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Seminário Online "Juventude: tendências e desafios
na informação e aconselhamento"
★★★

Neste encontro, realizado a 14 de Julho de 2021, foram apresentados os
resultados preliminares do projeto piloto e partilhadas boas práticas no âmbito
do trabalho de juventude na área da informação, que serviram de mote ao
diálogo em torno das tendências e desafios da informação e aconselhamento
para jovens na transição digital. Este momento teve como objetivos:
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Enquadrar e partilhar os resultados preliminares do Projeto Operações de
Capacitação da Administração Pública;
Identificar tendências na área da informação e aconselhamento para jovens;
Disseminar boas práticas e abordagens no domínio da informação e
aconselhamento para jovens.
Alguns dos principais resultados deste momento foram os seguintes:
Reconhecimento da importância do papel do IPDJ na capacitação dos/as
profissionais sobre a temática de I&A;
O elevado potencial e aplicabilidade da metodologia usada nas diversas
atividades, nomeadamente na capacitação de técnicos/as e implementação
do projeto piloto;
A importância da criação de momentos de capacitação regulares para os/as
profissionais e organizações com responsabilidade na área, entre estes/as
técnicos/as do IPDJ e outras organizações da sociedade civil;
A necessidade e relevância de trabalhar localmente e em rede com
organizações que tenham um conhecimento alargado da população jovem
para melhor responder às suas necessidades e interesses;
A deficiência de competências nas áreas da comunicação e literacia digital,
nas quais deve existir um maior foco e investimento;
A vontade e urgência da organização de forma periódica de momentos
similares com partilha de práticas, inspiração e aprendizagem coletiva.

Projeto Piloto
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O objetivo do projeto piloto foi aumentar a capacitação dos/as
trabalhadores/as do IPDJ, de outras entidades da Administração Pública com
atendimento ao público juvenil e Associações Juvenis tendo em vista, por um
lado, prestar um melhor serviço ao cidadão, mais concretamente ao público
jovem e por outro posicionar o IPDJ, I.P. como o organismo de referência na
área do atendimento aos jovens e, consequentemente, a entidade de recurso
para a aquisição de competências nesta área por outras entidades públicas.
O projeto teve como base a metodologia do "Service design", que tem como
objetivo o desenvolvimento e a melhoria de serviços.

Recomendações no âmbito do projeto
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O projeto, Operações de Capacitação da Administração Pública permitiu,
após a implementação das diversas atividades e análise dos resultados, a
formulação de um conjunto de recomendações.
★★★

Recomendação do

Conferência da

Conselho da Europa

Juventude da UE na
Eslovénia
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Comemoração do Dia
Internacional da
Juventude

O Departamento de

O Instituto Português do

Juventude do Conselho da

A terceira e última

Desporto e Juventude

Europa traduziu a

Conferência da Juventude

(IPDJ), em conjunto com o

recomendação nº R (90) 7

da UE do 8º Ciclo de

Conselho Nacional de

sobre informação e

Diálogo da Juventude da

Juventude (CNJ) e a

aconselhamento para

UE terá lugar em Maribor

Federação Nacional das

jovens na Europa em 16

entre 26 e 30 de setembro

Associações Juvenis

novas línguas.

de 2021.

(FNAJ) assinalaram o Dia
Internacional da Juventude

Mais informações

Mais informações

- 12 de Agosto com um
programa completo de
atividades.

Mais informações
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Remover
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