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A Direcção Regional da 
Juventude e a Universidade 
dos Açores, através do Centro 
de Estudos Sociais, promo-
vem a 4 e 5 de Dezembro, 
em Ponta Delgada, a rea-
lização de um colóquio 
internacional sobre “Os 
desafios da juventude nas 
Regiões Europeias”. A reu-
nião realiza-se no âmbito do 
Observatório da Juventude 
dos Açores (OJA).

No encontro, participam 
vários especialistas nacio-
nais e estrangeiros, que vão 
debater e reflectir sobre a 
congruência das políticas 
públicas para a juventude 
com as principais aspirações 
dos jovens, confrontados com 
um contexto social, económi-
co e cultural em profunda 
mutação, refere o uma nota 
do gabinete de imprensa do 
governo açoriano.

Maria Manuel Vieira, coor-
denadora do Observatório 
Permanente da Juventude 

(OPJ), socióloga e investiga-
dora no Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de 
Lisboa, vai apresentar o 
tema “Juventude(s) e esco-
lhas de futuro: do risco ao 
arriscar”, enquanto Rui 
Bettencourt, Secretário-
Geral do Programa de 
Mobilidade Profissional da 
Assembleia das Regiões da 
Europa, Eurodisseia, fará 
uma intervenção intitulada 
“Os jovens ainda podem mol-
dar a Europa do século XXI? 
Realidades regionais e desa-
fios aos decisores de hoje 
para a Europa de amanhã”.

Entre os oradores convida-
dos encontra-se também Karl-
Heinz Wieland, Coordenador 
dos Programas Europeus de 
Mobilidade, que apresenta-
rá uma comunicação sobre o 
tema “Como podem os está-
gios europeus contribuir para 
encontrar trabalho de longo 
prazo na Europa Central?”, 
e Beat Rohner, Presidente 

da Youth Regional Network 
da Assembleia das Regiões 
da Europa (ARE), uma rede 
regional de organizações de 
juventude, que apresentará o 
tema “Desafios da Juventude 
nas Regiões da Europa: na 
perspetiva do especialista”.

Os trabalhos incluem 
ainda uma comunicação de 

Rolando Lalanda, coordena-
dor executivo do Observatório 
da Juventude dos Açores, 
sobre “Trajectórias profis-
sionais dos jovens açoria-
nos”, e outra de Pina Lalli, 
da Universidade de Bolonha, 
que abordará o tema “Os 
jovens e as suas representa-
ções mediáticas”.
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para a juventude com as principais aspirações dos jovens


