceiras do projeto e, portanto, 
consideramo-las atuais e capazes de refletirem as preocupações, os pontos de vista 
e também as formas como as e os jovens preferem abordar estes temas e aprender 
sobre eles.

EDUCAÇÃO FORMAL E NÃO-FORMAL
 Todas as atividades pedagógicas (quiz, simulações, grupos de discussão, estu-
dos de caso, etc.) e iniciativas foram experimentadas dentro de salas de aula em contexto 
escolar e foram desenvolvidas tendo em conta o modelo de educação não formal e os 
seus princípios. Destacando-se o respeito e valorização pelos interesses e motivações 
da/o aprendente e também as suas experiências vividas ou conhecidas, a criação de 
um espaço de horizontalidade e de aprendizagem mútua, coletiva e cooperativa, 
baseado nos valores da igualdade, justiça e coesão social, onde grupo é uma fonte de 
aprendizagem e aprendizagem também é feita grupo, capaz de integrar o desenvolvimen-
to humano de forma holística (emoções, conhecimentos, habilidades, valores e atitudes).
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 O Toolkit “JOVENS NA GOVERNANÇA LOCAL – nada mais, nada 
menos” foi desenvolvido visando jovens com interesse em: Participa-
ção Democrática, Governança Local, Cidadania, Participação Juvenil e 
Direitos Humanos que procuram contribuir para a transformação das 
escolas e comunidades, associações estudantis, organizações juve-
nis, grupos comunitários, grupos informais de jovens trabalhando 
essencialmente com pares.

 O Toolkit também pode ser usado por jovens animadoras/es 
sociais, docentes, educadoras/es que trabalham diretamente com 
jovens nas suas comunidades e em diferentes contextos de apren-
dizagem para promover a reflexão sobre os temas supramencionados. 
Todas as atividades podem ser adaptadas e usadas entre pessoas 
adultas para aprofundar reflexões e ações em torno da importância de 
ter as e os jovens no centro da governança local.

PARA QUEM É ESTE TOOLKIT?
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COMO USAR?
 O TOOLKIT ESTÁ ORGANIZADO EM 3 CAPÍTULOS PRINCIPAIS
Todas as atividades deverão ser lidas como sugestões e, por isso, adaptadas ao con-
texto, experiência e necessidade de docentes e grupos-turma.

EM MENTE! onde encontra:
 > Um pequeno glossário de termos relacionados com a governança local  
 > DOs & DONTs - Uma lista do que consideramos serem os valores fundamen-
tais de trabalho e dicas de comportamentos a evitar ao dinamizar uma atividade com 
jovens sobre Participação Juvenil, Democracia, Cidadania e Direitos Humanos
 > Lista de recursos úteis que podem apoiar a pesquisa sobre os tópicos abor-
dados neste toolkit 

EM AÇÃO! - Atividades e métodos práticos para trabalhar as questões da governança local, 
onde pode encontrar:
 > ATIVIDADES PEDAGÓGICAS (quiz, role-plays e simulações). Há 6 exemplos 
de propostas de planos de sessão com as várias atividades descritas: onde pode encon-
trar maneiras de implementar, objetivos e dicas para o desenvolvimento de jogos e 
envolver o grupo com quem está a trabalhar. Estas atividades já foram implementadas 
por jovens e/ou técnicos/as de juventude, docentes, educadoras/es, animadoras/es sociais, 
etc. que trabalham diretamente com jovens em escolas, ONGs, organizações juvenis, gru-
pos comunitários, etc. Em cada atividade pode encontrar dicas que a/o podem ajudar 
no processo de implementação da atividade.
 > ESTUDOS DE CASO. Existem 5 exemplos de estudos de caso que podem ser 
usados por docentes para refletir sobre a importância da participação das e dos jovens a 
nível local nas escolas e comunidades.
 > MAIS IDEIAS PARA AÇÃO. Onde pode encontrar uma lista de ideias que pode 
explorar com as/os suas/seus estudantes ou grupos de jovens. Estas ideias podem ser rea-
lizadas por jovens no âmbito de eleições, processos de consulta, campanhas, protestos, etc. 
e podem envolver jovens em idade de votar e que, mesmo já não frequentando a escola, 
continuam a ter um grande impacto nas comunidades. 

LÁ FORA! onde encontra:
 > Exemplos de estruturas formais, espaços e mecanismos de participação 
de jovens na governança local nos vários países parceiros neste projeto

COMO FOI PRODUZIDO?
 O desenvolvimento deste toolkit resultou do impulso criativo e reflexão de to-
dos os parceiros do projeto Escolas de Cidadania Ativa para criar ou adaptar atividades 
pedagógicas que foram desenvolvidas e / ou implementadas em contextos semelhantes 
e com objetivos semelhantes. Todas as atividades foram avaliadas e testadas por jo-
vens e docentes do projeto e resultaram num exercício coletivo de criação, recreação 
e resiliência na produção de materiais significativos que acreditamos poderem apoiar o 
empoderamento e envolvimento de jovens nas suas escolas e comunidades.
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 Conceitos também são expressões das 
nossas origens culturais e evoluem ao longo do 
tempo. Embora sejam uma peça muito importante 
na compreensão das realidades e na criação de um 
terreno comum ao dinamizar atividades pedagógicas 
com grupos, ao desenvolvermos este glossário 
ou ao abrirmos conversa para a compreensão e 
apropriação destes conceitos junto de jovens, não 
procuramos que esta apropriação seja cristalizada, 
petrificada, mas, ao invés disso, procuramos que ela 
promova um olhar crítico das e dos jovens e que con-
siga captar as várias perspetivas existentes sobre es-
ses conceitos. Desta forma, simultaneamente crítica e 
aberta, acreditamos sermos capazes de entender as 
opiniões e entendimentos das e dos jovens e contri-
buir para o alargamento conceptual das definições e 
dos pontos de vista num grupo.
 Quando lidamos com Governança Local, 
Democracia, Participação Juvenil e Cidadania, 
podemos observar uma variedade de práticas, 
bem como uma diversidade de abordagens e 
teorias. Docentes, investigadoras/es, técnicos/as 
de juventude, organizações juvenis e autoridades 
locais abordam os conceitos de participação de di-
ferentes ângulos, devido à diversidade de origens e 
experiências. Neste capítulo, compilamos um breve 
glossário sobre os principais termos relacionados 
com a governança local que abordámos ao longo 
do projeto e que podem ajudá-la/o a enquadrar e 
alimentar as reflexões ao dinamizar as atividades. 
Também utilizámos as diferentes atividades do proje-
to para recolher as perspetivas de docentes e jovens.
  

EM MENTE!

GLOSSÁRIO

* REF: Siurala, L. (2005): European framework of youth policy. Tradução livre pelas autoras
** REF: Collins English Dictionary. Tradução livre pelas autoras
*** REF: United Nations Development Programme consulted here https://goo.gl/gtKp91 on the 31/01/2019.  
Tradução livre pelas autoras

**** REF: The revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life, Congress of 
Local and Regional Authorities of the Council of Europe, May 2003. Tradução livre pelas autoras

https://goo.gl/gtKp91
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CIDADANIA ATIVA*
 “representa a participação ativa 
de cidadãs e cidadãos na esfera económica, 
social, cultural e política da vida. No domí-
nio da juventude, o foco é sobretudo no 
desenvolvimento de competências neces-
sárias para participar nas esferas referidas 
por meio de atividades ligadas ao volunta-
riado. O objetivo não é apenas melhorar o 
conhecimento, mas também a motivação, 
habilidades e experiência prática para ser-
mos cidadãs e cidadãos ativas e ativos.”

CO-Gestão*
 “refere-se a um modelo de parti-
cipação juvenil praticado no setor juvenil 
do Conselho da Europa, bem como em al-
guns países europeus em diferentes níveis 
(local e nacional). A principal característica 
da co-gestão é que as e os representantes 
dos governos e jovens decidem em con-
junto as prioridades, o orçamento, a im-
plementação das prioridades de trabalho 
e a alocação dos recursos das atividades 
juvenis do sector da juventude. ”

DEMOCRACIA
 
 Nuvem de palavras do conceito 
de Democracia desenvolvido no Curso Inter-
nacional de Formação para professoras/es e 
técnicas/os de juventude sobre “Educação 
para a Democracia e a Cidadania” (Wroclaw, 
5 a 9 de abril de 2017) no âmbito do projeto
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CIDADANIA 
EUROPEIA*
 “refere-se a um conceito abrangente e prática de cidadania, com muitas dimen-
sões culturais, sociais, políticas e económicas. Em suma, a cidadania europeia pode ser 
considerada como:

 > uma noção baseada em valores partilhados (direitos humanos, democracia e 
estado de direito);
 > dissociada de pertencer a um determinado território;
 > uma identidade complementar e não exclusiva;
 > um papel ativo das cidadãs e cidadãos nas suas várias comunidades na esfera 
social, cultural, económica e política;
 > uma prática localmente enraizada e trabalho coletivo em constante construção.”

 

EMPODERAMENTO*
 “apoiar as pessoas a ajudarem-se a si mesmas. Um conceito usado em muitos 
contextos: gestão (“o processo de partilhar informações, formar e permitir que emprega-
dos/as giram os seus trabalhos para obter melhores resultados”), desenvolvimento comu-
nitário (“formação/capacitação orientada para a ação dirigida à comunidade e respetivos 
líderes com vista à redução da pobreza, promoção da igualdade de género, participação 
da comunidade) mobilização (“capacitar pessoas para aprenderem a liderar-se a si mes-
mas ou às suas comunidades”). No fundo, a forma como entendemos o empoderamento 
espelha-se na seguinte imagem:

Dê um peixe para 
uma familia

= ato de caridade

Ensine a familia 
a pescar

= sustentabilidade

Organize uma comunidade 
de pesca coletiva

 = mudança social
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 INCLUSÃO*
 
 “é um termo amplamente utili-
zado na elaboração de políticas sociais e 
educacionais para expressar a ideia de que 
todas as pessoas que vivem em determina-
da sociedade devem ter acesso e partici-
pação em termos iguais. Isto significa, por 
um lado, que as instituições, estruturas e 
medidas devem ser concebidas de forma 
positiva para diversidade de circunstâncias, 
identidades e modos de vida. Por outro 
lado, significa que as oportunidades e os 
recursos devem ser distribuídos para mi-
nimizar a desvantagem e a marginalização. 
No âmbito do trabalho com jovens e da 
educação não formal, a inclusão é conside-
rada uma estratégia abrangente e prática 
de garantir que as pessoas com menos 
oportunidades têm acesso às estruturas e 
programas oferecidos.”

GOVERNANÇA 
LOCAL***
 “a governança local continua a 
ser o nível mais acessível de engajamen-
to com o Estado para a grande maioria 
das pessoas. É o canal mais próximo das 
cidadãs e dos cidadãos para aceder a ser-
viços básicos, para participar nas decisões 
públicas que afetam as suas vidas e para 
o exercício dos seus direitos e obrigações. 
Uma governança local eficaz é essencial 
para melhorar a qualidade de vida, reduzir 
a desigualdade em todas as suas formas e 
melhorar as relações entre pessoas e insti-
tuições públicas. A governança local envol-
ve facilitar a responsabilidade democrática, 
fortalecer o estado de direito e a segurança, 
construir capacidade administrativa para 
implementar e refletir sobre serviços rela-
cionados com recursos fiscais e proprieda-
de, fortalecendo a capacidade de recolha 
e  gestão de informações e acelerando a 
formação do capital social”.

DIÁLOGO 
ESTRUTURADO*
 
 “reúne decisoras e decisores insti-
tucionais, jovens e respetivas organizações 
e peritos no domínio da juventude, a fim de 
refletir conjuntamente sobre as priorida-
des, a implementação e o acompanhamen-
to da cooperação europeia no domínio da 
juventude. É um processo estruturado de 
consultas com jovens que visa descobrir 
as necessidades das e dos jovens e trazer 
recomendações para melhorar a posição 
da juventude em áreas específicas da vida. 
A nível europeu, reúne a Comissão Euro-
peia, os Estados-Membros, os conselhos 
nacionais de juventude e o Fórum Europeu 

da Juventude. A nível nacional, um grupo 
de trabalho nacional (composto por repre-
sentantes de jovens e representantes de 
instituições governamentais e especialis-
tas) realiza consultas com as e os jovens. O 
conteúdo das consultas nacionais alimenta 
o nível europeu. Um ciclo de diálogo estru-
turado dura 18 meses e concentra-se num 
tópico abrangente”.
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VOLUNTARIADO
 O voluntariado é uma atividade 
inerente ao exercício da cidadania, que 
se traduz num relacionamento solidário 
com as/os outras/os, participando de um 
contexto livre e organizado para a solução 
de problemas que afetam a sociedade em 
geral. É desenvolvido através de projetos e 
programas de entidades públicas e priva-
das com condições de integrar voluntárias 
e voluntários, envolvendo as entidades 
promotoras. Corresponde a uma decisão 
livre e voluntária baseada em motivações 
pessoais e opções que caracterizam a/o 
voluntária/o. Os princípios do voluntariado 
são: solidariedade, participação, coope-
ração, complementaridade, gratuidade, 
responsabilidade, respeito e realização 
individual.

JOVENS*
 “são pessoas com idades entre os 
13 e os 30 anos (para efeitos das políticas 
europeias de juventude, esta idade é utili-
zada tanto pela Comissão Europeia como 
pelo Conselho da Europa).”

ORGANIZAÇÕES 
JUVENIS*
 “são geralmente entendidas como 
associações não governamentais lideradas 
por jovens, sem fins lucrativos, voluntárias e 
participativas. Normalmente, as organiza-
ções juvenis concentram-se em promover 
e assegurar os direitos democráticos e 
sociais das e dos jovens, incentivando a 
sua participação social e política na vida 
comunitária em todos os níveis e ofere-
cendo oportunidades de desenvolvimen-
to pessoal e social por meio de atividades 
de lazer, envolvimento voluntário e 
aprendizagem não formal e informal. As 
organizações juvenis fazem contribuições 
significativas para a qualidade de vida das 
e dos jovens, para o desenvolvimento de 
conhecimentos e competências e, através 
da sua participação e envolvimento - para a 
comunidade em geral. As formas organiza-
cionais abrangem desde entidades jurídicas 
independentes - incluindo associações, 
fundações, congregações e sindicatos - até 
organizações que fazem parte de estruturas 
maiores, tais como plataformas de juventu-
de, partidos políticos ou seções de organi-
zações não-governamentais mais amplas 
dedicadas à juventude. Podem ser locais, 
nacionais e internacionais”.

PARTICIPAÇÃO JUVENIL ****
 “A participação na vida democrática de qualquer comunidade é mais do que 
votar ou concorrer a eleições, embora estes sejam elementos importantes. Participação e 
cidadania ativa é ter o direito, os meios, o espaço e a oportunidade e, quando necessário, o 
apoio para participar e influenciar decisões e envolver-se em ações e atividades de modo 
a contribuir para a construção de uma sociedade melhor.
 A definição acima vai além de uma compreensão limitada da participação das 
e dos jovens apenas como envolvimento político ou participação em conselhos de ju-
ventude. Destaca que participar significa ter influência e responsabilidade por decisões 
e ações que afetam a vida das e dos jovens ou são simplesmente importantes para elas e 
eles. Na prática, portanto, isso poderia significar votar em eleições locais, bem como criar 
uma organização juvenil ou um fórum na Internet para trocar informações sobre hobbies 
e interesses ou outras formas criativas de usar o tempo livre.”
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E MAIS?
NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA 
PARTICIPAÇÃO DA JUVENIL
 A participação das e dos jovens pode ser analisada através de diferentes profun-
didades de envolvimento e diferentes graus de influência na tomada de decisões. O ponto 
de partida deste modelo é o fato de que o envolvimento é geralmente influenciado pelo 

“detentor do poder” - neste caso, um/a representante do governo local, mas também, por 
exemplo, um/a diretor/a de escola ou até um líder clube de jovens. Nestes diferentes níveis 
conseguimos também compreender a informação como fator inicial e essencial para o 
início da participação das e dos jovens.
 
