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VOLUNTARIADO JOVEM PARA A NATUREZA E FLORESTAS
“PRESERVAR O MONTEMURO E PAIVA" E"+ NATUREZA”
O “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” é um programa do IPDJ, no âmbito do voluntariado
juvenil (jovens entre os 18 e os 30 anos) cujos objetivos reforçam a preservação da natureza, florestas e
respetivos ecossistemas. Neste âmbito, em 2021 o Município de Castro Daire promoveu os projetos
"Preservar o Montemuro e Paiva" e "+ Natureza", tendo o projeto "Preservar o Montemuro e Paiva" sido
candidato ao Prémio de Boas Práticas do Voluntariado Jovem através do presente vídeo.
Saber Mais

I JORNADAS DA JUVENTUDE DE CASTRO DAIRE
O Município de Castro Daire organizou entre os dias 7 e 12 de agosto, as 1as. Jornadas da Juventude.
Esta primeira edição contou com uma programação diversificada, permitindo momentos de grande
adrenalina como o “Desafia-te”. A comemoração do Dia Internacional da Juventude, contou com a
presença de Catarina Durão, Diretora Regional do Centro do Instituto Português da Juventude (IPDJ), e de
Rita Pereira do Conselho Nacional da Juventude (CNJ).
Saber Mais

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 2021
O Orçamento Participativo Jovem do Município de Castro Daire é
destinado aos jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30
anos, pretendendo envolver os jovens castrenses nos processos de
tomada de decisão dos órgãos locais, incentivando a participação
ativa.
O Município atribuiu um montante de 15 mil euros ao OPJ 2021, para
concretização da proposta vencedora.
Saber Mais

Projetos Vencedores

APOIO A CANDIDATURAS - PORTA 65 JOVEM
O Programa Porta 65 | Jovem é um sistema de apoio financeiro
ao arrendamento por jovens.
O Município de Castro Daire, através do Gabinete AJEAssociativismo, Juventude e Empreendedorismo, auxilia os Jovens
no Processo de Candidatura.
Saber Mais

Candidaturas

PROGRAMA CUIDA TE+
O Município de Castro Daire, em parceria com o Agrupamento de
Escolas, efetuou duas candidaturas ao Dispositivo 2.2. – Educação
Para a Saúde, do Programa “Cuida-te +”, tendo as mesmas sido
aprovadas, uma delas na área temática da Música e a outra na área
do Teatro. É um programa do IPDJ que visa a promoção da saúde
juvenil e dos estilos de vida saudáveis, tendo como destinatários
jovens entre os 12 e os 25 anos. Estas ações foram promovidas
durante o mês de novembro.
Primeira Ação
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Segunda Ação

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE INTEGRA REDE DE
MUNICÍPIOS "AMIGOS DA JUVENTUDE"

O Municipio de Castro Daire viu aprovada a sua adesão à Rede
Nacional de Municípios Amigos da Juventude, cujo objetivo
principal é a partilha de boas práticas, a criação de estratégias e a
promoção de sinergias associativas e municipais. Constitui-se
como uma rede pioneira na conceção, implementação e avaliação
de políticas locais de juventude estruturantes e sustentáveis, em
clara sintonia e de forma articulada com a estratégia
implementada pela FNAJ através de um Diálogo Jovem de Base
Local e tendo de suporte e fundamento o Plano Nacional de
Políticas Locais de Juventude.
Saber Mais

ADESÃO DO MUNICIPÍO DE CASTRO DAIRE À
REDE EUROPEIA "EURODESK"
O municipo de Castro Daire viu aprovada a sua candidatura à Rede
de Multiplicadores Eurodesk Portugal. Esta Rede disponibiliza
serviços de informação para jovens e pessoas que com eles
trabalhem sobre oportunidades nos domínios da educação, da
formação e da juventude na Europa, e sobre o envolvimento dos
jovens em atividades europeias.
Saber Mais

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES
LONGA DURAÇÃO
O Programa OTL – LD visa promover uma diversidade de
oportunidades para que os jovens idealizem e desenvolvam
pequenos projetos de interesse para a comunidade.
Os projetos “+Gestão” e “Museu (Com)Vida”, candidatados pelo
Município de Castro Daire ao Programa de Ocupação de
Tempos Livres – Longa Duração, do Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ), contaram com a colaboração de 2
jovens dinamizadores.
Saber Mais
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O MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE PARTICIPOU NO
PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS
MUNICIPAIS DE JUVENTUDE

O Município de Castro Daire participou no primeiro Encontro
Nacional de Conselhos Municipais de Juventude, que juntou
mais de 80 municípios portugueses, tendo sido realizado em
formato digital, nos dias 23 e 24 de abril de 2021.
O Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude
2021 reuniu jovens, decisores e técnicos para desenvolver uma
"Carta A3: 10 ideias para modernizar os Conselhos Municipais
da Juventude" e uma "Bolsa de projetos para transformar ideias
em boas práticas". O objetivo passa por reforçar a participação
jovem nos processos de decisão a nível local, contribuindo para melhorar as políticas de
juventude locais e a participação democrática.
A iniciativa foi organizada pelos municípios do Porto e Braga, com a participação do Conselho
Nacional de Juventude (CNJ), da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) e do
Instituo Português do Desporto e Juventude (IPDJ).
Vídeo dia 1

Vídeo dia 2

MUNICÍPIO REFORÇA COLABORAÇÃO COM
O INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E
JUVENTUDE
A convite do município, estiveram presentes duas
representantes do Instituto Português do Desporto
e Juventude (IPDJ), delegação de Viseu, nas áreas do
Desporto e Associativismo em reunião com as
Associações concelhias, possibilitando informar
diretamente os cerca de 90 participantes,
relativamente aos Programas do IPDJ e esclarecer
dúvidas reforçando, assim, a capacitação do tecido
associativo concelhio, incluindo na vertente do
associativismo jovem.
Saber Mais

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
A Câmara Municpal de Castro Daire implementou o Conselho Municipal de Juventude, criando
espaço de intervenção dos jovens, enquanto parceiros e interlucotores do município, com vista
ao reforço da política municipal de juventude.
O Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Castro Daire foi aprovado, por proposta
da Câmara Municipal, na Sessão da Assembleia Municipal, realizada no passado dia 28 de
dezembro.
A auscultação e envolvimento dos jovens é fundamental para que, conjuntamente, possamos
definir as suas necessidades, tendências e expectativas, propondo ações adaptadas às suas
realidades.
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