Enquadramento e objetivos
Projetos inovadores que visam uma participação ativa dos jovens
Oportunidade de evidenciar os desenvolvimentos culturais, sociais, políticos e
económicos relacionados com os jovens
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Enquadramento
Em novembro de 2004, na Declaração de Roterdão, os jovens exigiram mais
iniciativas e estratégias de promoção das políticas juvenis. Uma das ideias com
mais ênfase foi a criação da Capital Europeia da Juventude (CEJ) segundo o
modelo da Capital Europeia da Cultura.
O Conselho de Membros do Fórum Europeu da Juventude (FEJ), reunido em
Bruxelas, adoptou uma resolução sobre as CEJ em novembro de 2007 e aceitou
que a iniciativa tivesse início com a nomeação da cidade de Roterdão (Holanda)
em 2009, cidade que apoiaria no desenvolvimento deste conceito.
Em 2008 o FEJ procurou o estabelecimento de um processo mais democrático e
transparente, que passaria por candidaturas abertas a todos os municípios dos
Estados-Membros da UE e Conselho da Europa que revelassem motivação e
políticas inovadoras na área da juventude e pela nomeação das futuras CEJ por
eleição. Em julho de 2008 deu-se a abertura de candidaturas para a CEJ 2010,
cuja cidade vencedora foi Turim (Itália).

Desde 2008, a CEJ tem sido atribuída aos municípios que se distinguem pelos
seus programas de inclusão e capacitação da juventude.

Objetivos
Durante o ano da nomeação a capital vencedora terá oportunidade de mostrar a
vida e desenvolvimentos culturais, sociais, políticos e económicos relacionados
com os jovens.
A CEJ encoraja a implementação de novas ideias e projetos inovadores que
procurem uma participação ativa dos jovens e que sirvam de exemplo para
desenvolvimentos noutras cidades europeias, visando:
Fortalecer as relações entre as instituições europeias e as populações locais;
Fomentar a participação dos jovens nas iniciativas tanto ao nível local como
europeu;
Capacitar os mais jovens a todos os níveis, encorajando-os a ser atores mais
pro-activos na sociedade.
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