 1> Acesso à informação (informação passiva);
 2> Divulgação adequada de informação (informação ativa);
 3> Consideração séria de comentários (consulta);
 4> Partilha de poder de decisão (co-decisão);
 5> Controlo de tomada de decisão.
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Tempo de ação – EXPLORAR DEFINIÇÕES
Pode escolher um dos conceitos explorados anteriormente e avançar com algumas ativi-
dades para explorar os tópicos em discussão:
 > Faça um brainstorming para reunir várias perspetivas sobre os conceitos e 
use-o para apresentar tópicos relacionados com as questões da Democracia, Cidadania, 
Participação e Governança Local
 > Faça grupos de 2 a 4 pessoas para discutir o conceito e criarem as suas 
próprias definições. Posteriormente cada grupo apresenta as suas definições aos outros 
grupos. Procure valorizar semelhanças e diferenças e promover uma reflexão crítica sobre 
formas e razões por que percebemos conceitos de forma diferente
 > Distribua algumas dessas definições e pergunte à turma que elementos 
acrescentariam e/ou retirariam às definições 
 > Anote alguns destes conceitos e peça ao grupo para realizar um “VOXPOP” 
(entrevistas rápidas na rua) pela escola ou cidade, recolhendo impressões e entendi-
mentos de pares e pessoas adultas sobre os conceitos em discussão.

TEMPO DE REFLEXÃO!
 Use os resultados dos exercícios anteriores e as definições que compilámos e 
compare-as com o entendimento que as e os jovens com está a trabalhar têm. Com-
pare também com o seu entendimento sobre estes conceitos.
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DOs and DONTs
DEFINA PARA SI E / OU DISCUTA COM OUTRAS/OS DOCENTES AS SEGUINTES 
PERGUNTAS:

 > Quais são os valores fundamentais que queremos promover na atividade?
 > Quais são os objetivos que podemos definir para esta atividade e as competên-
cias exatas que queremos desenvolver no grupo?
 > O que fizemos antes para envolver as/os jovens nesta conversa/atividade?
 > As/Os jovens consideram este tópico interessante? Como sabemos disso? Exis-
te uma declaração explícita da sua parte ou estamos a trabalhar assuntos que acreditamos 
serem importantes apenas com base na nossa própria suposição e perceção? Como pode-
mos avaliar quais os tópicos que são relevantes para trabalhar com elas/eles?

COISAS EVITAR AO DINAMIZAR UMA ATIVIDADE:

 > ESPERAR QUE TODAS/OS AS/OS JOVENS FIQUEM SUPER ENTUSIASMA-
DAS/OS com a forma diferente com que a aula/atividade lhe está a ser proposta
 > ESPERAR QUE AS/OS JOVENS FIQUEM CALADAS/OS em atividades como 
dramatizações, simulações ou debates. Especialmente se for a primeira vez que estão a 
experienciar uma atividade deste tipo! 
 > JULGAR AS SUAS OPINIÕES SE FOREM DIFERENTES DAS SUAS. Em vez 
disso, espere que o questionamento venha do grupo de pares ou promova-o através de 
perguntas que visam compreender as razões para a/o jovem defender ou acreditar num 
determinado valor/posição/visão do mundo 
 > TENTAR UMA VEZ E DESISTIR! Se está a tentar pela primeira vez e sente difi-
culdades em lidar com as atitudes, comentários, barulho... ISTO FAZ PARTE DO DESAFIO! 
 > EVITAR DINAMIZAR ESTAS ATIVIDADES SOZINHA/O SE SE SENTIR MUITO 
INEXPERIENTE OU INSEGURO! Veja na sua comunidade local se existe uma organização 
local, técnicos/as de juventude que possam ajudá-la/o a dinamizar as sessões e a aprender 
com elas. Dedique um tempo para avaliar em conjunto com as pessoas de apoios os resul-
tados da atividade e para aprender outras técnicas de gestão de grupo adequadas a este 
tipo de atividades. Fale sobre as suas inseguranças e dificuldades, isso provavelmente criará 
um espaço para compreensão e cooperação entre diferentes atores com diferentes papéis 
na educação na sua comunidade.
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VALORES ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS E 
ORGANIZAÇÃO DE INICIATIVAS ENVOLVENDO JOVENS

 > INCLUSÃO - para TODAS E TODOS as/os jovens. Trabalhe esta dimensão não 
apenas na maneira como dinamiza as atividades, tendo em mente a origem social, econó-
mica, religiosa e legal das/os jovens, mas também na promoção de espaços de diálogo e 
ação que trabalham a tomada de consciência sobre diferenças, estereótipos, preconceitos 
e situações discriminatórias que as/os jovens enfrentam. Estas questões contribuem para 
uma sociedade onde todas/os as/os jovens têm acesso à efetivação dos seus direitos e 
participem em igualdade de condições.

 > Criar um ESPAÇO SEGURO onde as/os jovens sentem conforto emocional e 
confiança para partilhar as suas opiniões, mesmo que sejam diferentes, divergentes ou 
polémicas.

 > LIDERADO POR JOVENS - Assegure-se de que as/os jovens estão envolvidas/
os nas várias etapas de um workshop ou iniciativa (definição da atividade e seus objetivos, 
implementação, avaliação e acompanhamento), que as suas necessidades e vontades são 
tidas em consideração. Que as/os jovens sentem que o espaço é significativo para elas/es 
e que elas/es não são apenas “convidadas/os” ou “beneficiárias/os passivas/os”.

 > YOUTH-FRIENDLY - trabalhe isso em todas as etapas dos workshops ou inicia-
tivas (comunicação, objetivos, implementação, avaliação e acompanhamento), garantin-
do que a linguagem, comunicação, ambiente, formato são apetíceis,  “amigos” e “próximos” 
das/os jovens.

 > Assegure-se de que as/os jovens envolvidas/os nas atividades são informadas/
os com antecedência sobre os tópicos, objetivos e valores da atividade. Seja TRANSPA-
RENTE sobre esses aspetos do seu evento/projeto.

 > PARTICIPATIVO - Organize os workshops e iniciativas tendo em consideração 
que ouvir as vozes das/os jovens é essencial - reclamações, preocupações, perguntas, comen-
tários, desejos, etc. Reservar tempo suficiente para isso em todas as suas atividades é crucial

 > Promover a PARTILHA E REFLEXÃO SOBRE SENTIMENTOS e emoções após 
as atividades é muito importante. Por meio da atividade proposta, queremos que as/os jo-
vens desenvolvam conhecimento sobre o tema, mas também reflitam sobre suas próprias 
atitudes e valores em relação a um tópico específico.

 > A ideia principal é CONTRIBUIR PARA GERAR AÇÃO ENTRE AS/OS JOVENS! 
É essencial que se dedique tempo nas atividades para que possam refletir sobre como re-
lacionam a atividade com as suas vivências, dia-a-dia e como podem aplicar as aprendi-
zagens dali decorrentes nos seus contextos de ação (casa, escola, família, comunidade 
local, entre pares, etc.).
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Recursos úteis
 “O COMPASS oferece a líderes de jovens, docentes 
e formadoras/es atividades de educação em direitos huma-
nos, ideias concretas e atividades práticas para envolver e 
motivar as/os jovens a viver, aprender e agir pelos direitos 
humanos. Promove uma perspetiva abrangente sobre a 
educação em direitos humanos e vê as/os jovens como atri-
zes e atores de uma cultura de direitos humanos universais”.

Pode descarregar a versão portuguesa aqui: 
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/
uploads/2017/08/29195731/compass_2016_pt.pdf  
Pode descarregar a versão inglesa aqui:  
https://www.coe.int/en/web/compass

 “A participação é um direito humano fundamen-
tal reconhecido, entre outros, na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e na Convenção sobre os Direitos da 
Criança. A participação é também um princípio fundamen-
tal dos direitos humanos e é uma condição para uma cida-
dania democrática eficaz para todas as pessoas. O manual 

“Faz-te ouvir!” foi produzido para apoiar as autoridades lo-
cais e regionais, organizações juvenis e jovens que querem 
dar à/os jovens uma verdadeira voz para uma participação 
democrática significativa das/os jovens.”

Pode descarregar a versão portuguesa aqui: http://www.dinamo.pt/ima-
ges/dinamo/publicacoes/FAZ-TE_OUVIR_PT.pdf
Pode descarregar a versão inglesa aqui:  https://rm.coe.int/16807023e0

 “Compasito é um ponto de partida para educa-
doras/es, docentes e formadoras/es que estão prontas/os 
para trabalhar em educação em direitos humanos com 
crianças entre os 7 e os 13 anos. O livro familiariza as/os 
leitoras/es com os principais conceitos de direitos huma-
nos e direitos das crianças e fornece uma base teórica subs-
tancial para questões fundamentais de direitos humanos, 
como democracia, cidadania, igualdade de género, meio 
ambiente, media, pobreza e violência.”

Pode descarregar a versão inglesa aqui: http://www.eycb.coe.int/compasito/

https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2017/08/29195731/compass_2016_pt.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2017/08/29195731/compass_2016_pt.pdf
https://www.coe.int/en/web/compass
http://www.dinamo.pt/images/dinamo/publicacoes/FAZ-TE_OUVIR_PT.pdf
http://www.dinamo.pt/images/dinamo/publicacoes/FAZ-TE_OUVIR_PT.pdf
https://rm.coe.int/16807023e0
http://www.eycb.coe.int/compasito/
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 “Aqui pode encontrar não só uma brochura com 
os 12 princípios da boa governação democrática, mas tam-
bém ferramentas que “se inspiram nas melhores práticas 
europeias e permitem o reforço e a avaliação das capacida-
des das autoridades locais numa variedade de áreas”.

Pode descarregar a versão inglesa desta brochura aqui: 
https://www.coe.int/en/web/good-governance/
toolkits#{&quot;25571686&quot;:[0]}

 “Este é um manual para docentes em Educação 
para a Cidadania Democrática e Educação (ECD) em Direitos 
Humanos (EDH), editoras/es de livros didáticos de EDC / EDH 
e responsáveis pelo desenvolvimento de currículos. Nove 
unidades de ensino de aproximadamente quatro lições 
cada enfocam conceitos-chave do EDC / EDH. Os planos de 
aula fornecem instruções passo a passo e incluem folhetos 
para estudantes e informações básicas para docentes. Des-
ta forma, o manual também é adequado para iniciantes na 
docência. Docentes experientes podem recorrer às ideias e 
materiais. O manual completo fornece um currículo escolar 
completo para turmas do 3º ciclo, mas como cada unidade 
também é completa por si só, o manual permite uma grande 
flexibilidade no uso.”

Pode descarregar a versão inglesa aqui: 
https://www.living-democracy.com/teachers/

 Uma ferramenta de auto-avaliação para as esco-
las que desejam entender o nível de participação de todos 
os atores da escola na aprendizagem escolar, governança 
e relacionamento com a comunidade.
Projetado para ser aplicado em escolas secundárias ou 
equivalentes (mas pode ser adaptado a diferentes níveis 
de ensino), promove a cidadania ativa, envolvendo todos 
os atores e partes interessadas e relevantes no processo de 
ensino aprendizagem em contexto escolar.
A ferramenta divide o universo escolar em quatro dimen-
sões e tem em consideração os quatro principais atores 
escolares. Convida a comunidade escolar a avaliar o nível 
de participação de cada ator em cada uma das quatro 
dimensões e a resumi-las para descobrir o nível de parti-
cipação da escola!

As versões portuguesa e inglesa podem ser descarregadas aqui: 
 http://democraticschools.ecos.pt/publications/

https://www.living-democracy.com/teachers/
http://democraticschools.ecos.pt/publications/
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 “Empower me” (2013) é uma pequena publicação 
que descreve  “uma pequena história sobre ativismo, política 
de juventude e que vale a pena”. No âmbito de um projeto 
coordenado pelo Centrum Wspólpracy Mlodziezy (Polônia) 
com a YUPI (Portugal), a Bulgária e a Lituânia produziu-se 
esta pequena publicação onde se partilham os resultados 
do projeto sobre ativismo juvenil a nível local com o intuito 
de se inspirarem iniciativas de jovens.

A versão portuguesa pode ser descarregada aqui:  
https://www.yupi.pt/publicacoes

 É um “livro de receitas” para técnicas/os de juventu-
de, praticantes e iniciantes para dar a conhecer novos méto-
dos e ferramentas sobre empoderamento e participação de 
jovens. Apoiado com um questionário personalizado para 
monitorizar o impacto do desenvolvimento de competên-
cias de iniciativa e empreendedorismo de jovens e um guia 
passo-a-passo para a utilização de cada método . Coorde-
nado pela Plataforma e.V. (Alemanha) com YUPI (Portugal), 
Keric (Eslováquia), Invo (Alemanha) e Aha (Áustria).

Pode descarregar a versão inglesa aqui:  http://eyerp.eu/ 
Pode descarregar a versão portuguesa aqui: https://www.yupi.pt/publicacoes

 O “Manifesto RPJ” resultou do projeto “Realizar o 
Potencial Jovem” coordenado pela Associação YUPI e Asso-
ciação Juvenil de Deão no âmbito de um projeto de apoio 
à reforma de políticas KA3 - aprovado pela Agência Nacio-
nal do Erasmus + para a Juventude. Esta brochura é uma 
carta de recomendação com contribuições de mais de 700 
jovens e jovens trabalhadoras/es no domínio da juventude 
em Portugal sobre áreas transversais de formulação de 
políticas com impacto direto na vida das e dos jovens e 
organizações juvenis, apresentadas à Secretaria de Estado 
da Juventude em outubro de 2017.

Pode descarregar a versão portuguesa aqui: https://www.yupi.pt/publicacoes 

https://www.yupi.pt/publicacoes
http://eyerp.eu/
https://www.yupi.pt/publicacoes
https://www.yupi.pt/publicacoes
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EM AÇÃO!

Atividades educativas e 
métodos para trabalhar 
as questões da governança 
local com jovens 
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YouthlÂndia –
Capital da Juventude

Titulo _  
“Youthlândia - Capital da Juventude”

Tema _ 
Participação de jovens em processos de tomada de decisão

Tipo de atividade _ 
Simulação 

Descrição geral _ 
 Um grupo de jovens quer que a sua cidade concorra e ganhe o título de “Capital 
da Juventude do país de Youthlândia”. O cenário é uma simulação de um grupo de jovens 
que se envolve num processo local de tomada de decisão onde se procura estabelecer 
relações de cooperação local entre os setores governamentais e não-governamentais no 
domínio da juventude. Trata-se de uma competição nacional entre cidades pelo título de 

“Capital da Juventude”, abordando temas como participação, sociedade civil, cooperação, 
tomada de decisão, grupos de interesse e busca de consenso. Trata-se de uma gestão de 
uma  reunião onde se cruzam várias vontades, interesses e formas de abordar os diferentes 
atores e onde as/os jovens têm de trabalhar também  na apresentação das suas ideias.

Tópicos abordados 
 > Estruturas participativas para jovens
 > Cooperação e Negociação com diferentes atores
 > Direito de participar em processos de tomada de decisão 

Tamanho do grupo
15-30 

Tempo
90 min

Objetivos
 > Explorar abordagens de participação representadas por diferentes atores a 
nível local
 > Identificar motivações e interesses de vários atores locais envolvidos em ações 
de apoio e suporte a jovens
 > Procurar formas práticas de estabelecer uma estrutura participativa para jo-
vens a nível local
 > Desenvolver competências no domínio da negociação, tomada de decisão e 
procura de consensos e acordos
 > Experimentar uma reunião oficial para representar interesses e trocar pontos 
de vista

1actividade
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Preparação _ 
 > Copiar os materiais em anexo
 > Preparar a sala para que o grupo possa preparar as diferentes tarefas e apresentá-las

Materiais _ 
 > papéis para a simulação
 > papel e canetas

Instruções passo a passo _ 
 1> Explique ao grupo que estão a participar na competição para que a sua cida-
de ganhe o título “Capital da Juventude de Youthlândia. Esta competição acontecerá sob 
a forma de simulação em que cada um/a receberá um papel diferente/uma personagem 
diferente de acordo com o cenário que lhes será apresentado
 2> Seja muito clara/o com os diferentes passos da atividade e os tempos defini-
dos para cada momento da simulação
 3> Distribua cópias do cenário e dê algum tempo para o lerem cuidadosamente
 4> Forme os grupos e distribua os papéis individuais. Instrua as/os participantes 
a não mostrar a ninguém o papel que receberam. Aguarde alguns minutos para as/os par-
ticipantes imaginarem a pessoa que serão durante a simulação. 
 5> Reúna o grupo para o discurso final de cada um dos grupos
 6> Explique as regras para a votação e dê tempo para o processo de votação
 7> Após os resultados, anuncie o grupo vencedor. Comemore o final da ativida-
de e informe o grupo que, em conjunto, é essencial refletir sobre os principais momentos 
da atividade e sobre aprendizagens feitas

Perguntas para reflexão (debriefing) _ 
 > Como se sentem?
 > Sentem-se satisfeitas/os com os resultados da votação? Porquê?
 > Qual era o vosso papel? Como interpretaram esse papel? Em que se basearam 
para atuar assim? Porquê?
 > Quem eram os atores presentes nesta reunião? Como se relacionaram os dife-
rentes atores?
 > Como é que as decisões foram tomadas?
 > Quais foram os argumentos que levaram a que se tomasse uma decisão?
 > A decisão foi democrática? O processo permitiu participação?
 > Quais foram as impressões das/os observadoras/es (no caso de terem existi-
do)? O que fariam de diferente se pudessem realizar a reunião novamente?
 > A reunião foi realista? Poderia ter acontecido na realidade?
 > O resultado final foi satisfatório em relação ao objetivo de aumentar a partici-
pação das/os jovens nesta tomada de decisão? 
 > O que aprenderam / descobriram durante o exercício?

