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Sob o lema “Por uma Europa para os Jo-
vens”, a Ecolojovem-«Os Verdes» participou 
na campanha a nível nacional para as eleições 
europeias do passado dia 7 de Junho, exigin-
do uma Europa para todos e apelando ao voto, 
para que desta Europa que conhecemos não 
venha mais do mesmo, pois todos sabemos que 
grande parte das políticas aprovadas lá, vêm 
piorar a nossa qualidade de vida e os nossos 
direitos cá.
Sempre defendendo uma Europa sustentável, 
de solidariedade, de justiça, de igualdade e de 
paz, a Ecolojovem-«Os Verdes» saiu à rua ao 
encontro dos jovens para que estes, através do 
seu voto, se 
fi zessem ou-

vir exigindo uma Europa mais inclusa, social, partici-
pativa e ambientalmente mais sustentável. 

Cada vez mais as políticas da UE têm fomentado de-
sigualdades, injustiças, exclusões e retrocessos nos 
direitos que prejudicam muito os jovens, tornando 

difícil a sua 
emanc ipa-
ção e quali-
dade de vida 
a que têm 
direito.
Os resulta-
dos alcança-
dos pela CDU nas eleições para o Parlamento 
Europeu, traduzidos num crescimento da sua 
votação superior a 70 mil votos, demonstram 
que os jovens portugueses estão fartos de mais 
do mesmo e que exigem uma completa ruptura 
com a 
actual 

política de direita, que mais não faz do que 
acrescentar crise à crise.
A Ecolojovem-«Os Verdes» está a preparar as 
próximas “batalhas”, as eleições legislativas e 
autárquicas, onde juntamente com o Partido 
Ecologista “Os Verdes” vai lutar para o cres-
cente reforço da voz ecologista na Assembleia 
da República e nas autarquias locais. 
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Acampamento Nacional 2009

Mais um ano,
mais um Acampamento Nacional da

Ecolojovem-«Os Verdes»!!!

O Acampamento Nacional da Ecolojovem-
«Os Verdes» já está marcado para os dias 
28, 29 e 30 de Agosto, e vai ter lugar no 
Parque Natural de Montesinho, em Bragan-
ça. Este ano o tema é “Porque aqui tam-
bém há vida”. A Ecolojovem defende que 
tem que se investir em todas as regiões e 
não só nos grandes centros urbanos e, só 
assim, os jovens podem viver na sua região 
com a qualidade de vida e os Direitos a que 
têm direito!

A Ecolojovem vai realizar ao longo deste 
fi m-de-semana diversas actividades, das 
quais destacamos a tertúlia: “Vinhas Vi-
ver para o Interior?”, que contará com 
a presença de Manuela Cunha, dirigente de 
“Os Verdes” e cabeça de lista à Assembleia 
da República pelo distrito de Bragança.

Traz amigos contigo e junta-te a nós 
nesta acção de convívio e boa disposi-
ção, e de luta por uma vida melhor!!! 

 
Preenche a fi cha de inscrição e envia-a para a nossa sede ou 

envia os teus dados por e-mail: 

Eleições Europeias 2009
Levámos a Luta até ao Voto!!!
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Participando activamente na
Campanha...

Apresentação Pública da Juventude CDU para as eleições

No dia 19 de Março, teve lugar a apre-
sentação da Juventude CDU.  A Ecolojo-
vem – “Os Verdes” integra a Juventude 
CDU por acreditar que há, neste espaço, 
uma confl uência, uma conjugação de 
entendimento e de esforços. Esforços 
esses que são fundamentais para uma 
mudança necessária. 
Perante a situação do país, da Europa e 
do mundo, a CDU afi rma-se, cada vez 
mais, como a única força política alter-
nativa em que a juventude tem voz e 
lugar para debater, em que os jovens 
têm um espaço onde podem propor e 
concretizar as suas ideias e aspirações. 
Nas mais diversas áreas, rumo a um de-
senvolvimento sustentável, no ambiente, no emprego, na habitação, no ensino e na 
saúde, nos transportes e na mobilidade, no associativismo e na cultura, a CDU tem 
alternativas, tem soluções e propostas. 
A Ecolojovem – “Os Verdes” reafi rma-se empenhada nesta batalha eleitoral e na Ju-
ventude CDU como a verdadeira alternativa de esquerda para a mudança necessária. 

