
Sabias 

que 

hoje  

é o teu 

dia? 

Dia Internacional da Juventude 

O Conselho Municipal da Juventude, é um 

órgão de carácter consultivo dos municípios 

que tem como objectivo: 

a) Colaborar na definição das políticas muni-

cipais de juventude, assegurando a sua arti-

culação e coordenação com outras politicas 

sectoriais, nas áreas do emprego e formação 

profissional, habitação, educação e ensino 

superior, cultura, desporto, saúde e acção 

social; 

b) Promover a discussão das matérias relati-

vas às aspirações e necessidades da popula-

ção jovem residente no município; 

c) Promover iniciativas sobre a juventude a 

nível local; 

d) Colaborar com os órgãos do município no 

exercício das competências destes relaciona-

das com a juventude; 

e) Incentivar e apoiar a actividade associati-

va juvenil, assegurando a sua representação 

junto dos órgãos autárquicos. 

 

 

A JS Borba vem, desta forma, dar-te a 

conhecer um pouco da nossa estrutura, e 

de como fazemos parte da rede do associa-

tivismo jovem. É importante a participação 

dos jovens na vida política da cidade, para 

que consigamos impor a nossa palavra jun-

to do Executivo através dos meios que 

temos ao nosso dispor, como é o caso do 

Conselho Municipal de Juventude. Nós 

somos o futuro, mas Borba precisa de nós 

no presente! Para que, um dia, todos pos-

samos olhar para trás e ver que participá-

mos na construção da terra onde nascemos, 

vivemos e crescemos.  

Dá o teu contributo, vem conhece-nos, 

porque o Futuro depende de Nós! 



A consciência de que o associativismo 

juvenil é um meio, por excelência, de 

exercício de cidadania, e de que as asso-

ciações são espaços onde se ganha o 

sentido de pertença a uma comunidade 

democrática, portadora de valores e 

ideais, tem norteado a concepção e defi-

nição de políticas e estratégias na área da 

Juventude. 

Esta temática revela-se de grande impor-

tância para o Desenvolvimento Local e 

Regional, devido ao seu carácter multifa-

cetado, direccionado e disponível para as 

comunidades, incentivando a intervenção 

dos jovens, originadoras de criação cultu-

ral, sendo responsáveis pela vivência e 

aprendizagem não formal colectiva, anali-

sadores das realidades locais assim como 

compenetradas no desenvolvimento de 

acções comunitárias, com componentes 

temáticas bastante enriquecedoras para 

os seus destinatários.   

- Quem determinou 12 de Agos-
to como o Dia Internacional da 
Juventude? 

Este dia foi declarado como o Dia Interna-

cional da Juventude pelas Nações Unidas. 

- Como e quando o determinou? 

A 17 de dezembro de 1999, a Assembleia-

Geral das Nações Unidas declarou 12 de 

agosto como o Dia Internacional da Juven-

tude. Aprovando assim a recomendação - 

produzida na Conferência Mundial de 

Ministros Responsáveis pela Juventude 

reunida em Lisboa, em Agosto de 1998 -

 de que 12 de Agosto fosse declarado Dia 

Internacional da Juventude. 

 

 

Se tens entre 12 e 25 anos, o dia 12 de 

Agosto pode significar poupança e descon-

tos. Para celebrar o Dia Internacional da 

Juventude, o Instituto Português do Des-

porto e Juventude, associado a          

outras entidades públicas, autarquias e 

entidades privadas, criou um conjunto de 

vantagens e borlas para assinalar o dia. 

Desde transportes gratuitos até descontos 

nos cinemas, as ofertas são muitas para 

um dia mais económico para os jovens. 

A Juventude Socialista (JS) é uma organi-

zação política de jovens entre os 14 e 30 

anos, que se identificam com os valores 

do socialismo democrático e da Repúbli-

ca, e querem desenvolver a sua interven-

ção cívica com vista à criação de uma 

sociedade mais democrática, justa e soli-

dária, assente nos valores da liberdade, 

igualdade e fraternidade. 

A JS é a estrutura de juventude do Parti-

do Socialista (PS), mas goza, nos termos 

dos seus estatutos, de plena autonomia 

de organização e de condução das suas 

opções políticas , em respeito pela Decla-

ração de Princípios do PS. 

Nós actuamos localmente, através dos 

nossos núcleos e concelhias desenvolven-

do ainda uma actuação sectorialmente 

através dos núcleos de escola, em todos 

os níveis de ensino, desde o ensino bási-

co ao superior. 