Em anexo – materiais de apoio _ 
 > Cenário
 > Papéis
 > Sumário executivo da candidatura
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 > Formulário de orçamento
 > Carta de intenções assinada pela/o Presidente da Câmara
 > Carta de apoio do Conselho Estudantil
 > Mapa da cidade
 > Organograma
 > Plano de recursos
 > Plano de captação de recursos

Sugestões para docentes _
 > Procure imaginar as possíveis dinâmicas geradas pela atividade antes de a fa-
zer na sala de aula.
 > Faça uso de todo o toolkit e compreenda quais os princípios, valores e concei-
tos que lhe podem ser úteis para a dinamização desta atividade
 > É um exercício de educação não-formal, deve ser divertido para o grupo de 
jovens e, simultaneamente, gerar aprendizagem 
 > Não deixe de fazer as perguntas para reflexão final / de-briefing 
 > Explique às/aos estudantes os papéis, se necessário, e descreva o cenário
 > Ajuste tempos e funções de acordo com as necessidades
 > Motive o grupo a levar os seus papéis a sério e realmente atuarem a partir dos 
papéis que têm
 > Não fique desmotivada/o se estiver  a usar a dramatização na sua aula e as/os 
estudantes não estão forem muito ativas/os. Provavelmente, se  se acostumarem com tais 
atividades e abordagens, isso irá melhorar.

MATERIAIS DE APOIO
Simulação “Youthlândia – Capital de Juventude” 

Cenário _
 A Youthville está a competir pelo título de Capital da Juventude na Youthlândia. 
O concurso é o programa nacional mais ambicioso para a juventude, no qual as autorida-
des locais cooperam com organizações não-governamentais e com o setor empresarial e 
colocam as e os jovens no centro do processo de desenvolvimento desta competição. O 
projeto é um instrumento capaz para mobilizar os recursos locais existentes para melhorar 
o desenvolvimento social e económico, com base nas necessidades e objetivos reais da ju-
ventude. A iniciativa visa chamar a atenção das decisoras e decisores sobre a importância 
do envolvimento cívico das e dos jovens no processo de tomada de decisão.
Promover o sentido de responsabilidade e incentivar o envolvimento ativo das e dos 
jovens no desenvolvimento das cidades em que vivem levará à criação de uma comu-
nidade baseada em valores comuns: as e os jovens tornam-se cidadãs e cidadãos ativos, 
responsáveis, e leais à comunidade em que vivem. Ao incentivar um governo transparente 
e uma atitude aberta, o programa pode gerar uma maior abertura para uma cooperação 
intersetorial.

Lista de documentos que terão de ser submetidos ao júri _
 > carta de intenção da cidade que expressa a motivação para a candidatura assi-
nada pela/o representante legal da cidade (dever da/o Presidente)
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 > carta de apoio emitida por uma estrutura de juventude local (conselho estudantil)
 > sumário executivo da candidatura (feito por um membro do grupo da iniciativa)
 > programa proposto (anexos: mapa da cidade com lugares marcados para atividades)
 > organograma para a gestão do programa
 > plano de recursos
 > plano de captação de recursos
 > orçamento

Papéis _
 1>  Líder do grupo local da iniciativa juvenil
 2>  Membro 1 do grupo de iniciativa local
 3>  Membro 2 do grupo de iniciativa local
 4>  Membro 3 do grupo de iniciativa local
 5>  Membro 4 do grupo de iniciativa local
 6>  Membro 5 do grupo de iniciativa local
 7>  Presidente do Conselho Estudantil 
 8>  Membro do Conselho Estudantil 
 9>  Diretor/a da escola
 10>  Representante do Conselho Municipal de Juventude e Desporto
 11>  Presidente da Câmara
 12>  Vereador/a local 1
 13>  Vereador/a local 2
 14>  Vereador/a local 3
 15>  Representante de uma instituição cultural
 16>  Membro do júri 1
 17>  Membro do júri 2
 18>  Membro do júri 3
 19>  Membro do júri 4
 20>  Membro do júri 5

Descrição dos papéis _

1 Líder do grupo local da iniciativa juvenil

 É um/uma líder corajosa/o e criativa/o do grupo de iniciativa local.
Juntamente com a sua equipa, faz todo o possível para que a sua cidade 
vença o título “Youthlândia – Capital da Juventude”. Para isso, precisa fazer 
uso de todos os seus talentos: capacidade de liderança, capacidade de pla-
near e organizar, gerir recursos, falar em público, etc. 

Principais tarefas_
 > Juntamente com o membro 5 do grupo local, coordenar as pessoas 
do grupo
 > Juntamente com o membro 5, verificar se as pessoas têm os 
documentos necessários para a candidatura
 > Certificar-se que tem a carta de apoio escrita por uma pessoa 
jovem local da estrutura (delegar para membro 1)
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2

3

Membro 1 do grupo de iniciativa local

Membro 2 do grupo de iniciativa local

 > Verificar se tem a carta de intenção da cidade expressando a sua
motivação para competir assinada pela/o representante legal da cidade (de-
legado para membro 2)
 > Obter o mapa da cidade com lugares marcados para atividades e 
anexá-lo à candidatura

 É membro do grupo de iniciativa local responsável pelas relações 
com a sociedade civil. Juntamente com a sua equipa, faz todo o possível 
para que a sua cidade ganhe o título “Youthlândia – Capital da Juventude”.
Para isso, faz uso de todos os seus talentos e tem a certeza de completar com 
sucesso as suas tarefas 

Principais tarefas_
 > Certificar-se de ter a carta de apoio emitida por uma pessoa jovem 
local daestrutura e entregá-la à/ao seu do grupo de iniciativa local. Este traba-
lho é feito em colaboração com as/os representantes do Conselho Estudantil 
 > Ouvir a/o sua/seu líder e trabalha em grupo com as outras pes-
soas do grupo
 > Participar na reunião da Assembleia Municipal onde terá  lugar o 
discurso final

 É membro do grupo de iniciativa local responsável pelas relações 
com as instituições públicas (Câmara Municipal e Assembleia Munici-
pal) . Juntamente com sua equipa, faz todo o possível para que a sua cidade 
ganhe o título “Youthlândia – Capital da Juventude”. Para isso, faz uso de to-
dos os seus talentos e tem certeza de completar com sucesso as suas tarefas 

Principais tarefas_
 > Certificar-se que obtém a carta de intenções da cidade expres-
sando a motivação para competir assinada pela/o representante legal da 
cidade (Presidente da Câmara). Para isso tem de marcar uma reunião com 
a/o presidente e pedir-lhe para escrever a carta. Depois de receber a carta, 
deve entregá-la à/ao líder do grupo da iniciativa local
 > Certificar-se que tem o mapa da cidade com lugares marcados para 
atividades
 > Ouvir a/o sua/seu líder e trabalhar em grupo com as outras pes-
soas do grupo
 > Participar na reunião da Assembleia Municipal onde terá  lugar o 
discurso final
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4

5

Membro 3 do grupo de iniciativa local

Membro 4 do grupo de iniciativa local

 É membro do grupo de iniciativa local responsável pelas relações 
com o setor empresarial e entidades financiadoras. Juntamente com sua 
equipa, faz todo o possível para que a sua cidade ganhe o título “Youthlân-
dia – Capital da Juventude”. Para isso, faz uso de todos os seus talentos e 
tem certeza de completar com sucesso as suas tarefas

Principais tarefas_
 >  Elaborar o orçamento em conjunto com a/o líder e a/o vereador/a 
 > Elaborar o orçamento e o plano de captação de recursos e en-
tregá-lo à/ao sua/seu líder
 > Ouvir a/o sua/seu líder e trabalhar em grupo com as outras 
pessoas do grupo
 > Participar na reunião do Assembleia Municipal onde terá  lugar 
o discurso final

 É membro do grupo de iniciativa local responsável pelas relações 
pelo desenvolvimento organizacional. Juntamente com sua equipa, faz 
todo o possível para que a sua cidade ganhe o título “Youthlândia – Capital 
da Juventude”. Para isso, faz uso de todos os seus talentos e tem certeza de 
completar com sucesso as suas tarefas

Principais tarefas_
 > Elaborar o organograma para a gestão do programa e entre-
gá-lo à/ao sua/seu líder
 > Ouvir a/o sua/seu líder e trabalhar em grupo com as outras 
pessoas do grupo
 > Participar na reunião da Assembleia Municipal onde terá  lugar 
o discurso final

6 Membro 5 do grupo de iniciativa local

 É membro do grupo de iniciativa local responsável por ajudar a/o 
líder o grupo de iniciativa local a cumprirem com sucesso as diferentes ta-
refas  e a submeter a candidatura com sucesso para que a sua cidade ganhe 
o título “Youthlândia – Capital da Juventude”. Para isso, faz uso de todos os seus 
talentos e tem a certeza de completar com sucesso suas tarefas. 
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7

8

Presidente do Conselho Estudantil 

Membro do Conselho Estudantil 

 É a/o presidente do Conselho Estudantil. É uma pessoa ativa que 
mobiliza o grupo para agir, geralmente tem discussões com colegas; Gosta de 
trabalhar em equipa e está a trabalhar com colegas para terminar uma boa 
proposta para este projeto. Está em contacto com várias pessoas importantes, 
representantes de docentes, autoridades públicas (incluindo instituições cul-
turais), empresas locais, ONGs, outros grupos, etc.
 A sua principal tarefa é emitir uma carta de apoio para a iniciativa 
e entregá-la às/aos representantes do grupo da iniciativa local. Para isso, terá 
de trabalhar em conjunto com dois membros do grupo local e uma/um repre-
sentante de uma instituição educacional.

 Integra o Conselho Estudantil. É uma pessoa ativa que mobiliza o 
grupo para agir, geralmente tem discussões com colegas; Gosta de trabalhar 
em equipa e está a trabalhar com colegas para terminar uma boa proposta 
para este projeto. Está em contato com várias pessoas importantes, repre-
sentantes de docentes, autoridades públicas (incluindo instituições culturais), 
empresas locais, ONGs, outros grupos, etc.
 A sua principal tarefa é apoiar a/o Presidente do Conselho das/os 
Estudantes a emitir uma carta de apoio para a iniciativa e entregá-la às/aos 
representantes do grupo da iniciativa local.

Principais tarefas_
 > Juntamente com a/o líder, coordenar as outras pessoas do grupo 
de iniciativa local
 > Juntamente com a/o líder, verificar que todas as pessoas têm os 
documentos necessários para a candidatura
 > Ouvir a/o sua/seu líder e trabalhar em grupo com as outras 
pessoas do grupo
 > Participar na reunião da Assembleia Municipal onde terá o lugar 
o discurso final
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Representante do Conselho Municipal de Juventude e Desporto

 É representante do Conselho Municipal de Juventude e 
Desporto. É uma pessoa chave na discussão e as tarefas que precisa cum-
prir são cruciais para alcançar o objetivo.
 Para apoiar o grupo de iniciativa local e as/os decisoras/decisores 
locais, precisará de cumprir as seguintes tarefas:
 > Apoiar, sempre que necessário, na gestão e planeamento do projeto 
 > Dar, a quem perguntar ou precisar, dados estatísticos sobre a 
juventude
 > Desenvolver com a/o vereador/a local, representante da in-
stituição cultural e representante do grupo de iniciativa local, o mapa da 
cidade com lugares marcados para atividades
 > Supervisionar a proposta final
 > Também será membro da comissão de jovens que apresentará 
a proposta às pessoas que compões júri

10

11 Presidente da Câmara

 É Presidente da Câmara e orgulhosamente representa a cidade de 
Youthville na disputa pelo título de Capital da Juventude em Youthlândia.
Está muito ocupada/o com a administração da cidade, esta competição é 
muito importante para si e leva-a muito a sério, envolvendo-se e apoiando as 
necessidades do grupo de iniciativa local.

Principais tarefas_
 > Assinar a carta de intenções para a candidatura
 > Colaborar com as pessoas responsáveis e redigir a carta de apoio
 > Apoiar e promover a iniciativa

Diretor/a da escola

 É o/a diretor/a da escola. É uma pessoa ativa que mobiliza o 
grupo para agir, tem ótimas ideias e muita experiência em trabalhar com 
jovens. Está em contacto com várias pessoas importantes, nomeadamente 
outras/os representantes de docentes, autoridades públicas (incluindo in-
stituições culturais), empresas locais, ONGs, etc.  e pode usar esses contatos 
para cumprir a tarefa.
 A sua principal tarefa é colaborar com a/o Presidente do Conse-
lho Estudantil para emitir uma carta de apoio para a iniciativa e entregá-la 
às/aos representantes do grupo de iniciativa.

9
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12

13

Vereador/a local 1

Vereador/a local 2

 É um/a vereador/a local na Câmara Municipal de Youthville e 
orgulhosamente representa a cidade de Youthville na disputa pelo título de 
Capital da Juventude na Youthlândia.

Principais tarefas_
 > Juntamente com a/o representante do Conselho Municipal de 
Juventude e Desporto, da instituição cultural e com uma pessoa do grupo de 
iniciativa local, fazer o mapa necessário para o concurso
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local

Vereador/a local 3

 É um/a vereador/a local na Câmara Municipal de Youthville e 
orgulhosamente representa a cidade de Youthville na disputa pelo título de 
Capital da Juventude na Youthlândia.

Principais tarefas_
 > Elaborar o orçamento juntamente com a/o responsável do gru-
po de iniciativa local e com as outras pessoas que estão a trabalhar nele
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local

14

 É um/a vereador/a local na Câmara Municipal de Youthville e 
orgulhosamente representa a cidade de Youthville na disputa pelo título de 
Capital da Juventude na Youthlândia.

Principais tarefas_
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local
 > Apoiar a elaboração da carta de intenções para a candidatura. 
Para isso, precisará trabalhar com a/o Presidente e com representantes do 
grupo de iniciativa.

 > Disponibilizar fundos para a iniciativa
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local
 > Participar nas reuniões do grupo
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16

17

Membro do júri 1

Membro do júri 2

 É uma das pessoas do júri a avaliar as candidaturas para o título da 
Capital da Juventude da Youthlândia. Tem um dos papéis mais importantes 
e seu voto pode mudar a vida de muitas/os jovens. É muito importante que 
vote após certificar-se que tem todas as informações necessárias para isso.

Principais tarefas_
 > Votar na iniciativa
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local
 > Durante todo o exercício prestar atenção e observar como o grupo 
interage e garantir que tem todas as informações necessárias para a votação final

 É uma das pessoas do júri a avaliar as candidaturas para o título da 
Capital da Juventude da Youthlândia. Tem um dos papéis mais importantes 
e seu voto pode mudar a vida de muitas/os jovens. É muito importante que 
vote após certificar-se que tem todas as informações necessárias para isso.

Principais tarefas_
 > Votar na iniciativa
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local
 > Durante todo o exercício prestar atenção e observar como o grupo 
interage e garantir que tem todas as informações necessárias para a votação final

Representante de uma instituição cultural

 É representante de uma instituição cultural local. A sua ex-
periência e conhecimento são muito importantes e ajudarão a cumprir 
as tarefas necessárias para que Youthville concorra ao título de Capital da 
Juventude na Youthlândia.

Principais tarefas_
 > Juntamente com a/o representante do Conselho Municipal de 
Juventude e Desporto, vereador/a e com uma pessoa do grupo de iniciativa 
local, fazer o mapa necessário para o concurso
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local

15



 É uma das pessoas do júri a avaliar as candidaturas para o título da 
Capital da Juventude da Youthlândia. Tem um dos papéis mais importantes 
e seu voto pode mudar a vida de muitas/os jovens. É muito importante que 
vote após certificar-se que tem todas as informações necessárias para isso.

