
MAPA DE COMPETÊNCIAS PARA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO JOVEM NOS PROCESSOS  
DE TOMADA DECISÃO MUNICIPAIS  

Para técnicos municipais ou organizações responsáveis pela promoção da participação jovem nos processos de decisão a nível municipal

Aptidões

Conhecimentos

Valores e atitudes

PRINCIPAIS  
TAREFAS /

COMPETÊNCIAS

 Defendo a participação dos jovens  
na tomada de decisões para obter  
o apoio dos funcionários públicos  

e dos representantes políticos. 

Mobilizo e colaboro com outras 
partes interessadas relevantes,  

para melhorar a participação dos 
jovens na tomada de decisões.

Comunico e colaboro com jovens 
numa base de entendimento 

comum e com linguagem 
adequada apropriada.

Concebo estratégias e planos  
para garantem a participação  

dos jovens nos processos  
de tomada de decisões.

Uso as tecnologias e os serviços 
digitais apropriados para melhorar  

a participação dos jovens 
na tomada de decisões.

Apoio o empoderamento de jovens  
ao nível da participação  

nos processos de tomada de decisões.
Sou capaz de dar e receber feedback  

e de aprender com os erros.

Dissemino os resultados e  
as conquistas da participação  

dos jovens junto da comunidade 
mais alargada.

Respeito a legislação a nível local, 
nacional e europeia sobre  
a participação dos jovens  

nos processos de tomada de decisões.

Compreendo o ambiente político  
do Município em relação  
às políticas de juventude.

Conheço a diversidade da minha 
comunidade jovem local.

 Estou familiarizado(a) com as teorias  
e os modelos de participação  

dos jovens na tomada de decisões. 

Conheço instrumentos financeiros 
(subsídios, recursos, programas) 

que apoiam a participação  
dos jovens.

Sei como pesquisar dados sobre  
as necessidades e realidades  

dos jovens na minha comunidade.

Estou familiarizado(a) com outras  
práticas existentes de participação  
dos jovens na tomada de decisões.

Tenho conhecimentos dos aspetos 
essenciais sobre gestão  
de projetos e programas.

Acredito que a participação jovem  
é essencial a uma cultua  
democrática sustentável.

Desafio aqueles que expressam  
opiniões negativas ou  

estereotipadas sobre os jovens.
Valorizo as ideias e  

propostas de jovens.
Perceciono os jovens como  

cidadãos do presente e  
futuro da minha comunidade.

Estou preparado (a) para gerir as 
diferentes necessidades das várias 

partes interessadas e grupos de jovens.

Estou preparado para envolver 
jovens com necessidades especiais 

e/ou menos oportunidades.

Defendo os valores da democracia, 
direitos humanos e do estado  
de direito como as bases de  

uma cultura democrática.

Sinto-me confortável entre jovens  
e estou aberto(a) a participar  

em atividades com eles.

Ambiente  
organizacional

Os decisores políticos reconhecem  
e apoiam a participação  

jovem nos processos de decisão.

Os técnicos municipais estão motivados 
e capacitados para envolver jovens  

nos processos de decisão.

Existem jovem líderes e representantes 
da juventude ativos e comprometidos 

que participam nos processos  
de decisão.

Existem estruturas/sistemas em 
funcionamento que asseguram  

a participação jovem nos processos  
de decisão.

O Município tem um compromisso 
publico e visível com os jovens.

Jovens e organizações de juventude 
estão prontos e capazes de participar 

nos processos de decisão.

O Município tem políticas/estratégias 
baseadas em evidências para promover  

a participação jovem nos processos  
de decisão.

O Município assegura os necessários 
recursos e infraestruturas para envolver 

jovens nos processos de decisão.

Criar de um ambiente sustentador 
do envolvimento de jovens  
nos processos de decisão  

dentro do Município

Empoderar jovens e as suas 
 organizações e comunidades  

para participarem nos processos 
de decisão municipais

Desenvolver políticas,  
estratégias e estruturas para  

a participação jovem  
nos processos de decisão

Gerir a participação jovem  
nos processos de decisão  

e validar o seu impacto


