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Os desafios para a Europa
na voz de jovens portugueses/as
Jovens portugueses/as partilham as suas opiniões sobre o que consideram
ser os maiores desafios para o futuro da Europa.

Mais informação

★★★

★★★

Oportunidades para técnicos/as na

Carta Portuguesa de Direitos

área da informação para jovens

Humanos na Era Digital

Tendo como pretexto a Semana Europeia

Conheça a Carta Portuguesa dos Direitos

da Juventude (24-30 de maio), a Agência

Humanos na Era Digital e saiba mais

Nacional Erasmus+ Juventude em Ação,

sobre os direitos, liberdades e garantias,

através da Rede Eurodesk Portugal,

aplicáveis no ciberespaço, que deverão

partilha oportunidades para técnicos/as de

entrar em vigor a 1 de julho.

informação para jovens.

2

Mais informação

Mais informação

★★★

★★★

Programa Naveg@s em

Workshops de Orientação

Segurança? - sensibilizar para a

Profissional - uma boa prática

cidadania digital

do Youth Board do Chipre

Este programa do IPDJ tem como objetivo

Os centros de informação do Youth Board,

a promoção de uma cultura de presença e

do Chipre, organizaram um conjunto

navegação seguras no mundo digital.

de workshops de orientação profissional,

Organiza sessões informativas destinadas

com o objetivo de responder às

a crianças, jovens, figuras parentais e

necessidades que emergem da nova

população em geral.

realidade pandémica.

Mais informações

Mais informações

★★★

★★★
3

8.º Ciclo do Diálogo Jovem da

Evento inaugural da Conferência

União Europeia

sobre o Futuro da Europa

Está a decorrer o processo de consulta do

No Dia da Europa, o Parlamento Europeu

8.º ciclo do Diálogo Jovem da UE, que visa

acolheu o evento inaugural da

compreender as opiniões dos/as jovens,

Conferência sobre o Futuro da Europa.

sobre o Objetivo Europeu para a

A Conferência está empenhada em dar o

Juventude n.º 9 Espaço e Participação

máximo espaço a jovens. Continuam os

para todos/as.

preparativos para o Encontro Europeu da

Responda ao inquérito, ou divulgue.

Juventude, em outubro.

Mais informações

Mais informações

★★★

Remover
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