Principais tarefas_
 > Votar na iniciativa
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local
 > Durante todo o exercício prestar atenção e observar como o grupo 
interage e garantir que tem todas as informações necessárias para a votação final
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19

18

20

Membro do júri 3

Membro do júri 4

Membro do júri 5

 É uma das pessoas do júri a avaliar as candidaturas para o título da 
Capital da Juventude da Youthlândia. Tem um dos papéis mais importantes 
e seu voto pode mudar a vida de muitas/os jovens. É muito importante que 
vote após certificar-se que tem todas as informações necessárias para isso.

Principais tarefas_
 > Votar na iniciativa
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local
 > Durante todo o exercício prestar atenção e observar como o grupo 
interage e garantir que tem todas as informações necessárias para a votação final

 É uma das pessoas do júri a avaliar as candidaturas para o título da 
Capital da Juventude da Youthlândia. Tem um dos papéis mais importantes 
e seu voto pode mudar a vida de muitas/os jovens. É muito importante que 
vote após certificar-se que tem todas as informações necessárias para isso.

Principais tarefas_
 > Votar na iniciativa
 > Cooperar com o grupo de iniciativa local
 > Durante todo o exercício prestar atenção e observar como o grupo 
interage e garantir que tem todas as informações necessárias para a votação final
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QUEREMOS 
A TUA 

PARTICIPAÇÃO!
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Clube de 
Jovens 

Título da atividade_
Clube de jovens

Tema_
 > Participação Juvenil na vida comunitária
 > Desenvolvimento de liderança juvenil

Tipo de atividade_ 
Simulação/ Role play

Descrição geral_  
 Esta atividade utiliza um exercício de simulação para apoiar as e os jovens a 
refletir sobre a identificação das necessidades na comunidade jovem local e  direitos e 
competências necessários garantir quando as e os jovens querem desenvolver a sua pró-
pria iniciativa a nível local, nomeadamente um “Clube de Jovens”. Aborda competências 
relacionadas com a organização de um grupo, planeamento, tomada de decisões, repre-
sentação de interesses e procura de consenso. Também a dinâmica de uma reunião, presi-
dir e dirigir uma reunião e falar em público.

Tópicos abordados_ 
 > Desenvolvimento de um grupo formal de jovens (forma de organização cívica 
juvenil local)
 > Desenvolvimento de iniciativas juvenis a nível local
 > Cooperação e negociação com diferentes atores
 > Direito de participar em processos de tomada de decisão

Tamanho do grupo_ 
15-30 participantes

Tempo_ 
90min

Objetivos_
 > Explorar abordagens de participação representadas por diferentes atores a 
nível local
 > Identificar motivações e interesses de vários atores locais envolvidos em ações 
de apoio e suporte a jovens
 >Procurar formas práticas de estabelecer uma estrutura participativa para jovens 
a nível local
 >Desenvolver competências no domínio da negociação, tomada de decisão e 
procura de consensos e acordos
 >Experimentar uma reunião oficial para representar interesses e trocar pontos de vista

2actividade
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Preparação_ 
papéis da simulação

Materiais_ 
 > uma cópia do cenário para cada participante;
 > um papel pessoal para cada participante, preparado antecipadamente com os 
nomes das/os participantes;
 > uma folha com descrições de funções e perguntas para cada observador (se 
aplicável);
 > uma sala de reuniões montada em círculo ou quadrado de mesas e cadeiras; 
várias salas de reunião ou espaços menores;
 > papel e canetas;
 > uma cópia de todas as descrições de funções para cada participante no final da 
simulação.

Instruções (15min)_ 
 1> Explique ao grupo que nesta simulação serão jovens da cidade que querem 
montar um clube de jovens e que foram pedir apoio à/ao Presidente da Câmara
 2> Dê instruções claras sobre o tempo da simulação
 3> Leia para todo o grupo o cenário, a lista de papéis existentes e as questões 
que serão discutidas durante a reunião (estes materiais estão em “materiais de apoio”)
 4> Distribua os papéis individuais. Dê alguns minutos para que as/os jovens pos-
sam imaginar a pessoa que serão durante a simulação
 5> Distribua os papéis individuais. Dê alguns minutos para que as/os jovens pos-
sam imaginar a pessoa que serão durante a simulação.
 6> Se houver observadoras/es, distribua  folhas com perguntas e dê-lhes algu-
mas instruções detalhadas, se necessário. Peça-lhes para se sentarem num local da sala 
onde possam observar o que vai acontecer.
 7> Explique que a descrição que está no seu papel é apenas a base do papel 
que desempenharão mas que durante a simulação podem usar a sua imaginação e cria-
tividade e criar a história da simulação. Não há maneira certa de agir e o que dizer, nem a 
conclusão correta. 

Exercício de simulação propriamente dito (30 minutes) 
 1> As/Os participantes que receberam um papel sentam-se no local destinado à 
reunião
 2> A/O presidente abre a reunião lendo o tema da reunião, apresentando a sua 
opinião e pede a opinião das pessoas presentes
 3> As pessoas presentes na sala apresentam as suas opiniões, uma a uma 
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Perguntas para reflexão (debriefing)_ 
 > Como se sentem?
 > Sentem-se satisfeitas/os com os resultados da votação? Porquê?
 > Qual era o vosso papel? Como interpretaram esse papel? Em que se basearam 
para atuar assim? Porquê?
 > Quem eram os atores presentes nesta reunião? Como se relacionaram os dife-
rentes atores?
 > Como é que as decisões foram tomadas?
 > Quais foram os argumentos que levaram a que se tomasse uma decisão?
 > A decisão foi democrática? O processo permitiu participação?
 > Quais foram as impressões das/os observadoras/es (no caso de terem existi-
do)? O que fariam de diferente se pudesse realizar a reunião novamente?
 > A reunião foi realista? Poderia ter acontecido na realidade?
 > O resultado final foi satisfatório em relação ao objetivo de aumentar a partici-
pação das/os jovens nesta tomada de decisão? 
 > O que aprenderam / descobriu durante o exercício?

Em anexo – materiais de apoio_ 
 > Cenário
 > Papéis

Sugestões para docentes_ 
 > Explique às/aos estudantes os papéis que desempenharão, se necessário, e 
descreva o cenário
 > Ajuste tempos e funções de acordo com as necessidades
 > Faça uso de todo o toolkit e compreenda quais os princípios, valores e concei-
tos que lhe podem ser úteis para a dinamização desta atividade
 > É um exercício de educação não-formal, deve ser divertido para o grupo de 
jovens e, simultaneamente, gerar aprendizagem 
 > Não deixe de fazer as perguntas para reflexão final / de-briefing 
 > Motive o grupo a levar os seus papéis a sério e realmente atuarem nos papéis 
que têm
 > Não fique desmotivada/o se as/os estudantes tiverem dificuldades ou não esti-
verem a levar a simulação muito a sério. Lembre-se que o método é novo, estão expostos/
as mas que, provavelmente, se se familiarizarem com tais atividades e abordagens, prova-
velmente até pedirão para fazer mais!
 > O papel de Presidente pode dar à/ao estudante mais motivada/o mas não 
coloque o foco no papel mais importante (isso também pode ser objeto de discussão no 
de-briefing se o grupo estiver maduro para discutir sobre relações de poder)
 > Está previsto que quem assumir o papel de presidente deve moderar a discus-
são. Se a discussão ficar estagnada, tente ajudar com algumas perguntas, mas evite que 
conduzir a discussão.
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MATERIAIS DE APOIO
Simulação  “Clube de Juventude”

Cenário_ 
 Boringtown é uma cidade de Dull-land, um país democrático onde não existem 
espaços de lazer e convívio para jovens. Nesta cidade, mais de um terço da população 
são jovens entre os 14 e 26 anos. Podem passar o seu tempo livre apenas no clube de 
dança folclórica, no clube desportivo ou no clube de ciências. Não há outras opções para 
ocuparem significativamente o seu tempo livre com o que é da sua preferência, por exem-
plo jogar jogos de mesa, ouvir música ou apenas conversar sobre tópicos interessantes e 
passarem tempo num ambiente seguro.
 Quatro jovens com idades entre os 18 e os 25 decidiram criar em Boringtown um 
clube de jovens. Com esse objetivo, foram falar com amigas/os e colegas para saberem o 
que pensam sobre esta ideia e fizeram um questionário sobre o que as e os jovens sentiam 
falta na sua cidade. Aproximadamente 200 jovens responderam ao questionário e, com 
base nisso, criaram um plano de atividades para este clube de jovens.
Sabiam que para tal iniciativa precisam de apoio da/o Presidente da Câmara. Assim, pedi-
ram uma reunião à/ao Presidente.
 A/O presidente tem 42 anos, e está a desempenhar esta função pelo 2º ano. Foi 
eleita/o nas últimas eleições autárquicas.  Um dos temas do seu programa pré-eleitoral foi 
também a participação das e dos jovens e a cooperação do município para o desenvolvi-
mento de mais opções de tempo livre para jovens. No entanto, depois de ser eleita/o, ele 
não tomou nenhuma atitude em relação a este assunto porque teme não ter o apoio das/
os vereadoras/es. 
 Após o primeiro encontro com o grupo de jovens que quer criar o Clube, pediu-

-lhes um plano detalhado para o seu desenvolvimento, lista de requisitos para o município 
e convidou-as/os para reuniões com outros grupos de interesse e autoridades locais para 
decidirem em conjunto qual o apoio municipal a esta iniciativa.

As seguintes pessoas participam na reunião_ 
 > presidente, que presidirá à reunião de hoje
 > líder da oposição política da cidade de Boring, membro da assembleia municipal
 > vice-presidente da assembleia municipal, que também é chefe da Comissão de 
Orçamento;
 > membro da assembleia municipal, que também é chefe da Comissão da Juven-
tude e do Desporto
 > diretor/a da escola secundária local, na qual alguns das/os adolescentes propo-
nentes do evento estão a estudar;
 > vice-presidente da associação de encarregadas/os de educação da escola local;
 > padre da igreja local;
 > chefe do centro de tempos livres de Boringtown, onde a música folclórica e o 
clube de ciências são organizados
 > CEO de uma empresa local
 > Jovens
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A reunião de hoje discute as seguintes questões_ 
 > Está o município disposto a apoiar financeira ou materialmente o grupo de 
jovens para a criação do “Clube de Jovens”?
 > Em caso afirmativo, quanto dinheiro e qual o material que poderão fornecer? O 
município tem alguma infraestrutura (prédio, sala, etc.) que as/os jovens possam usar para 
esse fim?
 > Quem será a pessoa responsável por este clube? O município irá administrá-lo 
ou será o grupo de jovens ou uma organização da sociedade civil com mais experiência a 
administrá-lo? 

Papéis_ 
Aqui encontra a descrição do seu papel.
Por favor, leia com muito cuidado e não mostre a ninguém.
Tente imaginar como essa pessoa agiria.

Presidente de Boringtown _ 
 Tem 42 anos e este é o seu segundo ano de mandato. Ganhou as últimas eleições 
e antes de se tornar presidente, era um/a empresário/a de sucesso.
O seu maior interesse é o crescimento económico da cidade, mas um dos temas do seu 
programa pré-eleitoral foi também a participação das e dos jovens e a cooperação com o 
município no desenvolvimento de mais opções de tempo livre para jovens. Colocou este 
tema no seu programa pré-eleitoral apenas com base no conselho da sua equipa pré-elei-
toral mas não tem grande interesse pessoal nele. É por isso que, depois de ser eleita/o, não 
tomou nenhuma atitude em relação a este problema. Também tem medo de que não  ter 
o apoio da vereação. Não quer fazer nada contra o interesse das/os vereadoras/es porque 
ainda não se sente estável nesta sua nova posição.
É uma pessoa muito séria e comporta-se de maneira politicamente correta.

É líder da oposição política de Boringtown, membro da assembleia municipal_ 
 Viveu toda a sua vida na cidade, é membro do partido há vinte e cinco anos e é 
membro da assembleia municipal. Na sua opinião, as e os jovens têm opções suficientes 
para ocuparem o seu tempo livre com as opções que já são oferecidas pelo centro de tem-
pos livres e escolas locais. Acha que, se este grupo de jovens quer ter mais opções, deve 
propor isso ao centro de tempos livres e não criar um lugar separado para a juventude.
Também acredita que as e os jovens devem participar em partidos políticos se quiserem 
participar ou, em alternativa, formalizarem os seus grupos em associações. Não confia em 
grupos informais para lhes dar tamanhas responsabilidades de gestão de dinheiro ou in-
fraestruturas públicas. Portanto, é contra este clube jovens.

É vice-presidente da Assembleia Municipal_ 
 Também é chefe da Comissão Municipal de Orçamento. Tem trabalhado durante 
anos para organizar financeiramente o orçamento da cidade. Um trabalho que conseguiu 
realizar com sucesso e de forma equilibrada no ano passado. Quer manter um orçamento 
como ele está a todo o custo e vê a criação deste clube de jovens como uma iniciativa inútil 
que só vai tirar dinheiro do orçamento da cidade. Portanto, você é contra este clube.
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Membro da assembleia municipal_ 
 Tem 35 anos, jovem e progressista. É a/o única/o jovem membro da Assembleia 
Municipal e também vereador/a da Juventude e Desporto. Vê esta necessidade de estabe-
lecer um espaço para as e os jovens já há alguns anos. É por isso que apoia esta iniciativa.
Está apenas preocupada/o com a gestão administrativa deste clube juvenil. Teme-se que 
se forem apenas as/os próprios jovens a administrarem este projeto, ele se possa transfor-
mar num espaço negligenciado onde as e os jovens poderão assumir comportamentos de 
riscos e iniciar consumos de droga ou álcool.

Diretor/a da escola local_ 
 Algumas e alguns das e dos jovens que beneficiariam deste projeto frequentam 
a sua escola. Têm a oportunidade de participar em vários eventos escolares e competições 
desportivas. Está preocupado que este clube de jovens desvie a atenção das atividades 
extracurriculares e de lazer já oferecidas na escola e de recursos financeiros específicos da 
cidade que poderiam ser investidos em atividades para as e os estudantes da escola. No 
geral, acha que o dinheiro seria melhor investido na renovação das instalações desportivas 
da escola e não vê realmente o objetivo da iniciativa. É contra esta iniciativa e argumenta 
vigorosamente a sua situação.

Encarregada/o de educação de uma/a jovem da escola_ 
 É um membro ativo e vice-presidente da associação de encarregadas/os de edu-
cação na escola local. Investiu muito tempo e energia no apoio aos eventos da escola. Vê o 
mesmo problema que as e os jovens enfrentam desde que tinha a idade delas/es. Acredita 
na iniciativa e acha que se a cidade confiar e apoiar a iniciativa, o Clube será um lugar 
seguro para as e os jovens de toda a cidade. Apoia a iniciativa.

É um o padre da paróquica local_ 
 Está cada vez mais preocupado com o facto das e dos jovens não estarem inte-
ressadas e interessados em ir à igreja ou às atividades paroquiais. Está feliz por ter sido con-
vidado para esta reunião já que jovens também estarão presentes e assim pode descobrir 
quais são os seus interesses. Basicamente, apoia a iniciativa e, à medida que as e os jovens 
se afastam cada vez mais de Deus, acredita que qualquer coisa que as e os incentive a en-
volverem-se positivamente na vida comunitária será boa para suas atividades paroquiais. 
Também acredita que as/os jovens precisam de lugar para reuniões e convívio, além de 
bares e cafés.

Chefe do centro de tempos livre de Boringtown_ 
 É uma pessoa muito ativa e dinâmica que gosta de ver as e os jovens a envolve-
rem-se e a tomar iniciativa e responsabilidade pelas coisas em que estão interessadas/os 
e pelas questões que lhes dizem respeito. No entanto, o seu centro de tempos livres tem 
sofrido com a falta de apoio financeiro e concorda com a/o diretor da escola de que talvez 
o dinheiro seria melhor investido nas instalações desportivas da escola ou atividades do 
seu centro, já que parecem ser as atividades mais procuradas pela juventude local.
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CEO de uma empresa local_ 
 Está constantemente à procura de novas oportunidades de negócios. Gostaria 
de se tornar amiga/o da/o Presidente porque acredita que isso pode gerar alguns negócios. 
Apoia totalmente a opinião da/o Presidente. Estaria disposta/o a apoiar financeiramente o 
clube sob certas condições.

