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Através da Resolução 54/120 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1999, o dia 12 de agosto passou a ser celebrado como o Dia Internacional 

da Juventude, após Recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis 

pela Juventude que reuniu em Lisboa entre 8 e 12 de agosto de 1998. 

A celebração desta data tem como principal objetivo a sensibilização/conscientização e 

a educação dos jovens e da sociedade em geral para a importância e a 

responsabilidade que estes detêm e assumem como representantes, no futuro, das 

estruturas mundiais e locais de decisão política, para apoiar, garantir e executar 

medidas que visem a melhoria da qualidade de vida ambiental dos jovens em todas as 

regiões do planeta. 

A ONU reconhece nos jovens a importância dos seus contributos para o 

desenvolvimento da sociedade civil, e tem em conta, que uma larga escala de jovens 

ainda residem em países em vias de desenvolvimento, obrigando-os a conviver com 

vários DESAFIOS relacionados com o acesso a recursos limitados, a deficientes 

cuidados de saúde, de educação, emprego, entre outros. 

Todos os anos a ONU decreta um tema, para assinalar a celebração deste dia.  

A Agenda - 2030 de Ação das Nações Unidas, Integra os Objetivos do 

“Desenvolvimento Sustentável”, e especificamente, na Meta 11, é feito o apelo à 
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necessidade de existirem espaços que configurem uma urbanização inclusiva e 

sustentável, designadamente, a criação de espaços públicos onde jovens e famílias 

possam conviver, interagir e fomentar um diálogo intergeracional construtivo. 

Com efeito em 2018 a ONU definiu a temática “Espaços Seguros para Jovens” para 

assinalar o Dia Internacional da Juventude. 

Desta forma, é sublinhada a necessidade de os jovens disporem de espaços seguros e 

adequados, nos quais, possam estar uns com os outros, expressar-se e participar 

livremente nos diferentes processos de tomada de decisões, garantindo-lhes dignidade 

e segurança.  

São exemplos de “ locais seguros “, os espaços/fóruns já existentes ou a criar na 

comunidade local, incluindo os espaços digitais, que proporcionam e permitam aos 

jovens debaterem, refletirem e se envolverem em questões de governança e na 

prática de atividades diversas, sejam de lazer, desportivas, sociais ou culturais. 

Deste modo, terão os jovens certamente a oportunidade de participar e contribuir 

ativamente na construção de uma sociedade mais justa, socialmente mais coesa, e 

ainda, onde haja lugar para apoiar e integrar todos os jovens mais vulneráveis à 

violência e marginalização.  

Relembre-se, que no concelho de Palmela, as iniciativas promovidas no âmbito da 

construção do “Março a Partir”, dedicado ao mês da Juventude, o Fórum Juventude, o 

Conselho Municipal da Juventude, os Centros de Recursos para 

a Juventude (CRJ) e a participação 

do representante das Associações 

de Jovens na Comissão Alargada 

da CPCJ, entre outras, já se 

constituem efetivamente como 

“Espaços Seguros para Jovens”.  
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A Câmara Municipal de Palmela e a Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Palmela, ao associar-se à 

celebração do Dia Internacional da Juventude, reconhecem 

e relembram à comunidade local, às famílias e aos JOVENS 

a importância que estes têm na construção e 

desenvolvimento das Comunidades Locais e da sociedade em geral. 

 

        

 

 

 

 

    Fonte: Consulta sitio da ONU;IPDJ/Portal da Juventude; visualizador de imagens/net.; área da juventude/CMP 

 

Contactos Úteis 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Palmela – 211 550 913 – cpcjpalmela@sapo.pt 

GNR Pinhal Novo – 265 242 680; GNR Palmela – 265242660; GNR Poceirão – 265 242682 

Linha SOS Criança – 800 202  651 

Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 

Linha de Emergência Social – 144 

Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica - 800 202 148 




