★★★

PROJETO SAMA
Capacitar entidades e parceiros
na área da Informação para Jovens
O projeto SAMA, Operações de Capacitação da Administração
Pública, desenvolvido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.,
e financiado pelo Fundo Social Europeu, através da Agência para a
2

Modernização Administrativa, tem como objetivo capacitar os/as
trabalhadores/as na área da informação e aconselhamento à juventude
portuguesa.

Mais informação
★★★

★★★

Carta Europeia de Informação

Toolkit | Redes sociais:

para Jovens

empoderando jovens, para se
tornarem consumidores mais
informados

Já conhece os princípios da Carta
Europeia de Informação para Jovens?
É uma ferramenta fundamental para

A campanha europeia «O teu futuro. A tua

todos/as os/as que trabalham na área da

escolha.» inclui um media toolkit para

informação para jovens.

empoderar cidadãos/ãs, sobretudo jovens,
a tornarem-se consumidores/as mais
informados/as e a desenvolver ações

Mais informação

positivas nas seguintes áreas: consumo
sustentável, literacia financeira, internet
segura e proteção de dados.
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Mais informação
★★★

★★★

Campanha

Youth Information Hub | Uma boa

#serjovememcasa

prática da Câmara Municipal
de Leeds

Decorre nas várias plataformas de
comunicação do IPDJ. Disponibiliza um

Youth Information Hub é uma boa prática

conjunto alargado de informações,

reconhecida na área da informação e

dirigidas especialmente à população

aconselhamento online para jovens, que

jovem, sobretudo neste tempo de

vale a pena conhecer.

pandemia e confinamento.

Mais informações
Mais informações
★★★

★★★
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Hackathon | Solve the

Dia Europeu da Informação

Gap/Resolve a lacuna

para Jovens - #mindmymind

O Hackathon | Solve de gap/Resolve a

No dia 17 de abril, a Agência Europeia de

lacuna foi um evento paralelo à

Informação e Aconselhamento para

Conferência Europeia de Juventude que,

Jovens | ERYICA, em conjunto com os

durante 48 horas, reuniu jovens de vários

seus membros, assinala o Dia Europeu da

países europeus, para desenvolver

Informação para Jovens e celebra o seu

soluções digitais inovadoras para

aniversário.

promover a participação juvenil.

Tema deste ano: #mindmymind | Descobre
o teu eu interior. Faz-te ouvir.

Mais informações
Mais informações
★★★

Remover
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