Melhor estudante da escola com interesse pela política local_ 
 Faz parte do grupo de jovens  com vontade de criar o Clube. É uma pessoa muito 
sociável, gosta de conhecer novas pessoas e fazer novas amizades. Faz parte de uma fa-
mília que vive com algumas dificuldades económicas e sente falta de um lugar na cidade 
onde possa conversar com amigas/os sem ter de pagar por café ou outras bebidas.
É fã de política e tem-se vindo a preparar para esta reunião. Está ciente dos detalhes do 
programa pré-eleitoral da/o Presidente. Quer o usar as promessas eleitorais feitas pela/o 
para apoiar as e os jovens nas suas ações e participação na vida comunitária como argu-
mento principal da discussão.

Tem 25 anos_ 
 Faz parte do grupo de jovens que querem desenvolver o Clube. Acabou a licen-
ciatura numa cidade perto de Boringtown.
Tem experiência com a organização de pequenos eventos na cidade onde estudou e fre-
quentava regularmente o clube daquela cidade, também criado por jovens. Portanto, vê 
os benefícios que pode trazer e esse exemplo de boa prática é o seu maior argumento.
Sabe como apresentar a sua opinião de maneira muito madura e politicamente correta. 
Está disposto/a a lutar pelo seu plano tanto quanto for possível.

Está farta/o das autoridades_ 
 Faz parte do grupo de jovens que querem desenvolver o Clube. Está farta/o da 
escola e especialmente das autoridades (quaisquer autoridades: locais, autoridades sociais 
baseadas na idade). Está convencida/o de que o poder estabelecido deveria simplesmente 
parar de incomodar as e os jovens e dar-lhes liberdade. Acha que este Clube dará às e aos 
jovens a oportunidade de se expressarem e mostrar “aos velhos do Restelo” que a juventu-
de está disposta e apta a participar na vida pública de maneira profissional, desenvolver e 
administrar tal lugar por conta própria.
Não tem muita experiência em falar em público. Está muito entusiasmada/o com a sua 
ideia e quer mostrá-la também a todas as pessoas presentes na reunião.

Tem 20 anos_ 
 Lidera o grupo que quer desenvolver o Clube de Jovens.
Preparou uma lista com todas as necessidades do projeto e o apoio necessário do município:
 >  edifício / sala da cidade
 >  jovens renovarão o espaço por conta própria
 > jovens precisam de material e apoio financeiro, bem como de profissionais 
para fazerem alguns trabalhos
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Também preparou possíveis atividades para o clube e respetiva administração:
 >  jovens vão administrar o próprio clube
 >  reuniões regulares, horário de funcionamento das 14:00 às 21:00
 > noites de cinema
 > jogos (jogos de mesa e outros jogos de grupo)
 >  questionários para ir consultando as/os jovens locais sobre o que querem fazer 
e de como usar o espaço do clube
 > noites de música

 É uma pessoa muito pacífica e defende as suas ideias e pensamentos de maneira 
muito calma. Está ciente das preocupações existentes na sala mas preparou argumentos 
muito bons para convencer os vários atores de maneira muito inteligente – para apoiar 
o clube financeiramente e também materialmente. Um desses argumentos é a sugestão 
de formalizar o grupo, constituindo uma organização juvenil para ter melhor controlo e 
segurança na administração do clube. 
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Festival da 
Juventude
Título da atividade_

“Festival da Juventude”

Tema _
Participação Juvenil na vida comunitária

Tipo de atividade_ 
Simulação/ Role play

Descrição geral_
 Esta atividade utiliza um exercício de simulação para apoiar as e os jovens a refle-
tirem sobre os direitos e competências necessárias quando um grupo informal de jovens 
deseja organizar um evento local, nomeadamente um festival da juventude.
Aborda competências relacionadas com a organização de um grupo, planeamento, toma-
da de decisões, representação de interesses e procura de consenso. Também a dinâmica 
de uma reunião, presidir e dirigir uma reunião e falar em público.

Tópicos abordados_ 
 > Desenvolvimento de um grupo formal de jovens (forma de organização cívica 
juvenil local)
 > Desenvolvimento de iniciativas juvenis a nível local
 > Cooperação e negociação com diferentes atores
 > Direito de participar em processos de tomada de decisão

Tamanho do grupo_ 
15-30 participantes

Tempo_ 
90min

Objetivos_ 
 > Explorar abordagens de participação representadas por diferentes atores a 
nível local
 > Identificar motivações e interesses de vários atores locais envolvidos em ações 
de apoio e suporte a jovens
 > Procurar formas práticas de estabelecer uma estrutura participativa para jo-
vens a nível local
 > Desenvolver competências no domínio da negociação, tomada de decisão e 
procura de consensos e acordos
 > Experimentar uma reunião oficial para representar interesses e trocar pontos 
de vista

3actividade



44

Preparação_
 > papéis da simulação

Materiais_ 
 > uma cópia do cenário para cada participante;
 > um papel pessoal para cada participante, preparado antecipadamente com os 
nomes das/os participantes;
 > uma folha com descrições de funções e perguntas para cada observador/a (se 
aplicável);
 > uma sala de reuniões montada em círculo ou quadrado de mesas e cadeiras; 
várias salas de reunião ou espaços menores;
 > papel e canetas;
 > uma cópia de todas as descrições de funções para cada participante no final da 
simulação.

Instruções (15min)_ 
 1> Explique ao grupo que nesta simulação serão jovens da cidade que querem 
organizar um festival de verão e que terão de pedir apoio à/ao Presidente da Câmara para 
isso acontecer
 2> Dê instruções claras sobre o tempo da simulação
 3> Leia para todo o grupo o cenário, a lista de papéis existentes e as questões 
que serão discutidas durante a reunião (estes materiais estão em “materiais de apoio”)
 4> Distribua cópias do cenário ao grupo e dê algum tempo que o possam ler 
cuidadosamente
 5> Distribua os papéis individuais. Dê alguns minutos para que as/os jovens pos-
sam imaginar a pessoa que serão durante a simulação
 6> Peça às/aos jovens para partilharem com todo o grupo qual o papel que terão 
(mas não podem ler a descrição completa do papel - apenas o título)
 7> Se houver observadoras/es, distribua folhas com perguntas e dê-lhes algu-
mas instruções detalhadas, se necessário. Peça-lhes para se sentarem num local da sala 
onde possam observar o que vai acontecer.
 8> Explique que a descrição que está no seu papel é apenas a base do papel 
que desempenharão mas que durante a simulação podem usar a sua imaginação e cria-
tividade e criar a história da simulação. Não há maneira certa de agir e o que dizer, nem a 
conclusão correta. 
 9> Peça à/ao Presidente para abrir a discussão.
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Exercício de simulação propriamente dito (30 minutes)_
 1> As/Os participantes que receberam um papel sentam-se no local destinado à 
reunião
 2> A/O presidente abre a reunião lendo o tema da reunião, apresentando a sua 
opinião e pede a opinião das pessoas presentes
 3>As pessoas presentes na sala apresentam as suas opiniões, uma a uma

Perguntas para reflexão (debriefing)_ 
 > Como se sentem?
 > Sentem-se satisfeitas/os com os resultados da votação? Porquê?
 > Qual era o vosso papel? Como interpretaram esse papel? Em que se basearam 
para atuar assim? Porquê?
 > Quem eram os atores presentes nesta reunião? Como se relacionaram os dife-
rentes atores?
 > Como é que as decisões foram tomadas?
 > Quais foram os argumentos que levaram a que se tomasse uma decisão?
 > A decisão foi democrática? O processo permitiu participação?
 > Quais foram as impressões das/os observadoras/es (no caso de terem existi-
do)? O que faria de diferente se pudesse realizar a reunião novamente?
 > A reunião foi realista? Poderia ter acontecido na realidade?
 > O resultado final foi satisfatório em relação ao objetivo de aumentar a partici-
pação das/os jovens nesta tomada de decisão? 
 > O que aprenderam / descobriu durante o exercício?

Em anexo – materiais de apoio_
 > Cenário
 > Papéis

Sugestões para docentes_ 
 > Explique às/aos estudantes os papéis que desempenharão, se necessário, e 
descreva o cenário
 > Ajuste tempos e funções de acordo com as necessidades
 > Faça uso de todo o toolkit e compreenda quais os princípios, valores e concei-
tos que lhe podem ser úteis para a dinamização desta atividade
 > É um exercício de educação não-formal, deve ser divertido para o grupo de 
jovens e, simultaneamente, gerar aprendizagem 
 > Não deixe de fazer as perguntas para reflexão final / de-briefing 
 > Motive o grupo a levar os seus papéis a sério e realmente atuarem nos papéis que têm
 > Não fique desmotivada/o se as/os estudantes tiverem dificuldades ou não esti-
verem a levar a simulação muito a sério. Lembre-se que o método é novo, estão expostos/
as mas que, provavelmente, se se familiarizarem com tais atividades e abordagens, prova-
velmente até pedirão para fazer mais!
 > O papel de Presidente pode dar à/ao estudante mais motivada/o mas não 
coloque o foco no papel mais importante (isso também pode ser objeto de discussão no 
de-briefing se o grupo estiver maduro para discutir sobre relações de poder)
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 > Está previsto que quem assumir o papel de presidente deve moderar a discus-
são. Se a discussão ficar estagnada, tente ajudar com algumas perguntas, mas evite que 
conduzir a discussão.

MATERIAIS DE APOIO_
Simulação “Festival da Juventude”

Cenário_
 Oldtown é uma cidade na região de Seniorland, um país democrático com quase 
nenhum evento dirigido a jovens. Os maiores eventos no Oldtown são os jogos despor-
tivos de verão, os dias de dança folclórica e a celebração do Dia das Crianças. Todos os 
eventos são populares entre as pessoas idosas e famílias com crianças pequenas, mas não 
há nenhum evento para adolescentes.
 Em Oldtown, vivem apenas alguns/algumas jovens e não existe um grupo formal 
ou associação que as/os una e lhes dê uma voz mais forte a nível local. Três colegas com 
idades entre os 15 a 18 anos decidiram organizar o Festival da Juventude na sua cidade du-
rante as férias de verão. Este evento deve incluir espetáculos de grupos de música popular 
local, debates, noites de cinema, comida e bebida.
 Este grupo de jovens não tem dinheiro para garantir a infra-estrutura do evento, 
de modo que procuraram a/o Presidente da Câmara para pedir apoio financeiro ou material.
A/O Presidente tem 62 anos e este é o último ano dela/e neste cargo. Ela/Ele é muito aber-
ta/o e gentil mas nunca organizou tal evento. Está cética/o em relação a isso e considera 
um grande risco financeiro apoiar tal evento, especialmente quando é organizado por 
grupos não formais de jovens.  Assim, decidiu convovar para uma reunião este grupo de 
jovens com outros grupos de interesse para que se pudesse discutir o interesse público 
desta iniciativa e tomar uma decisão comum. 

As seguintes pessoas participam da reunião_
 > presidente, que presidirá à reunião de hoje ( também é vice-presidente do 
Comitê de Autoridades Locais e Regionais em Seniorland);
 > líder da oposição política de Oldtown;
 > vice-presidente da assembleia municipal da cidade, que também é chefe da 
Comissão de Orçamento;
 > diretor/a da escola secundária local frequentada pelo grupo de adolescentes 
que estão a propor o Festival;
 > vice-presidente da associação de encarregadas/os da escola local;
 > porta-voz do grupo “Voluntári@s para crianças”;
 > padre da igreja católica local;
 > treinador/a da equipa de futebol dos juvenis de Oldtown;
 >  investigador/a do Instituto de Pesquisa Etnológica da Universidade de Oldtown;
 > técnica/o de juventude;
 > técnica/o de desenvolvimento comunitário;
 > CEO de uma empresa local
 > Jovens
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A reunião de hoje discute as seguintes questões_
 > O município está disposto a apoiar financeiramente ou através de material este 
grupo de jovens na organização deste Festival de Juventude? 
 > Em caso afirmativo, quanto dinheiro e que material a Câmara pode fornecer?
 > Quem será a/o líder do evento? O município vai assumir a gestão do evento ou 
apoiar os jovens para assumirem esta competência administrativa?

Papéis_
Aqui encontra a descrição do seu papel.
Por favor, leia com muito cuidado e não mostre a ninguém.
Tente imaginar como essa pessoa agiria na reunião.

Presidente da Câmara de Oldtown_
 Tem 62 anos e este é seu último ano no cargo de presidente. É uma pessoa calma 
e não muito energética. Não gosta de se sentir pressionada/o nem de discutir. É grande fã 
de tradições e aprecia muito o trabalho do departamento cultural que organiza grandes 
eventos todos os anos (jogos desportivos de verão, dias de dança folclórica e comemoração 
do Dia das Crianças) que são muito populares entre as pessoas. Também é uma pessoa mui-
to aberta e gentil e por isso recebe com felicidade esta ideia das e dos jovens da cidade. No 
entanto, não confia nas suas competências nem no facto de que Oldtown nunca organizou 
tal evento da Juventude, é cética/o em relação a isto e considera um grande risco financeiro 
apoiar tal evento, especialmente quando ele é organizado por grupos não formais de jo-
vens. Portanto, decidiu convocar para a reunião este grupo de jovens mas um conjunto de 
outros atores locais para discutirem esta proposta e tomarem uma decisão conjunta. 

É um membro de 55 anos do partido da oposição_
 Viveu toda a sua vida na cidade, é membro do partido há vinte e cinco anos e é 
membro do departamento cultural. Acredita que as/os jovens se devem filiar num partido 
político para participar ou, serem pelo menos, formalizados as associações de juventude. 
Não confia em grupos não formais o suficiente para lhes dar tal responsabilidade. Portanto, 
você é contra este evento.

É vice-presidente da Assembleia Municipal de Oldtown_
 Também é chefe da equipa de Gestão Municipal responsável pelo Orçamento. 
Tem trabalhado durante anos para conseguir um equilíbrio orçamental e finalmente con-
seguiu este feito o ano passado. Quer manter um orçamento equilibrado  de qualquer 
maneira possível. Portanto, você é contra este evento.

Diretor/a da escola local_
 Algumas e alguns das e dos jovens que beneficiariam deste projeto frequentam 
a sua escola. Têm a oportunidade de participar em vários eventos escolares e competições 
desportivas. Está preocupada/o que este clube de jovens desvie a atenção das atividades 
extracurriculares e de lazer já oferecidas na escola e de recursos financeiros específicos da 
cidade que poderiam ser investidos em atividades para as e os estudantes da escola. No 
geral, acha que o dinheiro seria melhor investido na renovação das instalações desportivas 
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da escola e não vê realmente o objetivo da iniciativa. É contra esta iniciativa e argumenta 
vigorosamente a sua situação.

Encarregada/o de educação de uma/a jovem da escola_
 É um membro ativo e vice-presidente da associação de encarregadas/os de edu-
cação na escola local. Investiu muito tempo e energia no apoio aos eventos da escola. Vê o 
mesmo problema que as e os jovens enfrentam desde que tinha a idade delas/es. Acredita 
na iniciativa e acha que se a cidade confiar a apoiar a iniciativa, o Festival  será um lugar 
seguro para as e os jovens de toda a cidade. Apoia a iniciativa.

É um o padre da paróquica local_
 Está cada vez mais preocupado com o facto das e dos jovens não estarem inte-
ressadas e interessados em ir à igreja ou às atividades paroquiais. Está feliz por ter sido con-
vidado para esta reunião já que jovens também estarão presentes e assim pode descobrir 
quais são os seus interesses. Basicamente, apoia a iniciativa e, à medida que as e os jovens 
se afastam cada vez mais de Deus, acredita que qualquer coisa que as e os incentive a en-
volverem-se positivamente na vida comunitária será boa para suas atividades paroquiais. 
Também acredita que as/os jovens precisam de lugar para conviver.

É treinador/a da equipa de futebol da escola_
 É uma pessoa muito ativa e dinâmica que gosta de ver as e os jovens a envolve-
rem-se e a tomar iniciativas com responsabilidade. No entanto, a sua equipa de futebol 
tem sofrido com a falta de apoio financeiro e concorda com o/a diretor/a de que talvez 
o dinheiro seria melhor investido nas instalações desportivas da escola, já que parecem 
ser as atividades mais procuradas pelas/os jovens locais. Tem um dilema. Apoia qualquer 
iniciativa para promover a participação de jovens e eventos para jovens, mas está preo-
cupada/o com a competição que este evento criará no que diz respeito à forma como 
recursos financeiros são usados.

