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No âmbito da estratégia de aproximação do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz aos 

Jovens Figueirenses, decorreu esta manhã, no Auditório da Escola Secundária Dr. Joaquim de 

Carvalho, Figueira da Foz uma sessão extraordinária daquele órgão na qual se pretendeu sensibilizar 

os nossos jovens para o Serviço Voluntário Europeu (SVE). 

O Vereador António Tavares, Presidente do Conselho Municipal de Juventude e Vice-Presidente da 

Câmara Municipal da Figueira da Foz explicou aos Jovens estudantes em que consiste o Conselho, a sua 

composição, funcionamento e respetivas competências. Entre estas, destacou o estímulo ao 

Associativismo Local, visando a criação de oportunidades para os Jovens vivenciarem e partilharem 

experiências de Aprendizagem não Formal, na qual se inclui o SVE. 

Explicou que a Autarquia integra a Base de Dados da Comissão Europeia 

(http://europa.eu/youth/evs_database), dado ser uma Organização Acreditada pela Agência Nacional 

Erasmus + como entidade de Envio de Jovens e de Coordenação de Projetos de Voluntariado, no 

âmbito do SVE.  

Para a apresentação do Programa SVE esteve presente o formador da Agência Nacional Erasmus +, Dr. 

Hugo Ribeiro que, simultaneamente, é Presidente da ADAMASTOR - Associação Juvenil com sede em 

Viseu, tendo trazido consigo 5 jovens estrangeiros, que se encontram actualmente enquadrados em 

programa de Voluntariado daquela associação e que deram o seu testemunho pessoal. 

 O SVE é um programa de voluntariado inserido no sub-programa “Juventude em Ação” do 

ERASMUS+, que permite desenvolver um serviço de voluntariado, com duração máxima de 12 meses, 

num país diferente do de origem. É um serviço de aprendizagem, essencialmente não formal, pois 

possibilita a aquisição de novas competências a nível pessoal, educacional, social e profissional, bem 

como a aprendizagem de novas línguas e a descoberta de novas culturas. 

A sessão terminou com a realização de diversas dinâmicas de grupo, envolvendo todos os jovens 

presentes no Auditório, através das quais se procurou estreitar laços e promover a participação ativa 

dos Jovens, o convívio e a boa disposição. 

No final da Sessão, os alunos colocaram as suas dúvidas relativas ao SVE e à forma como poderão aceder 

a informação relativa aos demais projetos municipais do Pelouro da Juventude. 
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