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Bem-vindo à primeira newsletter do projecto Youth-Led Local
Development (YLLD) 

Este projeto de investigação e formação visa promover a inclusão dos
jovens no Desenvolvimento Local de Base Comunitária em toda a UE. O
projeto decorre entre Janeiro de 2022 e Junho de 2024, e os resultados
serão utilizados para oferecer recomendações para políticas futuras
relativas à UE e ao terceiro setor. YLLD é uma colaboração entre quatro
parceiros transnacionais como parte de um projecto Erasmus+
financiado pela União Europeia (Projeto n.º 2021 IE01-KA220-YOU-
000028770).

Em Janeiro de 2022 realizou-se online a
reunião de lançamento do projeto. 

 
Durante a Primavera, a equipa do projeto

desenvolveu uma investigação
transnacional sobre as perceções,
bloqueios, e futuras competências

necessárias para ajudar a promover a
inclusão dos jovens no desenvolvimento

local de base comunitária. 



Vol. 01234Napoca Porolissum é uma parceria
pública-privada e funciona como
uma ONG na Roménia. O território
do LAG Napoca Porolissum inclui 13
comunas e 1 cidade localizadas na
parte ocidental do Condado de
Cluj, principalmente no território
das Montanhas Apuseni. O
principal objetivo da associação é
melhorar e desenvolver o seu
território e a sua comunidade
através de uma abordagem da
base para o topo. O seu foco
relacionado com a Estratégia de
Desenvolvimento Local baseia-se
nas necessidades da comunidade
local, apoiando e implementando
projetos financiados pela UE,
através do Programa LEADER. O
principal objetivo da organização é
o desenvolvimento do ambiente
rural.

Meet Our Project
Partners

A Rightchallenge - Associação é uma
ONG portuguesa que tem como
objetivo promover a educação como
meio de inclusão social. Procura
preparar as pessoas para intervir e
participar em todas as dimensões da
sociedade  através da igualdade de
oportunidades e princípios de
desenvolvimento sustentável,
promovendo a cidadania ativa,
democrática e responsável dos
cidadãos portugueses. As suas
atividades  visam assegurar o acesso
a uma educação não formal de
qualidade, promovendo a valorização
do capital humano e a criação de
valor nas organizações, fornecendo
serviços de formação integrados e
trabalhando com decisores políticos e
stakeholders relevantes nestas áreas.

Ballyhoura Development CLG é o parceiro irlandês,
uma organização de Desenvolvimento Local
liderada pela comunidade registada, que trabalha
com comunidades, famílias, indivíduos e
empresas na região de Ballyhoura de East Limerick
e North Cork. A instituição tem gerido, coordenado
e implementado com sucesso uma vasta gama
de projetos e programas nacionais e europeus
desde a sua criação em 1989. A nossa visão: Uma
área com comunidades autónomas, inclusivas, e
uma economia diversificada.

ASCAE é o parceiro italiano e é uma jovem
organização sem fins lucrativos, criada por
peritos intersetoriais, que pretende apoiar o
desenvolvimento social e atividades de
promoção da cultura e proteção ambiental
entre os cidadãos europeus, com particular
atenção aos jovens. A organização aplica o
lema da UE -United in Diversity- dando valor a
cada peculiaridade local e contribuindo para
a prosperidade comum através de iniciativas
transnacionais. Os princípios de
aprendizagem e partilha intercultural
orientam os objetivos da associação.



YLLD faz parte deste projeto de
desenvolvimento da juventude e

da promoção de uma maior
inclusão em toda a Europa. 

 

Para informações sobre eventos e
como organizá-los, vá a

https://europa.eu/youth/year-of-
youth_en

 

Atualmente, estamos a analisar
dados sobre a inclusão de jovens
no desenvolvimento local liderado

pela comunidade em toda a UE.
Fiquem atentos ao relatório de

investigação que está para breve!!

No final de 2022, a equipa do projeto
YLLD procurará participantes entre

18-25 anos para participar num
programa de formação de

desenvolvimento local de base
comunitária. Este incluirá uma

formação em Portugal. 
 

Por favor, visite o website e siga as
redes sociais do projecto para se

manter a par de todas as
informações e oportunidades!

 
Para se manter atualizado sobre o

projeto, mantenha-se atento!
 

Website
 

Facebook

 
 

É extremamente oportuno que
este projeto tenha sido lançado

em Janeiro, uma vez que 2022 é o
Ano Europeu da Juventude. 

 
Este ano tem tudo a ver com fazer

ouvir as vozes dos jovens para
ajudar a juventude europeia a

construir um futuro mais inclusivo,
mais verde e digital.

Siga-nos para se manter
atualizado

https://www.ballyhouradevelopment.com/pages/category/youth-led-local-development
https://www.facebook.com/yllderasmus

