
 

 

 

 

Semana Europeia da Juventude 
2017 arranca em Lisboa 

De 2 a 7 de maio milhares de jovens celebram iniciativa europeia. A Sessão 
de Abertura decorre esta terça-feira em Lisboa.  

 
 
“O teu projeto, a tua Europa: Constrói, Vive, Participa” é o lema da Semana Europeia da 
Juventude que vai envolver mais de 20 mil jovens de todo o país. A semana arranca esta 
terça-feira no Centro de Juventude de Lisboa, onde, além da direção da Agência Erasmus+ 
Juventude em Ação, vai estar presente o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, 
João Paulo Rebelo, e a Diretora Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude 
Lisboa e Vale do Tejo, Eduarda Marques. 
 
Depois de serem anunciadas as expectativas para a maior Semana Europeia da Juventude 
realizada em Portugal, inaugura-se a exposição com as propostas resultantes dos Ideas 
Labs que foram realizados entre 18 e 22 de abril. São ideias relacionadas com as políticas 
de juventude que, espera-se, vão mudar a Europa para os mais jovens. 
 
Para Pedro Couto Soares, diretor da Agência Erasmus+ Juventude em Ação, entidade 
responsável pela iniciativa, “esta foi desenhada para ser um momento ímpar para a 
participação dos jovens na construção do seu futuro e da sua Europa. Serão mais de 200 
eventos, durante uma semana, em todos os distritos do país. É um recorde de iniciativas e 
eventos a nível europeu que só é possível graças a uma rede extraordinária de parceiros que 
dinamizam atividades para os jovens um pouco por todo o território nacional.” 
 
Em 2017, toda a Europa estará, em simultâneo, a comemorar a Semana Europeia da 

Juventude, com centenas de eventos e atividades, entre os dias 2 e 7 de maio.  

Mais de 30 países europeus organizam eventos e atividades para os jovens numa semana 

dedicada à juventude na Europa. Com workshops, sessões de esclarecimento e partilha de 

testemunhos, espera-se que os jovens consigam perceber e integrar-se da melhor forma 

na construção do projeto Europeu. 

 

 Para mais informações ou declarações: 

Pedro Couto Soares, diretor da Agência Nacional 

Pedro.soares@juventude.pt ou 961761200 
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Programação 
10h30 - Receção dos convidados e participantes 

(alunos, dirigentes associativos e professores)  

 

11h00 – Início da Sessão de Abertura da Semana Europeia da Juventude 2017   

 

Dra. Eduarda Marques – Discurso de boas vindas 

Dr. Pedro Couto Soares - Apresentação SEJ 2017 

Dr. João Paulo Rebelo - Encerramento  

 

11.30 - Coffee Break e visita à exposição dos IdeaLabs no Centro de Juventude de Lisboa 

 

Fim da Sessão de Abertura da Semana Europeia da Juventude 2017  

 

12.00 - Sessão de Disseminação Erasmus 

 

Morada: Rua de Moscavide 47101 Parque Expo 1998-011 Lisboa 