Acção dos candidatos jovens ao Parlamento Europeu nas listas da CDU

Dia 15 de Maio no Largo do Chiado, em Lisboa, foi realizada uma acção com os candi-
datos jovens nas listas da CDU. A CDU reconhece nos jovens a força e a capacidade de 
mudança, sabe que os jovens são elementos que transformam a sociedade, que não 
encaram as situações como sendo inevitáveis, mas sim como situações que podem e 
devem ser combatidas e alteradas.
Exactamente por isso, encontramos nas listas da Coligação Democrática Unitária vários 
candidatos jovens. Para levar a voz dos jo-
vens onde ela é necessária: nas autarquias, 
na Assembleia da República e no Parlamento 
Europeu.
A Juventude CDU, composta pela JCP, pela 
Ecolojovem e por milhares de jovens, iden-
tifi ca-se e revê-se neste projecto precisa-
mente porque aqui temos o nosso espaço, a 
nossa voz e sabemos que estamos a contri-
buir decisivamente para reforçar e fortalecer 
a CDU. 
Todos os jovens que estão preocupados e 
insatisfeitos com o rumo que Portugal e a 
Europa está a tomar, todos os que são afec-
tados e prejudicados pelas políticas de direi-
ta e que reclamam por uma vida melhor, encontram na Juventude CDU a alternativa.

Medidas Urgentes para a Juventude

No dia 6 de Julho, na sede do Parti-
do Ecologista "Os Verdes" teve lugar 
a apresentação das medidas urgen-
tes para a Juventude propostas pela 
JCDU.

As medidas apresentadas vêm ao 
encontro das necessidades da nossa 
juventude, numa clara e forte defesa 
dos seus direitos.

Esta apresentação contou com pre-
sença de membros da Ecolojovem-
«Os Verdes» e da JCP.

A Juventude CDU entende ser necessária a aplicação de um vasto conjunto de medidas de apoio aos jovens 
para que estes possam alcançar a emancipação e a qualidade de vida a que têm direito:

- Gratuitidade dos manuais escolares durante a escolaridade obrigatória;

- Aplicação da Educação Sexual em todas as escolas de forma transversal;

- Pela valorização da avaliação contínua, fi m dos exames nacionais do Ensino Secundário e Básico; 

- Nova Lei de Financiamento do Ensino Superior – Fim das propinas;

- Revogação do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior – Pela participação democrática dos  
  estudantes, não à “empresarialização” da Escola Pública;

- Fim do Processo de Bolonha – Não à Privatização da Educação;

- Passagem a efectivos de todos os trabalhadores que desempenham funções de carácter permanente –  
  Fim do trabalho precário;

- Alargamento dos critérios de acesso ao subsídio de desemprego e prolongamento do período de atribui-
ção;

- Implementação das 35 horas de trabalho semanal e um período máximo de 7 horas de trabalho diário;

- Criação de um Plano Público de Habitação que assegure o direito à habitação a todos os jovens, e o es 
  tabelecimento pela Caixa Geral de Depósitos de 0,5% como valor máximo de spread nos empréstimos à  
  habitação;

- Consagração da exploração e gestão da água como um bem público, a preços justos e com serviços de  
  qualidade;

 - Gestão pública dos transportes públicos colectivos de passageiros com preços socialmente justos e com  
  a generalização do passe social;

 - Nova Lei do Associativismo Juvenil – Mais apoios para todas as associações juvenis;