Investigador/a no Instituto de Pesquisa Etnológica da Universidade de Oldtown_
 No momento, o seu principal tema de investigação são grupos étnicos que vi-
vem na região mas a sua verdadeira paixão é a juventude e a sua participação nas tradições 
e eventos tradicionais.
Esta iniciativa apanhou-a/o de surpresa e está motivada/o para se envolver porque uma 
das suas principais áreas de interesse é a participação das e dos jovens na cultura local, 
nas tradições e na vida pública. Tem muito para partilhar no encontro sobre abordagens 
culturais e ”novas” tradições, tendo recentemente estado numa conferência internacional 
sobre este assunto organizada pelo Conselho da Europa em Estrasburgo. Na conferência, 
as e os jovens que participaram em projetos como o que aqui se propõe e organizaram 
novos eventos de apoio à cultura local foram parabenizadas/os como exemplos de boas 
práticas. É a favor desta iniciativa e traz argumentos “baseados em evidências” para discutir 
vigorosamente seu caso.



49

Recém técnico de nível V em trabalho juvenil_ 
 Está entusiasmada/o e motivada/o para apoiar as/os jovens de todas as formas 
possíveis. Apoia a/o Presidente no que diz respeito às iniciativas mais tradicionais, mas 
teme que a ação da/o Presidente seja limitada por medidas antigas e eventos tradicionais 
organizados pelo departamento cultural apenas porque, com o tempo na posição, perdeu 
a flexibilidade. É claro que não pode expressar isso diretamente na reunião, mas quer ter 
certeza de que a iniciativa trará uma estrutura sustentável para a participação das/os jo-
vens. Tem vontade apoiar e de se envolver ativamente na organização destes eventos.

CEO de uma empresa local_
 Está constantemente à procura de novas oportunidades de negócios. Gostaria 
de se tornar amiga/o da/o Presidente porque acredita que isso pode gerar alguns negócios. 
Apoia totalmente a opinião da/o Presidente. Estaria disposta/o a apoiar financeiramente o 
Festival sob certas condições.

Estudante com 17 anos com interesse pela política local_
 Faz parte do grupo de jovens que quer organizar este Festival. Vê muitas inicia-
tivas que foram realizadas na sua comunidade local para o benefício de jovens que foram 
mal sucedidas (devido ao pouco ou nenhum compromisso das autoridades locais e das/os 
próprios jovens, concentrando-se apenas em jovens ou crianças menores de 15 anos).
Tem experiência com a organização de eventos de pequena escala e é a/o delegada/o de 
turma pelo segundo ano. Sabe como apresentar a sua opinião de maneira muito madura 
e politicamente correta. Está disposta/o a lutar pelo seu plano tanto quanto for possível.

Está farta/o de eventos tradicionais_
 Faz parte do grupo de jovens que querem desenvolver o Clube. Está farta/o da 
escola e especialmente das autoridades (quaisquer autoridades: locais, autoridades sociais 
baseadas na idade). Está convencida/o de que o poder estabelecido deveria simplesmente 
parar de incomodar as e os jovens e dar-lhes liberdade. Acha que este Clube dará às e aos 
jovens a oportunidade de se expressarem e mostrar “aos velhos do Restelo” que a juventu-
de está disposta e apta a participar na vida pública de maneira profissional,desenvolver e 
administrar tal lugar por conta própria.
Não tem muita experiência em falar em público. Está muito entusiasmada/o com a sua 
ideia e quer mostrá-la também a todas as pessoas presentes na reunião.

Tem 16 anos_
 Faz parte do grupo de jovens que quer organizar o Festival. Uma amiga de You-
ngtown contou-lhe o grande sucesso que o Festival da Juventude daquela cidade teve. 
Então, quando ouviu que dois das/os suas/seus colegas de escola queriam organizar um 
evento semelhante, imediatamente quis-se juntar!
É uma pessoa muito pacífica e representa as suas ideias e pensamentos de maneira muito 
calma. Está ciente das principais preocupações e entende isso. Preparou argumentos mui-
to bons para convencer a/o Presidente de maneira muito inteligente - para apoiar o evento 
financeira e materialmente. Um desses argumentos é a sugestão de formalizar o seu grupo, 
criando uma associação juvenil para ter maior controlo administrativo sobre o evento.
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Jovens 
têm Direitos

Título da atividade _ 
Jovens têm Direitos

Tema _ 
 > Direito a Participar
 > Direito a Informação Adequada

Tipo de atividade _
Quiz

Tópicos abordados _ 
 > Vários mecanismos de participação
 > Eleições/Direito ao voto
 > Exclusão política de alguns grupos de jovens

Tamanho do grupo _
O jogo é jogado em equipas de 3 a 6 jogadores (máximo de 30 participantes)

Tempo _ 
90min

Objetivos _ 
 > Aumentar a consciência e informação sobre o direito à participação  
 > Explorar vários mecanismos, estruturas e instrumentos de participação
 > Motivar as/os participantes a explorar mais as problemáticas em torno da partici-
pação, nomeadamente as que dizem respeito à exclusão e marginalização de comunidades

Preparação _ 
Se vai fazer a atividade com mais de 20 pessoas, prepare um PowerPoint ou uma versão 
do Prezzi das perguntas

Materiais _ 
 > 4 canetas coloridas (azul, amarelo, verde e laranja)
 > Torta de Participação (material de apoio 1)
 > Regras do Jogo (material de apoio 2)
 > Cartões de políticas locais (material de apoio 3)
 > Livros, artigos, legislação, brochuras sobre a participação juvenil
 > Projetor e computador
 > papel A4 

4actividade
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Instruções passo a passo _
  1> Informe o grupo que a atividade a seguir é uma espécie de quiz sobre o 
Direito à Participação e será jogado em equipas de, no máximo, 6 pessoas cada.
  2> Peça ao grupo para se agruparem em equipas de, no máximo, 6 pessoas e 
que todas as equipas tenham o mesmo número de pessoas.
  3> Dê as 4 canetas coloridas, as 2 Tortas de Participação e as Regras do Jogo a 
cada equipa. Leia as regras do jogo juntamente com o grupo. Reserve algum tempo para 
as e os participantes esclarecerem dúvidas sobre o jogo e as regras.
  4> Informe o grupo de que haverá diferentes categorias de perguntas que 
correspondem a cores diferentes: Azul é sobre o mundo, amarelo sobre o nível europeu, 
laranja sobre o nível nacional e verde sobre o nível local.
  5> Informe também sobre os diferentes Tipos de Perguntas (Verdadeiro ou Falso, 
Descritivo, Escolha múltipla e Tarefas de Grupo).
  6> Distribua os diferentes materiais (livros, artigos, legislação, folhetos sobre a 
participação juvenil) e explique brevemente ao grupo que os materiais que está a distribu-
ir podem consultá-los para dar suas respostas durante o jogo. Na questão 7, pode distribuir 
o material de apoio número 3.
  7> Comece a mostrar as perguntas e leia-as em voz alta. Pergunte às equipas 
se há necessidade de esclarecimento e coloque a contagem de ampulheta de 3 minutos. 
Após os 3 minutos, recolha as respostas à pergunta de cada grupo. Somente quando todas 
as equipas tiverem revelado suas respostas, pode convidar os grupos a declarar as razões 
que os levaram às suas escolhas, revelar a resposta correta, se houver, e dar exemplos e 
explicações adicionais sobre a questão. Use as equipas para estimular o diálogo sobre o tó-
pico, usando, por exemplo, as seguintes perguntas: “Porque pensaram assim? Que outros 
documentos conhece? Quais são as suas experiências pessoais usando os mecanismos, 
estruturas, etc. apresentados? Se conhece situações ou mecanismos semelhantes em ou-
tros países ou em diferentes partes do mundo, por favor, partilhe”
  8> Continue com as perguntas - respostas e discussão até que uma das equipas 
vença o jogo.
  9> Uma equipa ganha o jogo quando tem uma torta inteira pintada com as 4 
cores diferentes que correspondem às diferentes categorias de pergunta. Quando uma 
equipa vence o jogo, é importante que celebre o final do jogo mas, acima de tudo, que se 
celebre a participação e a contribuição de todas as pessoas e equipas.

Perguntas para reflexão (debriefing) _ 
 Depois de uma equipa vencer, reúna todas as equipas em círculo e encerre o 
processo promovendo uma reflexão sobre as aprendizagens desenvolvidas. 
 > O que pensam sobre o jogo?
 > Quais foram as questões mais desafiantes?
 > Alguma das respostas vos surpreendeu? Porquê?
 > Como foi o trabalho de equipa? Como escolheram as resposta corretas?
 > O que aprenderam sobre participação juvenil?
 > Acha que esta informação é importante? Porquê?
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 > Como é o direito a participar garantido nas nossas realidades locais? Quem 
deve garantir isso?
 > Quantas pessoas sentem que poderiam participar mais do que fazem atual-
mente, e quantas sentem que o farão? Se sim, como e quando?

Em anexo – materiais de apoio _ 
 > Perguntas e Respostas do Quiz
 > Material de apoio 1 - Torta
 > Material de apoio 2 - Regras do jogo
 > Material de apoio 3 - Diamante das políticas locais de juventude

Sugestões para docentes _
 > Reserve tempo suficiente para os grupos apresentarem as suas respostas.
 > Estimule o diálogo entre as equipas sobre qual equipa deve ter a oportunidade 
de colorir a fatia correspondente. Decidam isso juntos.
 > De acordo com o seu contexto e grupo, pode adaptar as perguntas existentes 
ou preparar outras 2 ou 3 perguntas de cada cor.
 > Crie um ambiente onde a competição ande de mãos dadas com o facto de que 
as/os participantes se sintam à vontade para esclarecer questões. Encoraje perguntas e 
reflexões críticas.
 > Se achar que o limite de tempo sugerido para as respostas pode restringir os 
processos da equipa, pode pedir ao grupo para fazer um sinal quando terminar as respostas.
 > Por favor, verifique os dados atualizados para algumas das perguntas com 
antecedência para ter sempre informações atualizadas. Além disso, se tiver oportunidade, 
nas perguntas 2 e 8, poderá explorar as vantagens e desvantagens desses fatores.
 > As/Os participantes podem trabalhar individualmente em vez de trabalhar em 
equipas. Poderá fazer cópias das perguntas e permitir que as/os participantes trabalhem ao 
seu próprio ritmo: isso dará mais tempo para discussão em torno de cada resposta.

MATERIAIS DE APOIO
Quiz “Jovens têm Direitos”

PERGUNTAS _
  1> [Fatia Verde - Tipo de Questão: VERDADEIRAMENTE FALSA] Em princípio, 
os membros da assembleia municipal representam a voz das/os jovens nas reuniões e nas 
decisões tomadas pelas Câmaras Municipais.
  2> [Fatia amarela - Tipo de pergunta: Escolha múltipla. Mais de uma opção 
está correta] Quais são os países europeus onde o voto é obrigatório? A) Luxemburgo; B) 
Chipre; C) Bélgica; D) Portugal; E) Liechtenstein; F) Hungria; G) Noruega
  3> [Fatia azul - Tipo de pergunta: descritiva] Escrevam um breve texto sobre 
o direitos das/os jovens à participação, tendo em mente os diferentes contextos donde a 
sua equipa vem.
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  4> [Fatia de laranja - Tipo de pergunta: Descritivo] Escolham uma pessoa da 
vossa equipa. No país dessa pessoa, quem pode votar no referendo nacional?
  5> [Fatia amarela - Tipo de pergunta: Descritiva] O que é uma Iniciativa de 
Cidadania Europeia?
  6> [Fatia Azul - Tipo de Pergunta: Descritivo] Como as/os jovens das comuni-
dades ciganas podem participar nas suas cidades, aldeias, regiões? Recolha mecanismos, 
estruturas, instrumentos e outros que consideram relevantes para o grupo.
  7> [Fatia Verde - Tipo de Pergunta: Descritiva] Em equipa discutam e concor-
dem em três áreas de política que são relevantes para vocês nos vossos contextos locais e 
expliquem o porquê. (A/O dinamizador distribui entre os participantes o material de apoio 
3 para que possam ter um ponto de partida para discutir. Aqui, por favor, esclareça com o 
grupo o significado / aspetos de algumas políticas locais)
  8> [Fatia de laranja - Tipo de pergunta: Escolha múltipla] Quais são os países 
europeus onde os jovens com menos de 18 anos podem votar? A) Áustria; B) Luxemburgo; 
C) Noruega; D) Polônia

RESPOSTAS _
  1> Em teoria, deveriam representar a voz de todas as pessoas que moram na ci-
dade. Explore com o grupo as suas realidades locais. Se conhecem como funciona nas suas 
cidades, se alguém já participou numa assembleia local e como foi a experiência. Se não 
houver experiência no grupo pode partilhar o funcionamento da mesma na sua cidade. 

  2> Mais do que uma opção está correta. Em alguns países europeus é obri-
gatório votar, por exemplo Bélgica - Introduzido em 1894. [A partir dos 18 anos todas as 
pessoas com cidadania têm de votar e existem sanções legais para quem não votar]. Chi-
pre - introduzido em 1960; Lichtenstein; Luxemburgo - Obrigatório para pessoas nacionais 
com idade entre 18 e 75 anos, não obrigatório para pessoas nacionais com mais de 75 anos 
e para residentes com nacionalidade estrangeira (para este último somente em eleições 
locais).
  3> Várias respostas possíveis. Partilhem a situação da sua comunidade local 
com as/os participantes. Fale sobre os direitos e documentos existentes, o tipo de apoio 
existente, as relações existentes entre as autoridades locais e as organizações juvenis, dife-
rentes formas de participação, grupos excluídos e marginalizados de jovens.

  4> Várias respostas possíveis. Se as/os participantes não souberem como funcio-
na nos seus países, pode partilhar o exemplo de Portugal: - cidadãs e cidadãos portuguesas 
/es registadas/os em território nacional; - cidadãs e cidadãos portuguesas/es residentes no 
estrangeiro, regularmente registadas/os, quando o referendo se enquadra numa questão 
que também lhes diz especificamente respeito; - cidadãs e cidadãos de países de língua 
portuguesa que residam no território nacional e gozem de estatuto especial de igualdade 
de direitos políticos, em condições de reciprocidade, desde que sejam registados como 
eleitores no território nacional (brasileiras/os, por exemplo).
Discuta com o grupo sobre cidadania e o direito de votar.
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  5> Aceite qualquer resposta que inclua o facto de que é um processo dirigido 
à União Europeia e obrigada à recolha de 1 milhão de assinaturas. Uma Iniciativa de Ci-
dadania Europeia tem de ser um convite à Comissão Europeia para propor uma lei num 
domínio em que esta tenha poder para o fazer, por exemplo, nos domínios do ambiente, 
agricultura, transportes ou saúde pública. Pode ser iniciada por um grupo de cidadãs e 
cidadãos, mas só pode ser assinado por cidadãs e cidadãos que sejam eleitoras/es (podem 
votar nos seus países). Também pode consultar mais informações sobre isto aqui: http://
ec.europa.eu/citizens-initiative/ público / e factos básicos aqui: http://ec.europa.eu/citi-
zens-initiative/public/guide

  6> Várias respostas possíveis. Dê às pessoas exemplos de organizações para 
os direitos das comunidades ciganas do seu país. A nível europeu, por exemplo, temos o 
Centro Europeu dos Direitos dos Ciganos. No caso de o grupo sentir dificuldades, explore 
com o grupo a lacuna entre o direito de participar e a participação efetiva das/os jovens 
ciganas/os e a principal discriminação existente no acesso a estruturas e mecanismos de 
participação.

  7> Várias respostas são possíveis. Aceite todas as respostas que possam justificar 
porque é que essas políticas são mais relevantes nos seus contextos locais.

  8> A) Austria e C) Noruega.
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MATERIAL DE APOIO 1 

MATERIAL DE APOIO 2 – REGRAS DO JOGO

 REGRAS DO JOGO _
 > Após a pergunta ser exibida, cada equipa tem 3 minutos para concordar numa 
resposta para dar e partilhar com todas as outras equipas.
 > O jogo tem duas rondas, o que significa que cada equipa tem duas possibilida-
des de colorir uma fatia.

 RESPOSTAS CORRETAS E PINTANDO A TORTA _
 Se sua equipa responder à pergunta corretamente, poderá pintar uma fatia da 
sua Torta com a cor correspondente às das Categorias de Perguntas.

