
#INCLUSÃO 
PARA UMA CIDADANIA PLENA

 #VERDE
PARA MAIS OPORTUNIDADES

 #DIGITAL
PARA NOVAS PERSPETIVAS
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I

O ANO EUROPEU DA JUVENTUDE É O TEU ANO!
As pessoas jovens são importantes agentes de mudança e essenciais para 
construir um futuro melhor - mais verde, mais inclusivo, mais digital. A vossa 
participação ativa nas comunidades e nos processos democráticos é crucial para o 
presente e para o futuro da Europa.

Estás preparado/a para participar no Ano Europeu da Juventude?
Aproveita já a oportunidade e embarca neste desafio ao habilitares-te a um 
prémio e ao reconhecimento do teu talento, através de um trabalho criativo, de 
investigação ou de um projeto realizado por uma associação.

Anda daí!

A Europa quer a tua ajuda e precisa dela
para construir o teu futuro!

Candidata-te aos prémios!



Objetivo: 

Estimular a criatividade e imaginação sobre o Ano Europeu da 
Juventude utilizando as «artes»

Quem pode concorrer?

Cidadãos/cidadãs portugueses/as ou estrangeiros/as residentes 
em Portugal, dos 12 aos 25 anos

Como participar?

Escolher o formato (p.e. escrita; desenho; música; dança; teatro; 
cinema; nas mais variadas combinações) e o tema (p.e. valores 
europeus; juventude e o mundo; saúde, bem-estar e desporto; 
cultura; educação e formação; digital), e submeter a candidatura 
um ficheiro pdf ou multimédia, individualmente ou em grupo

Quando?

Podes candidatar-te até 31 de dezembro de 2022

Dois prémios por região

(Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores e 
Madeira)

12/17 anos = 400€ + voucher Pousadas da Juventude 

18/25 anos = 400€ + voucher Pousadas da Juventude 

Como submeter a candidatura?

Preencher o formulário, enviar o trabalho, a sinopse e a declaração 
para criarte.aej@ipdj.pt 

Consulta https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/iniciativas/ 
e fica a conhecer as diversas possibilidades e os regulamentos 

PRÉMIO CRIARTEPRÉMIO CRIARTE

mailto:criarte.aej@ipdj.pt
https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/iniciativas/


   Objetivo:
 

Incentivar a investigação, a reflexão, a divulgação e
a publicação de artigos científicos associados à 
Juventude e a temáticas relacionadas com a 
Juventude

Quem pode concorrer?

Cidadãos/cidadãs de qualquer nacionalidade, com idade até aos 30 anos

Como participar?

Redigir um artigo científico em português e inglês, individualmente ou 
em grupo

Quando?

Podes candidatar-te até 31 de dezembro de 2022

Possíveis áreas:

Saúde, Bem-Estar e Desporto; Democracia; Participação
e Associativismo; Educação; Ciência; Cultura e Inclusão; 
Inovação; Transformação Digital; Ambiente e Território; 
Políticas Locais e Nacionais de Juventude; e Governação 
Multinível

Prémios nacionais: 

1.º – 3 000€ 
2.º – 1 750€ 
3.º – 1 250€

                    Como submeter a candidatura?

                  Preencher o formulário, enviar as duas versões do artigo e a declaração para   
                  anoeuropeujuventude@ipdj.pt

Consulta https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/iniciativas/ 
e fica a conhecer as diversas possibilidades e os regulamentos

PRÉMIO INVESTIGAÇÃO 
SOBRE A JUVENTUDE

PRÉMIO INVESTIGAÇÃO 
SOBRE A JUVENTUDE 
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PRÉMIO EUROPA
PARA TI 

Objetivo

Premiar as associações de jovens que se destacam pelas atividades desenvolvidas em 
2022, no âmbito do «Ano Europeu da Juventude»

Quem pode concorrer?

Associações de jovens e respetivas federações, inscritas e efetivas no Registo Nacional do 
Associativismo Jovem (RNAJ) ou no respetivo Registo da Madeira e dos Açores

Quando?

Podes candidatar-te até 31 de dezembro de 2022

Tipos de projetos: 
• Projetos desenvolvidos no âmbito da transição verde e digital e 

de outras políticas da União Europeia relevantes em prol da 
juventude 
• Projetos desenvolvidos com o objetivo de apoiar os/as jovens 
na aquisição de conhecimento e competências 
• Projetos desenvolvidos com o objetivo de promover as 
oportunidades disponíveis para os/as jovens 
•  Projetos desenvolvidos com o objetivo de assegurar a 
transversalidade das políticas de juventude

Objetivos
•  Promover o reconhecimento da importância da transição 
verde e digital
•  Promover o apoio às pessoas jovens na aquisição de 
conhecimento e competências
• Promover as oportunidades disponíveis para os/as jovens
• Assegurar a transversalidade das políticas de juventude
• Promover o reconhecimento da importância da atividade das 
associações de jovens
• Distinguir a qualidade da intervenção associativa jovem
• Estimular a participação ativa dos/das jovens na vida 
democrática

Como submeter a candidatura?

Preencher o formulário, enviar a ficha de candidatura e os 
documentos de suporte para europaparati.aej@ipdj.pt

1 Prémio nacional: 2 400€

1 Prémio por região (Norte, Centro, Lisboa e Vale do 
Tejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira):
2 000€

Consulta https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/iniciativas/ 
e fica a conhecer as diversas possibilidades e os regulamentos
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ipdj.gov.pt

AJUDAR?

Associativismo Jovem
Cidadania

Cultura e criatividade
desporto federado

Desporto para todos
Educação não formal

entidades desportivas
Empreendedorismo

Ética no desporto
Formação e certificação
no desporto
instalações desportivas
medicina desportiva
Mobilidade
Saúde juvenil
Tempos livres
Voluntariado jovem

Como Podemos

https://www.facebook.com/IPDJip/
https://www.instagram.com/ipdj_ip/
https://twitter.com/ipdj_ip
https://www.youtube.com/channel/UCKe_G6nQ0TjE9BSjfukyQyw



