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O CENTRO DE JUVENTUDE DE ÁGUEDA
O Centro de Juventude de Águeda (CJ Águeda) nasce da parceria 

entre a Câmara Municipal de Águeda (CM Águeda) e a Psientífica. 

O CJ Águeda pretende ser um polo dinamizador e mobilizador da 

Juventude, uma fonte de informação qualificada e um agente ativador 

dos jovens, nomeadamente proporcionando o acesso a oportunidades 

Nacionais e Europeias.

Principais âmbitos de intervenção do CJ Águeda:

• Angariação, tratamento, processamento e divulgação/ disseminação 

de informação;

• Educação e formação de jovens com base na educação não formal;

• Apoio e estimulo à cidadania ativa, ao associativismo e ao 

empreendedorismo social e criativo.

IMPACTOS ESPERADOS
Principais impactos esperados do CJ Águeda:

• Aumento da participação de jovens em projetos e dinâmicas 

europeias;

• Aumento do número de candidaturas de ONG’s a fundos europeus;

• Aumento do número de jovens envolvidos em projetos de 

mobilidade europeia;

• Aumento do número de organizações da juventude;

• Aumento do número de organizações da juventude envolvidas em 

projetos de mobilidade;

• Aumento do número de projetos de voluntariado jovem;

• Implementação de boas práticas no domínio da Juventude;

• Exponenciação das atividades juvenis com financiamento Europeu;

• Reconhecimento de Águeda como uma boa prática no âmbito de 

políticas juvenis.

O CONCEITO
O CJ Águeda tem uma orientação clara para a descentralização, 

procurando disseminar informação a todos os jovens e não apenas 

aos que se podem deslocar ao centro.

Neste sentido a orientação passa por:

• Implementar uma loja aberta ao público;

• Desenvolver uma rede de multiplicadores locais (Escolas, Juntas de 

Freguesia, Associações, …);

• Desenvolvimento de atividades em Parceria;

• Participação e desenvolvimento de atividades em eventos locais;

• Conceção e implementação de atividades de caracter concelhias, 

distritais ou nacionais.



A REDE DE MULTIPLICADORES LOCAIS
De forma a garantir o acesso de todos os jovens às oportunidades 

a divulgar, com simplicidade, universalidade, justiça e equilíbrio 

geográfico, passa pelo trabalho articulado, em rede, integrando um 

conjunto de entidades locais, que pela sua ação e missão, possam 

potenciar o acesso dos jovens à informação.

Os Multiplicadores são pilares muito importantes na dinâmica do CJ 

Águeda para fazer chegar a informação das oportunidades a todos 

os jovens.

De forma genérica, pretendemos fornecer aos Multiplicadores do CJ 

Águeda:

• Assistência em tempo real pelos técnicos da LEJ;

• Informações relevantes de programas e iniciativas nacionais e 

internacionais;

• Acesso a plataformas de informação e colaboração;

• Acesso a manuais, documentação e formação;

• Apoio a atividades, iniciativas e eventos a realizar no plano de 

atividades aprovado;

Da mesma forma, pretendemos que os multiplicadores locais do CJ 

Águeda:

• Proporcionem esclarecimento aos jovens;

• Partilhem informação europeia pelos jovens;

• Cooperarem com o CJ Águeda e demais multiplicadores no âmbito 

das atividades a realizar;

• Participem nos seminários e formações organizados pelo CJ Águeda;

• Recolham, partilhem e atualizem informação e oportunidades junto 

do CJ Águeda;

• Disseminem informação pelos meios de comunicação e 

organizações locais e regionais;

LOJA EUROPA JOVEM DE ÁGUEDA
O CJ Águeda terá uma loja aberta ao público no centro de Águeda, 

a Loja Europa Jovem de Águeda (LEJ) “Águeda Youth Europe Store”.

A LEJ será um centro de informação juvenil, franchising social da 

Fundação Bracara Augusta.

Os objetivos da LEJ:

• Disseminação de informação nacional e europeia para jovens 

Aguedenses;

• Apoio à realização de candidaturas de ONG’s a fundos europeus;

• Desenvolvimento de projetos de mobilidade europeia com jovens, 

ao abrigo do Erasmus+;

• Desenvolvimento de projetos de voluntariado jovem.