 GANHAR O JOGO _
 Assim que sua equipa tiver a torta inteira pintada com as 4 cores diferentes que 
correspondem às diferentes categorias de perguntas, parabéns !!! Ganha o jogo! Informe 
o/a dinamizador/a que finalizou sua torta.
 > Importante: Quando estiver a faltar apenas 1 fatia para ganhar o jogo, deve 
gritar: “DIREITOS” 
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MATERIAL DE APOIO 3 – DIAMANTE DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE

Política para o desporto, lazer e vida associativa

Política específica para desenvolvimento das zonas rurais

Política para o desenvolvimento sustentável  e ambiental

Política de saúde

Política de mobilidade e intercâmbio

Política para a promoçãoo emprego jovem

Política para a promoção da participação juvenil

Políticas anti-discriminação

Política de transportes
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AbÓBORA

Título da atividade _ 
Abóbora

Tema _ 
 > Co-gestão
 > Direito à participação

Tipo de atividade _
Simulação

Tópicos abordados _
 > Co-gestão
 > Participação
 > Negociação e Votação

Tamanho do grupo _ 
8 - 30 participantes

Tempo _
90min

Objetivos _
 > Aumentar a compreensão sobre a responsabilidade partilhada na tomada de 
decisões
 > Explorar a co-gestão como instrumento de participação de jovens
 > Motivar as/os participantes a explorar as problemáticas em torno da partici-
pação juvenil

Preparação _
Prepare a sala em semi-círculo 
Tenha um cronómetro visível para que as pessoas estejam cientes do tempo que têm para 
a atividade - pode projetá-lo na parede e usar este on-line: http://online-stopwatch.chron-
me.com/

Materiais _ 
 > Uma abóbora
 > Um pano que cubra a abóbora

5actividade
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Instruções passo a passo _
 1> Informe o grupo que a seguinte atividade é uma simulação que será feita 
conjuntamente 
 2> A sala deve estar organizada em semicírculo com 3 cadeiras no meio e a 
abóbora deve ser coberta por um pano. Peça  ao grupo para não destaparem o objeto até 
que você o faça
 3> Peça às 3 pessoas voluntárias para irem para as 3 cadeiras colocadas no meio 
do semicírculo próximo do objeto coberto que ainda não sabem que é uma abóbora
 4> Assim que as 3 pessoas voluntárias se sentarem, deve dar ao grupo a seguinte 
instrução: “O grupo tem agora 20 minutos para decidir quem, destas 3 pessoas, deve ficar 
com a abóbora. A abóbora não pode ser dividida.”
 5> Respeite o tempo dado ao grupo e permita a decisão e as tentativas que o 
grupo fez para decidir. Lembre ao grupo que terá apenas de escolher uma pessoa e que a 
abóbora não pode ser dividida. Lembre o grupo sobre o tempo que falta quando faltarem 
10 minutos, 5 minutos, 3 minutos e os últimos minutos para tomarem a decisão final.
 6> A pessoa que está a dinamizar deve observar e tomar nota num lugar visível  
os métodos usados pelo grupo para tomar a decisão sobre quem deve ficar com a abóbora. 
Anote também o nome da pessoa que no final ficou com a abóbora.
 7> Quando a decisão for tomada, é importante que celebre o fim do jogo, mas 
acima de tudo, que o grupo celebre a participação e contribuição de todas as pessoas 
participantes.

Perguntas para reflexão (debriefing) _ 
 Depois da decisão ser tomada, reúna o grupo num círculo e encerre o processo 
refletindo sobre potenciais aprendizagens.
 > Como se sentem?
 > Estão satisfeitas/os com os resultados?
 > Então o que aconteceu (fatos)? Como foi tomada a decisão?
 > Acham que as vossas posições foram tidas em conta? Porquê?
 > Acham que decidiram de maneira democrática? Porquê? Por que não?
 > Todas/os no grupo decidiram quem deveria ficar com a abóbora? Também as 
3 pessoas voluntárias no meio? Votaram ou o grupo de fora decidiu por elas? Como se 
sentem sobre isso?
 > Alguém pode decidir por nós? 
 > Conseguem identificar situações que possam relacionar com o facto de não se-
rem envolvidas/os nas decisões? Quais são as consequências disso? Como pode promover 
a participação de jovens no processo de tomada de decisão e no co-gestão?

Sugestões para docentes _
 Reserve tempo suficiente para os grupos decidirem e respeite o tempo estabele-
cido para o grupo tomar a sua decisão.
 Não julgue o modo como a decisão foi tomada, questione-a e reflita sobre o pro-
cesso e as consequências (positivas e negativas)
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 No momento do debriefing, quem dinamiza deve prestar extrema atenção para 
que todas as pessoas tenham a oportunidade de expressar como se sentiram / partici-
param, dando atenção especial a quem esteve mais calada/o durante a simulação. Esteja 
ciente de como se posiciona no espaço durante a simulação e debriefing (sentado, em 
pé). Estar ”no mesmo nível” das/os participantes pode ajudar a criar uma atmosfera mais 
igualitária quanto a possíveis ”hierarquias automáticas”.
 As/Os docentes devem estar preparadas/os para fornecer informações sobre a 
co-gestão e podem relacionar a atividade com o orçamento participativo como um exem-
plo de co-gestão - por favor, verifique a atividade 6 sobre Orçamento Participativo.
 Também pode ser interessante conectar estas aprendizagens com outros es-
paços de tomada de decisão e participação dentro do espaço escolar, nomeadamente re-
lacionando-as com assembleias de estudantes, reuniões de representantes de estudantes 
ou associações de estudantes.

Pode usar a ferramenta online_ 
 kahoot (https://kahoot.com/) para criar este quiz online e as/os estudantes po-
derão usar os seus smartphones! EXPERIMENTE!

https://kahoot.com/
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Tu geres!
Título da atividade _ 
Tu geres!

Tema _ 
 > Co-gestão
 > Direito à participação

Tipo de atividade _
Simulação

Tópicos abordados _ 
 > Co-gestão
 > Participação
 > Negociação e Votação

Tamanho do grupo _ 
10- 30 participantes

Tempo _ 
90min

Objetivos _ 
 > Aumentar a compreensão sobre a responsabilidade partilhada na tomada de decisões
 > Explorar a co-gestão como instrumento de participação de jovens
 > Motivar as/os participantes a explorar as problemáticas em torno da partici-
pação juvenil

Preparação _
 Antes de iniciar a atividade, peça ao grupo-turma que lhe deem algumas moedas, 
se tiverem alguma. Registe num papel o valor que cada estudante lhe deu até 1 euro. Seja 
solidário/a e protetor/a ao dizer que isto é apenas um jogo e quem não tem dinheiro com 
eles, tudo bem. Não precisa recolher dinheiro de todas as pessoas para a atividade. Outra 
maneira de evitar isso é pedir ao grupo-turma no dia anterior para que tragam 1 euro para a 
próxima aula para uma atividade e que, no final, lhes será devolvido.

Materiais _ 
Folha para apontar o valor entregue pelas/os estudantes e que deverá ser devolvido no final

Instruções passo a passo _
  1> Informe o grupo que a seguinte atividade é uma simulação que será feita con-
juntamente
  2> A sala deve estar organizada em semicírculo com 3 cadeiras no meio
  3> Cada elemento do círculo externo recebe um pedaço onde pode escrever as suas 
prioridades e preocupações no que diz respeito à vida das/os jovens na comunidade local. 

6actividade
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 4> Depois de escreverem as prioridades/necessidades relembre as/os estudantes 
que o seu comportamento para o resto da atividade deve ter em conta a prioridade/necessi-
dade que escreveram. Neste momento as 3 pessoas voluntárias devem estar fora da sala para 
não terem conhecimento disto.
 5> As 3 pessoas voluntárias deverão também escrever as suas prioridades mas à 
parte do grupo
 6> Peça às 3 pessoas voluntárias para se sentarem nas cadeiras do meio.
 7> É anunciado o total de dinheiro arrecadado com impostos das cidadãs/ãos 
(dinheiro recolhido pela/o docente anteriormente junto das/os estudantes).
 8> É explicado ao grupo que todas as prioridades serão secretas, excepto a das 3  
pessoas voluntárias que são candidatas às próximas eleições. É pedido às 3 pessoas volun-
tárias para num minuto  fazerem um pitch para aquele grupo de cidadãs e cidadãos sobre 
a forma como vão aplicar o dinheiro recolhido. O grupo de cidadãs e cidadãos não poderá 
interromper as/os candidatas/os aquando da apresentação das suas propostas.
  9> As cidadãs e cidadãos e até as/os candidatas/os às eleições devem votar secre-
tamente à luz das suas prioridades e saber que a votação não pode ser nula ou vazia.
 10>  Os votos são contados e o/a vencedor/a é anunciado/a
 11> Comemore o final do jogo e prepare um círculo com o grupo inteiro para o 
debriefing da atividade.

Perguntas para reflexão (debriefing)_
 Depois da decisão ser tomada, reúna o grupo num círculo e encerre o processo 
refletindo sobre potenciais aprendizagens.
 > Como se sentem?
 > Estão satisfeitas/os com os resultados?
 > Então o que aconteceu (fatos)? 
 > Acham que sua prioridade foi considerada? Porquê?
 > Quem contribuiu com seus impostos para o orçamento da cidade foi ouvida/o?
 > Acham que esta foi uma maneira democrática de aplicar o dinheiro das cidadãs 
e cidadãos?
 > Pensando sobre o que aconteceu (factos). O que não foi tido em conta na decisão?
 > Relacionam este exercício com alguma experiência de participação na gestão 
de recursos?
O exercício também pode levar a refletir sobre o Orçamento Participativo _
 > Sabem o que é o orçamento participativo? Em que consiste? Conhecem exemplos?
 > Quem são os atores da escola envolvidos?
 > Destes atores existem alguns com mais poder que outros?
 > Qual é a importância e as vantagens para as/os jovens de um orçamento participativo?
 > Porque acham que é essencial envolver as/os jovens em um orçamento participativo?
 > Há limitações a este processo participativo? Quais? Como pode ser melhorado?

Sugestões para docentes _ 
 > Reserve tempo suficiente para que o grupo tome a decisão e respeite o tempo 
estabelecido para o grupo tomar sua decisão. Não julgue o modo como a decisão foi tomada, 
questione-a e faça-a refletir sobre o processo e as consequências (positivas e negativas)
 > As/os docentes devem estar preparadas/os para fornecer informações sobre o 
orçamento participativo e discuti-lo com a turma.
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Situações do dia-a-dia 
para reflexão e ação 

– desenvolvidas por 
docentes

 As situações quotidianas que encontramos aqui procuram desafiar-nos a pensar 
além do que vemos, acreditamos e conhecemos. Desenvolvidas por docentes com base 
em questões reais vivenciadas quotidianamente na escola, estes casos pedem-nos, 
por meio da sua análise, que nos coloquemos perante um leque de possibilidades, 
perspetivas e ângulos que podem contribuir para ampliar o nosso espectro de ação 
e trabalhar em soluções mais participativas e democráticas e com abordagens que 
envolvem as/os jovens.



Situação 1 - A equipa de rugby
 A equipa de rugby do colégio qualificou-se para uma prova internacional. A 
escola não alocou dinheiro específico no seu orçamento para esta competição para conse-
guir apoiar o transporte e o alojamento das/os atletas. O conselho municipal de juventude, 
ao saber desta situação, decidiu organizar uma atividade de angariação de fundos para 
ajudar a equipa de rugby da escola. O problema é que o prazo para a equipa confirmar a 
sua participação está a chegar ao fim e a equipa só coletou metade do valor total necessá-
rio para cobrir os custos de alojamento e transporte.

 > O que faria a curto prazo? Como o faria?
 > Quem seriam os atores que envolveria para pensar em soluções para essa si-
tuação? Como faria isso?
 > Como envolveria as/os atletas? Qual poderia ser o papel destas/es?
 > Como usaria o que aprendeu com esta situação para se tornar um/a educa-
dor/a mais democrática/o?

Situação 2 - Debate em sala de aula
 As/Os suas/seus estudantes pediram-lhe para que as suas aulas sejam aulas mais 
ativas porque se sentem entediadas/os com o conteúdo das mesmas. Decidiu aceitar o 
desafio e, no final das aulas, anuncia que na próxima semana começará a semana com uma 
aula diferente para responder positivamente ao pedido que lhe foi feito.
 No dia em que vai fazer a aula, entra na sala e a maior parte da turma chega 
atrasada. Informa as/ os estudantes que lhes serão dadas tarefas de debate relacionadas 
com os conteúdos que estão a ser lecionados naquele período. Assim, uma parte da turma 
trabalhará, em conjunto, no desenvolvimento de argumentos a favor de alimentos de ori-
gem transgénica e, a outra metade da turma trabalhará, em conjunto, no desenvolvimento 
de argumentos contra os alimentos de origem transgénica.
 Começa a observar que a turma não ficou motivada e ouve comentários como: 

“Isso é muito chato!”. Também, quando pede aos grupos para fazerem a apresentação dos 
vários argumentos, percebe que houve pouco investimento e que o que é partilhado é 
breve e superficial.

 > O que faria no imediato? Como faria isso? Porquê?
 > A longo prazo, ajustaria as suas aulas novamente? Porquê?
 > Como usaria o que aprendeu com esta situação para se tornar um/a educa-
dor/a mais democrática/o?

Situação 3 - Preparação para atividades
 Está a dinamizar um workshop entre pares relacionado com a Educação em Di-
reitos Humanos na escola. Tem um grupo de jovens estudantes que são voluntárias/os e 
que receberam alguma formação sobre o assunto e ofereceram-se para realizar alguns 
workshops com outras turmas. Define com um dos grupos a data, local e ajuda o grupo na 
preparação da atividade, dando-lhes alguma autonomia para concluírem parte das tarefas 
sozinhas/os. No dia do workshop descobre que o grupo não preparou os materiais e não 
há tempo suficiente para fazê-lo antes do início do workshop.
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 > O que faria no imediato? Como faria isso?
 > A longo prazo, como trabalharia com as/os estudantes para evitar estas situa-
ções? Envolveria o grupo na procura de estratégias? Porquê? Se escolher envolvê-lo, como 
faria isso?
 > Como usaria o que aprendeu com esta situação para se tornar um/a educa-
dor/a mais democrática/o?

Situação 4 - Estabelecendo regras
 No primeiro de aulas depois da típica apresentação à turma, começa a esclarecer 
as regras de funcionamento das suas aulas, apresenta também os métodos de trabalho 
e regras da avaliação. Uma das regras de funcionamento das suas aulas diz respeito ao 
horário para se ir à casa de banho. Informa a turma que o horário para ir à casa de banho 
é durante o intervalo e que, portanto, não poderão interromper as suas aulas para o fazer. 
Uma das estudantes levanta a mão e diz que não concorda com essa regra porque alguns 
dos intervalos são muito curtos para fazer o que é suposto fazer-se nos intervalos: comer, 
brincar, interagir com colegas, ir de uma sala para outra e ir à casa de banho. 

 > Como reage?
 > A longo prazo, quais estratégias consideraria adequadas para lidar com estas 
situações? Envolveria a turma na busca dessas estratégias? Por uê? Se escolher envolvê-la, 
como faria isso?
 > Como usaria o que aprendeu com esta situação para se tornar um/a educa-
dor/a mais democrática/o?

Situação 5 - Um workshop sobre ambiente
 Está a orientar uma iniciativa dentro da estrutura do clube da escola que está a 
trabalhar a temática da educação ambiental. Um grupo de estudantes está firmemente 
certo de que as pessoas usam embalagens de plástico porque ainda têm pouco conhe-
cimento sobre os danos que o plástico causa ao meio ambiente e ecossistemas. A partir 
desta ideia o grupo propõe que seja feito um workshop sobre o assunto.
No pré-registro para a atividade, vê-se que 5-6 estudantes irão ao workshop em vez dos 
30 planeados.

