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11
16h00
21h30

Barafunda - Associação Juvenil de Cultura e Solidariedade 

www.barafunda.eu/

Workshop:  Pintura Mural  
Tertúlias: sobre temáticas globais, jovens e criatividade
Atividades destinam-se a um grupo alvo prede�nido

Temáticas Globais

Benedita

DIA

de agosto

10
09h00
15h30

TAIPA - Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado

www.taipa-desenvolvimento.pt/

Workshops: Caminhada na praia à descoberta das diferentes tipologias de lixo e dos seus 
usos alternativos | Transformação artistica do plástico
Atividades destinam-se a um grupo alvo prede�nido

Evento reservado a público pré-selecionado

Ambiente & Sustentabilidade

Dia Internacional da Juventude

Odemira - Trilho dos Pescadores

15h30
16h00

Estrategizando

Entrevista: Com António Serzedelo, jornalista e ativista sobre o Dia Internacional 
da Juventude no https://estrategizando.pt/

Lisboa - Online pelo Zoom

DIA

de agosto



12

Evento reservado a público pré-selecionado

Ambiente & Cidadania

10h00
19h00

Activar – Associação de Cooperação da Lousã

www.activar.org/

https://ecogerminar.org/

Campo de férias: Dinamização de Jogos Animar da Educação para o 
Desenvolvimento Local e concerto
Atividades destinam-se a um grupo alvo prede�nido

Animação & Recreio

Lousã - Praia Fluvial da Srª. da Graça em Serpins

09h00
12h30

14h00
17h00

Ecogerminar – Associação de Desenvolvimento do Interior

Campanha #ProtegerAsFlorestas
- Realizar uma campanha de sensibilização para a proteção da �oresta e a importância 
do voluntariado jovem: com entrega de �yers;
- Perceber a perspetiva dos jovens sobre a sua importância na cidadania e Sociedade;
- Compreender como é que os jovens atuam sobre os ODS e sobre temáticas como: 
Incêndios, proteção da �oresta e recursos naturais (escrita em quadros e realização de 
fotogra�as com as propostas e sugestões).

Castelo Branco - Sé Catedral e Docas

DIA

de agosto

10h00
13h00

Associação Tempos Brilhantes

https://atbrilhantes.pt/

O�cina Criativa: Ilustração artística e reutilização de materiais.
Junta-te a outros jovens criativos neste movimento pela economia circular.

Inscrições no link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1iGOII5CwtB9GPoU7Av9NgwfY9yy_WSVrDDahrMbKBHw/edit 

Limite de inscrições: 15 jovens

Empreendedoria e Economia Circular

Chamusca - O�cina Colaborativa da incubadora 
de inovação social Hivework Social

Dia Internacional da Juventude
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Atividades reservadas a público pré-selecionado

Participação e Desporto

16h00
19h00

Opus Diversidades (Terras Dentro)

https://opusdiversidades.org/
https://terrasdentro.pt/

Exposição: Relocação da Exposição da Terras Dentro: "Como se sentirá uma criança após ser 
agredida por um adulto?"  -  Dia de Abertura - Discursos de Inauguração (18h-19h)
Horários da Exposição: Dias Úteis: 9h00-13h00 – 14h00-18h00
Espaço aberto, sem necessidade de inscrição
Contatos para informação: 
Tel: +351 924 467 485   email: geral@opusdiversidades.org  

Arte - Violência & Discriminação

Lisboa - Casa da Cidadania de São 
Domingos de Ben�ca 

10h00
12h00

15h00
17h00

Associação Juvenil de Deão

Workshop: Jovens, desporto e natureza - o bem-estar através do surf (Manhã)
Debate: Participação juvenil e temáticas globais (Tarde)

Viana do Castelo

DIA

de agosto

15h00
17h00

Associação Tempos Brilhantes

https://atbrilhantes.pt/

Workshop online: Soft Skills e Oportunidades - Aposta hoje no teu futuro!
Inscrições no link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1iGOII5CwtB9GPoU7Av9NgwfY9yy_WSVrDDahrMbKBHw/edit 

Educação Não-Formal

Penela - Online

https://associacaodeao.wixsite.com/ajdeao



14
15h30
21h00

Teatro Experimental Flaviense

O Assalto | Estreia espetáculo Atelier de teatro juvenil do TEF 
O Assalto” é uma peça da autoria de Pedro Freitas exclusiva para os alunos do atelier de teatro 
juvenil do TEF, encenada por Alexandra Grilo. Conta-nos a história de um plano para o assalto do 
ano, que acaba por nuca sair do papel. Uma comédia a não perder! 

A peça é composta por 15 alunos, esta destinada para toda a população, tem a lotação limitada 
devido às normas do (COVID-19).

O atelier de teatro juvenil do TEF existe, com esta de�nição, há 5 anos, está constituído por 
jovens dos 12 aos 20 anos e é totalmente gratuito. É um projeto que o TEF criou para a 
comunidade juvenil local ter acesso à cultura de uma forma formal e não formal. "Cultura para 
todos". 

Peça inserida nas comemorações do Dia Internacional da Juventude.

Para assistir contactar o Teatro Experimental Flaviense pela acquisição de bilhetes:
Tel: +351 276 333 919  email: tefchaves@sapo.pt     Preço do bilhete: 4€

Arte & Cultura

Chaves - CineTeatro Bento Martins

DIA

de agosto
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Atividades reservadas a público pré-selecionado

Arte e Juventude

14h00
18h00

Coolabora

http://coolabora.pt/

Clube T | Dia da Juventude:  conversas para a ação coletiva (com jovens convidados/as da 
Academia de Ativismo)
Estimulação do debate através da Arte
Evento reservado a público prede�nido

Participação Cidadã e Sustentabilidade

Covão d'Ametade 

14h30
18h00

Casa da Esquina

Exposição:  André Caetano com visita guiada pelo autor
Laboratório de serigra�a: Hamilton Babu 

Coimbra

DIA

de agosto

http://nacasadaesquina.blogspot.com/


