Exma. Senhora
Presidente da Câmara Municipal de Almada
Dra. Inês de Almeida
Porto, 12 de fevereiro de 2021

Assunto: Admissão do Município na Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada,
A Direção da FNAJ vem por este meio confirmar a admissão do Município de Almada, como
membro fundador, na Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. Esta plataforma,
criada no final do ano de 2020 pela FNAJ e que conta já com mais de 70 Municípios
portugueses, tem como missão consolidar a ligação e cooperação entre o movimento
associativo juvenil e as autarquias, traduzindo-se numa rede de contacto e compromisso para a
implementação de reais políticas de juventude, potenciadora de uma abordagem inovadora na
forma de encarar as questões da participação jovem.
A pertença a esta Rede, pioneira na conceção, implementação e avaliação de políticas locais de
Juventude estruturantes e sustentáveis, eleva o atual compromisso da autarquia com os jovens
e as jovens do vosso concelho, potenciando a criação de mais e melhores políticas amigas da
Juventude, por meio da partilha de boas práticas, da criação de estratégias e da promoção de
sinergias associativas e municipais, que esta plataforma encerra.
A FNAJ, por meio das mais de mil associações juvenis da sua rede nacional que envolve cerca de
meio milhão de jovens, prestará apoio ao vosso Município na criação e otimização das
ferramentas de participação e dos espaços de diálogo jovem, o que se irá traduzir na
dinamização de planos de ação de políticas amigas da Juventude e de projetos que se adequem
às suas intenções.
Juntos continuaremos a promover as Políticas de Juventude como um eixo central da ação
governativa dos Municípios, numa visão transversal e intersectorial, impulsionadoras de uma
emancipação condigna da Juventude e de uma maior participação jovem por meio do
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Voluntariado e das Associações Juvenis, espaços de socialização, integração, capacitação e
apoio à iniciativa jovem.
Sejam bem-vindos/as à maior Rede de Municípios comprometidos com os/as jovens e as suas
organizações para a implementação de reais políticas de Juventude.
Subscrevo-me, endereçando os meus melhores cumprimentos e saudações associativas.

Atentamente,

O Presidente da Direção

/ Tiago Manuel Rego /
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