O que faria?
 A> Explica porque é que a ideia deles não funcionou e sugere outras opções de ação
 B> Não interfere e depois do workshop ajuda o grupo a analisar porque é que 
isso aconteceu
 C> Liga colegas para que haja pessoas
 D> Outra opção
Reflita sobre as razões e as consequências da sua escolha e como usaria suas reflexões para 
se tornar um/a educador/a mais democrático/a, não apenas para as/os estudantes atuais, 
mas também no futuro.
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Mais ideias para ação
 > Usar a rádio da escola e / ou o jornal, media local e outros meios de co-
municação para dar espaço às/aos jovens para refletirem e darem voz às suas visões 
sobre as decisões tomadas na escola e na comunidade ou para manifestar a sua von-
tade de ação e mudança 

 > Fazer um VoxPop (entrevistas rápidas de rua) na sua escola e comunidade 
sobre a perceção das/os jovens sobre os seus direitos, participação e decisões tomadas 
nos espaços que frequentam (clubes juvenis, escolas, clubes desportivos, projetos de lazer, 
etc.) - por favor, não se esqueça de pedir permissões para registar pessoas e informá-las 
sobre o objetivo desta atividade)

 > Organizar uma exibição de filmes sobre democracia, cidadania e direitos 
humanos com um pequeno debate no final da sessão. As/os jovens podem preparar a 
atividade e liderar o debate

 > Fazer um workshop de arte de rua com grupos da comunidade identificando 
estudantes que já estão envolvidas/os nestes grupos. Faça um workshop com elas/es para 
que o tópico seja refletido nas suas obras de arte de rua (que podem ser na escola).

 > Pedir ao presidente da câmara e outros responsáveis políticos para visita-
rem a escola e as suas atividades e conversar com as/os estudantes de forma horizontal 
e empática.

 > Visitar a câmara municipal ou a junta de freguesia e garantir que as/os 
jovens têm a oportunidade de levantar dúvidas (pode pedir às/os estudantes que es-
crevam algumas perguntas com antecedência e no local evitando a exposição com a qual 
podem não se sentir confortáveis)



LÁ FORA!
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Estruturas, mecanismos 
e instrumentos de 
participação a nível local
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Nome do mecanismo _
Orçamento participativo da escola Evanjelic em Banská Bystrica

País _
Eslováquia      

Cidade _
Banská Bystrica

Que me mecanismo de participação é este? _
 O orçamento participativo da escola é uma abordagem democrática não formal 
que envolve estudantes, encarregadas/os de educação, docentes e gestoras/es escolares 
na gestão do orçamento escolar através da decisão de projetos escolares e melhorias a 
financiar, usando uma parte do orçamento geral da escola.
O orçamento participativo da escola é um processo de capacitação de jovens, no qual 
crianças e jovens são incentivadas/os a cuidar das suas vidas. Ao participar no orçamento 
participativo da escola, as/os estudantes podem desenvolver as suas capacidades de lide-
rança e aumentar a sua capacidade de trabalhar de forma colaborativa. Ajudar a construir 
relacionamentos e parcerias saudáveis entre estudantes, docentes, pessoal não docente 
e família, aumentando a importância da voz das/ estudantes e das famílias, envolvendo 
toda a comunidade escolar.

Como funciona? _
 A metodologia foi implementada na escola do ensino médio (3º ciclo) de Evan-
jelické pela primeira vez em setembro de 2017. O orçamento total atribuído pela gestão 
escolar para o orçamento participativo da Escola é de 1000 eur.
Através de oficinas realizadas naquele ano letivo em todas as aulas da escola de Evanjelické, 
as/os estudantes identificaram alguns problemas que deveriam ser resolvidos na escola. A 
fim de envolver as/os estudantes mais ativamente na vida escolar e fortalecer o seu sentido 
de pertença, foram motivadas/os a criar os seus próprios projetos que trariam uma mudan-
ça positiva na escola. Alocou-se o dinheiro para apoiar os projetos a partir de um orçamento 
participativo escolar recém-criado. Na primeira etapa, as/os estudantes tiveram 13 grandes 
ideias para melhorias em sua escola. Para transformar essas ideias em projetos, organiza-
ram-se 4 workshops temáticos (desenvolvimento de desenho de projetos, estrutura finan-
ceira, marketing e apresentação em público). 6 equipas passaram à fase final - apresentação 
dos projetos e votação dos projetos - dos quais 4 projetos foram apoiados. As/Os estudan-
tes promoveram as suas ideias na escola, via internet e também na grande cerimónia com 
toda a escola e parceiros internacionais do projeto. Após esta cerimónia, cada estudante e 
docente votou no projeto que considerou o melhor (este voto foi secreto).

Passo a passo para implementá-lo _
Desenvolvemos 15 etapas para a implementação do Orçamento Participativo da Escola:
 1> Planeamento e cronograma
 2> Decisão de iniciar o orçamento participativo da escola numa escola
 3> Equipa do projeto e participantes
 4> O orçamento escolar
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 5> Decisão sobre quantos projetos as/os estudantes poderão votar
 6> Identificação das necessidades da comunidade escolar
 7> Promoção do orçamento participativo da escola e motivação das/os estudan-
tes para participar
 8> Recolha de ideias das/os estudantes
 9> Workshops de desenho de projetos, estrutura financeira, marketing e apre-
sentação em público para as equipas de estudantes
 10> Apresentação dos projetos a toda a escola e respetiva divulgação
 11> Votação
 12> Anúncio dos projetos vencedores
 13> Apoio para os projetos vencedores
 14> Implementação do projeto
 15> Contabilidade financeira do projeto e relatório do projeto

Quem pode fazer uma proposta? Qual é o papel dos jovens? _
 As/Os estudantes identificam as necessidades / problemas da comunidade es-
colar, projetam o que consideram dar resposta positiva a essas necessidades e também 
implementam os projetos que obtêm mais votos. Os projetos são apoiados por dinheiro 
do orçamento da escola e os projetos que receberão o dinheiro são escolhidos em vota-
ção secreta pela comunidade escolar. Graças a esse processo, as/os estudantes tornam-se 
impulsionadoras/es de mudanças positivas na sua escola.

Quem pode votar numa proposta a ser implementada? _
 Comunidade escolar em votação secreta (estudantes, docentes, gestão escolar e 
também famílias e funcionárias/os administrativas/os podem estar envolvidos).

Uma visão crítica... _
Para ter em mente _
 > alocar dinheiro para o orçamento participativo da escola (se a escola em si 
não tiver recursos suficientes para isso, podem pedir ajuda às famílias, ao município, às 
empresas locais ...)
 > motivação das/os estudantes para participar no processo (é importante 
promover esta ideia da forma mais eficaz - apresentação direta, facebook e páginas web 
da escola, folhetos, etc. e / ou organizar sessões não formais motivacionais em todas aulas 
para apoiar a identificar as necessidades da comunidade escolar)
 > garantir que os projetos sejam realistas e exequíveis (garantir que os proje-
tos têm objetivos SMART: S - específicos, M - mensuráveis, A - atingíveis, R - realistas, tem-
porizáveis - T) e  que se é transparente com o orçamento e procedimentos de votação
 > garantir que os projetos sejam contabilizados e faturados adequadamente 
(acordar com antecedência com a gestão/órgãos de decisão da escola e departamento 
financeiro sobre as regras para isso)

Benefícios para os estudantes _
 > aumenta a capacidade de trabalhar colaborativamente
 > competências de pesquisa
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 > competências para a resolução de problemas
 > competências de pensamento crítico
 > competências de pensamento criativo
 > competências de entrevista e consulta
 > competências para falar em público e de apresentação de ideias
 > competências de marketing
 > competências de orçamento
 > competências de gestão de projetos

Uma curiosidade... _
 Em 2017, o projeto com o maior número de votos foi o da EVGx - conferência de 
estudantes, que visava inspirar as/os estudantes a continuarem o seu processo de forma-
ção escolar e o autodesenvolvimento através de exemplos da vida real e modelos positivos 
da comunidade. O segundo projeto foi o jardim da escola - o objetivo era apoiar o melhor 
e mais eficaz uso do jardim através da sua reconstrução. O terceiro projeto - R.U.B.B.I.S.H. 
abordou problemas ambientais - teve como objetivo conscientizar sobre os problemas 
ambientais e envolver ativamente as/os estudantes no processo com ideias que visavam 
para solucionar os problemas identificados. O quarto projeto apoiado foi o Carnaval. O 
objetivo deste projeto foi criar um evento engraçado que contribuiu para fortalecer as 
relações entre as pessoas, apoiar o espírito de pertença à escola e que poderia tornar-se 
uma nova e agradável tradição escolar.

Links onde encontrar informações sobre o mecanismo _
Encontre o Manual para Orçamento Participativo Escolar em:  https://www.yupi.pt/publicacoes

https://www.yupi.pt/publicacoes
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Nome do mecanismo _
Jovem Autarca

País _
Portugal      

Cidade _
Santa Maria da Feira

Que mecanismo de participação é este? _
 O Jovem Autarca é um programa educacional que visa impulsionar comporta-
mentos de cidadania ativa e governança partilhada, valorizando as opiniões das e dos 
jovens e as suas perspetivas para o futuro. Ao assumir uma participação ativa nas decisões 
políticas do seu município, as/os jovens assumem o papel de porta-vozes dos seus pares e 
são co-responsáveis por administrar um orçamento enquanto tentam realizar os projetos 
que criaram, dentro de uma lógica de diálogo e sustentabilidade.

Como funciona? _
 O projeto, iniciado em dezembro de 2014, envolve 21 jovens candidatas e candi-
datos a estudar e / ou a viver no concelho de Santa Maria da Feira, com idades compreen-
didas entre os 13 e os 17 anos. São selecionadas 21 candidaturas. Ao longo de um mês, as 
candidatas e os candidatos preparam as suas campanhas eleitorais participando numa 
ação de formação, bem como na produção de materiais de campanha, nomeadamente 
folhetos e vídeos, onde apresentam o seu programa individual. Este período culmina com 
a apresentação e debate de cada proposta nas várias escolas do município. Considerando 
que o princípio da cidadania participativa vai além de apresentar e executar propostas, e 
tendo em conta a necessidade de valorizar o processo eleitoral, o universo eleitoral inclui 
todos os jovens entre 11 e 17 anos que moram e / ou estudam no município de Santa 
Maria. da Feira. Após o dia das eleições, 21 jovens candidatas/os trabalharão em equipa. 
O mandato terá a duração de um ano, a fim de permitir às/aos jovens eleitas/os combinar 
atividades escolares e extracurriculares com o desempenho de funções oficiais.

Qual é o papel dos jovens? _
 Ao assumir uma participação ativa nas decisões políticas do seu município, as/
os jovens eleitas/os atuam como porta-vozes dos seus pares e serão co-responsáveis pela 
gestão do orçamento de 10.000 euros que lhes são atribuídos, enquanto tentam executar 
os projetos que terão desenhado, dentro de uma lógica de diálogo e sustentabilidade.

Quem decide? _
 O universo eleitoral inclui todos os jovens entre os 11 e os 17 anos que vivem e 
/ ou estudam no concelho de Santa Maria da Feira. Assim, as assembleias de voto foram 
criadas em cada uma das escolas que decidiram aderir ao projeto (onze no total)
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Uma visão crítica... _

Desafios_
 Considerando a área do município e a fraca rede de transportes, a Câmara ofe-
rece transporte para as/os jovens participantes do projeto. Um dos principais desafios é 
coordenar a opinião de 21 pessoas e ajudá-las a chegar a um consenso sobre as medidas a 
serem tomadas e a maneira de implementá-las.

Limitações _
 Por motivos logísticos, foi necessário estabelecer um limite de 21 participantes 
por cada edição do projeto (o número 21 é porque o município de Santa Maria da Feira 
tem 21 freguesias).

Oportunidades _
 As/Os jovens participantes, principalmente a/o Jovem Presidente da Câmara, 
têm a oportunidade de representar todas/os as/os jovens do concelho em diferentes mo-
mentos, nomeadamente momentos formais. Elas/es também têm a oportunidade de par-
ticipar em momentos formativos, especialmente metodologias de educação não formal, 
em Portugal ou através de intercâmbios de jovens, relacionados com o programa Erasmus 
+ Juventude em Ação.

Uma curiosidade... _
 O projeto Jovem Autarca foi inspirado pelo Young Mayor Project de Lewisham, 
em Londres. Nas 3 primeiras edições, as eleições foram ganhas por elementos femininos, 
ao contrário da tendência nacional.

Links onde encontrar informações sobre o mecanismo _
https://www.youtube.com/watch?v=7ut5xF8j2wo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CKm6cSPB-Ag

https://www.youtube.com/watch?v=7ut5xF8j2wo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CKm6cSPB-Ag
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Nome do mecanismo _
Conselho de Estudantes

País _
Roménia    

Abrangência geográfica _
nacional, regional e em todas as escolas

Que mecanismo de participação é este? _
 Os Conselhos Estudantis são uma forma de organização associativa de estudan-
tes e são um fator importante para tornar o ambiente escolar democrático (incluindo rela-
ções professor/a-estudante). O Conselho Nacional de Estudantes representa os interesses 
das e dos estudantes do ensino pré-universitário público e privado na Roménia a nível 
escolar, local, municipal e nacional.

Como funciona? _
 1> É uma estrutura consultiva, parceira do Ministério da Educação, Investigação, 
Juventude e Desporto;
 2> É organizado e opera de acordo com o Regulamento-Quadro aprovado pelo 
Ministro da Educação, Investigação, Juventude e Desporto no. 4247 de 21.06.2010, publi-
cado no Diário Oficial (Official Gazette);
 3> Não está subordinado a nenhum interesse partidário. A missão do Conselho Na-
cional de Estudantes é representar as e os estudantes como beneficiárias/os da escola, fortalecer 
e advogar pela sua participação ativa nos órgãos de tomada de decisão, supervisão dos direitos 
das e dos estudantes e apoiar o desenvolvimento das suas estruturas (nível municipal e escolar).

Qual é o papel das e dos jovens? _
 Através deste quadro organizacional, as e os estudantes podem escolher repre-
sentantes com base no princípio da representação. As e os estudantes podem formular 
os seus próprios pontos de vista e desenvolver propostas para melhorar a qualidade de 
vida escolar. As formas pelas quais esses processos são realizados são determinadas pela 
cultura organizacional da escola. Os Conselhos de Estudantes são estruturas onde as e os 
estudantes podem contribuir para melhorar a sociedade. Seja representando um/a cole-
ga junto de docentes ou organizando atividades fora da escola: formações, competições, 
atividades de solidariedade, etc., o Conselho Nacional de Estudantes é a única estrutura 
liderada e organizada por estudantes para as e os estudantes.

Quem decide?_
 O Conselho Nacional de Estudantes é composto pelas/os líderes de todos os Con-
selhos de Estudantes do Município (41 estudantes) e quatro representantes (Presidente + 
3 Vice-Presidentes) do Conselho de Estudantes de Bucareste. É dirigido por um gabinete 
executivo composto pela/o presidente eleita/o anualmente, dois secretárias/os executivos e 
oito vice-presidentes. Reúne-se duas vezes por ano ou sempre que necessário na sua Assem-
bleia Geral. Na Assembleia Geral, participam as e os representantes dos Conselhos Estudantis 
da região e do Conselho Municipal de Bucareste, representantes das autoridades públicas 
locais ou centrais, bem como representantes da sociedade civil e da vida política.
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Sobre o projeto
 “School of Active Citizens” é um projeto com duração de 36 meses coordenado 
pela organização YUPI (Portugal), em estreita parceria com o Agrupamento de Escolas de 
Gondifelos (Portugal),  Polónia (Semper Avanti e Zespól Szkól Dwujezycznych), Eslováquia 
(Agentúra pre rozvoj Gemera e  Evanjelické Gymnázium) e Roménia (Asociatia Feed-back 
PM-Brasov e Colegiul Tehnic Transilvania Brasov). 

 O projeto abrangeu mais de 1700 jovens estudantes e 140 profissionais nos 
quatro países europeus (intercâmbio de estudantes, formação local e internacional para 
professores e educadores atividades locais, reuniões de coordenadores transnacinais e 
produção de materiais pedagógicos nas áreas do projeto).

 O projeto foi aprovado pela Agência Nacional Portuguesa para o Erasmus + Educa-
ção e Formação (parceria estratégica com o ensino escolar) da Comissão Europeia, com início 
a 1 de setembro de 2016 até 30 de agosto de 2019 e visa contribuir para o reconhecimento da 
importância e da mais-valia na cooperação entre sistemas educativos não formais e formais, a 
fim de proporcionar aos e às jovens estudantes uma educação integral e humanista.

As três áreas de intervenção escolhidas para as atividades locais em estreita cooperação 
entre os setores não formal e formal de educação são: 
 > educação para a democracia; 
 > educação para os direitos humanos com enfoque na igualdade de género;
 > educação para a participação ativa e iniciativa juvenil.

Como produto final do primeiro eixo temático foi desenvolvido este manual. 
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