
 

CNE 

Corpo Nacional de Escutas 
Escutismo Católico Português 

NÚCLEO DE S. MIGUEL 
Apartado 345 – 9501-904 PONTA DELGADA – Tel. 296 284 158 – www.cne-jnsm.com – cne_jnsm@sapo.pt 

1934/2019 - 85 ANOS DE ESCUTISMO NA ILHA DE S. MIGUEL 
1975/2020 - 45 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE S. MIGUEL 

Associação Educativa de Juventude, fundada em 1923 - Instituição de Utilidade Pública - Diário da República, II Série, nº 177/83, de 3 de Agosto - Contr. nº 500 972 052 

 
Circular n.º 72/2022 

 
DE: Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel 

PARA: Chefes de Agrupamento do Núcleo de S. Miguel 

2022-11-13 

 
ASSUNTO: Prémios Ano Europeu da Juventude. 
 
A pedido da Direção Regional da Juventude divulga-se o seguinte: “Decorre até ao dia 30 
de novembro, o período de candidaturas aos Prémios promovidos pelo IPDJ, no âmbito 
do Ano Europeu de Juventude, nas áreas de associativismo juvenil, literatura/artes e 
investigação, a saber: 
 

 Prémio “Europa para Ti AEJ 2022” dirigido a associações de jovens, promove o 
reconhecimento das associações que se destacam pelas atividades desenvolvidas em 
2022, que estejam em linha com os objetivos do AEJ. 
Está prevista a atribuição de um prémio por Região no valor de € 2 000,00 e ainda um 
prémio nacional, no valor de € 2 400,00.  
O Regulamento do concurso e procedimento para candidatura pode ser consultado no 
site do AEJ, secção Prémio “Europa para Ti AEJ 2022”. 

 

 Prémio “Criarte AEJ 2022” visa promover e estimular a criação literária ou artística 
alusiva ao AEJ, premiando os trabalhos mais criativos e inovadores. Dirige-se a jovens 
entre os 12 e 25 anos e os trabalhos podem ser apresentados em grupo ou 
individualmente, recorrendo livremente às mais diversas formas de arte (escrita, 
desenho, pintura, música, dança, teatro, etc). 
Serão atribuídos 2 prémios a cada região de Portugal, incluindo os Açores, no valor de 
€ 400,00 e voucher em pousadas de juventude, para duas pessoas.  
Para mais informações e consulta de regulamento consultar a página do AEJ 2022.  

 

 Prémio “Investigação sobre a Juventude AEJ2022” visa incentivar a investigação, a 
reflexão, a divulgação e a publicação de artigos científicos relacionados com a 
problemática da Juventude.  
Podem concorrer a este prémio cidadãos/ãs de qualquer nacionalidade, com idade até 
aos 30 anos (inclusive). Os trabalhos podem ser efetuados em grupo ou 
individualmente e podem versar temas como: Saúde, Bem-Estar e Desporto; 
Democracia, Participação e Associativismo; Educação, Ciência, Cultura e Inclusão; 
Inovação, Transformação Digital, Ambiente e Território; Emancipação Jovem, entre 
outros descritos no site do AEJ, na secção dedicada a este prémio. Serão premiados 
financeiramente 3 trabalhos (€ 3 000,00; € 1 750,00 e € 1 250,00).  

 
O Regulamento do Concurso pode ser consultado aqui. 
 
  

https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/749-2022-187049961
https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/iniciativas/premio-associacoes-juvenis/
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/740-2022-186942970
https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/iniciativas/premio-literario-artistico/
https://anoeuropeujuventude.ipdj.gov.pt/iniciativas/premio-academia/
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/741-2022-186942971
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Resumindo: 
 

Prémios Âmbito Objetivo Destinatários Prémios Mais infos 

EUROPA  
PARA TI 

Nacional 
+ 

Regional 

Reconhecer o trabalho 
das associações de jo-
vens que desenvolve-
ram trabalho em linha 
com os objetivos do AEJ  

Associações 
de Jovens 
inscritas no 
RAAJ 

Regional: 
€ 2 000,00 

 
Nacional: 

€ 2 400,00 

Site AEJ 
Regulamento 
 
Email: 
europaparati.aej@
ipdj.pt 

CRIARTE Regional 
Estimular a criação 
literária ou artística 
alusiva ao AEJ. 

 
Jovens dos: 

 12/17 anos  
 

18/25 anos 

Regional: 
 

€ 400,00 
 

€ 400,00 

Site do AEJ 
Regulamento do 
Concurso 
 
Email: 
criarte.aej@ipdj.pt 

INVESTIGAÇÃO  Nacional 

Incentivar a investiga-
ção, a reflexão, a divul-
gação e a publicação de 
artigos científicos rela-
cionados com a proble-
mática da Juventude 

Cidadãos de 
qualquer 
nacionalidade 
com idade até 
aos 30 anos 

1.º Lugar:  
€ 3 000,00 

 
2.º Lugar: 
 € 1 750,00 

 
3.º Lugar: 
 € 1 250,00 

Site do AEJ 
Regulamento do 
Concurso 
 
Email: 
anoeuropeujuvent
ude@ipdj.pt 

 
Ficamos disponíveis para esclarecimentos e incitamos que aproveitem e divulguem estas 
iniciativas.”  
 
Com uma forte canhota, creiam-me 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel  

 

. 

 
(Carlos Manuel da Silva Santos) 
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