 - Nova Lei do Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude – Garantindo  
   a participação das associações juvenis de cada concelho;

 - Regresso das tropas portuguesas no Afeganistão e de todas as missões
   imperialistas de ocupação.
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Debatendo Ideias e Propostas
Debate “Os Jovens e a Europa”

A convite da Junta de Fregue-
sia de Cacilhas, em Almada, a 
Ecolojovem-«Os Verdes» par-
ticipou num debate sobre os 
Jovens e a Europa, que teve 
lugar no auditório da Escola 
Secundária Cacilhas Tejo, no 
passado dia 22 de Maio.
Este debate teve como princi-
pal objectivo informar a popu-
lação em geral, mas mais con-
cretamente os jovens, sobre as 
eleições europeias, qual a in-
fl uência das decisões da União 
Europeia cá em Portugal e qual 
a postura dos jovens perante 
este processo.

Iniciativa Juventude CDU, no Museu de Arte Contemporânea, Lisboa

No dia 27 de Maio, a Ecolojovem-«Os Ver-
des» marcou presença em mais uma inicia-
tiva da Juventude CDU.
Numa conversa informal os jovens fala-
ram sobre os seus direitos, e testemunha-
ram as suas preocupações e inquietações, 
abordando-se temas como a educação, o 
emprego, a habitação e o ambiente, numa 
clara denúncia aos ataques e perdas que os 
jovens têm sofrido, ao longo dos últimos 30 
anos. A Ecolojovem-«Os Verdes» defendeu 
que é dever dos jovens alertarem para a 

gravidade das políticas ambientais, nacio-
nais e da UE, que se têm caracterizado por 
se sujeitarem aos interesses do grande ca-
pital, numa tentativa de mercantilização do 
Ambiente.

Com o objectivo de esclarecer os jovens para 
a importância do voto Verde nas eleições eu-
ropeias, a Ecolojovem-«Os Verdes» realizou 
várias distribuições de documentos a nível 
nacional.
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Dias assinalados

Dia do Planeta Terra

22 de Abril é o Dia do Planeta Terra. Neste dia lembrámos a importância das acções que 
cada um de nós no seu dia-a-dia pode realizar para a preservação do nosso Planeta Terra. 

 

No decorrer do ano de 2009, a 
Ecolojovem-«Os Verdes» assina-
lou diversas datas, com comuni-
cados e tomadas de posição que 
enviou aos seus membros, e tam-
bém para a comunicação social.

6 Anos de invasão e ocupação 
do Iraque

A 20 de Março, dia em que se as-
sinalou 6 anos da invasão e ocu-
pação do Iraque a Ecolojovem-«Os 
Verdes» não deixou esquecer o so-
frimento do povo iraquiano, a des-
truição do país e continua a exigir o 
respeito pelos Direitos Humanos e 
pelo Direito Internacional, solidari-
zando-se com o povo iraquiano que 
continua a resistir a esta ocupação.

25 de Abril

A Ecolojovem-«Os Verdes» assinalou mais 
um 25 de Abril porque acreditamos que é 
possível fazer mais pela democracia e pe-
los nossos direitos. Porque achamos que é 
necessário reafi rmar os valores, os princí-
pios, os ideais e as conquistas, a Ecolojo-
vem – “Os Verdes” não encara de forma 
derrotista o que ainda falta cumprir, mas 
com estímulo para agir e intervir de forma 
cada vez mais plural, participada e parti-
lhada! Queremos e vamos manter a força 
de Abril!!!

Dia Mundial da Água

No dia 22 de Março, comemorou-se o Dia 
Mundial da Água, e a Ecolojovem-«Os Ver-
des» alertou para os problemas e difi cul-
dades que cada vez mais se fazem sentir 
devido à escassez deste bem, como o sub-
desenvolvimento, a fome e a pobreza.

A Ecolojovem « Os Verdes» defende a ges-
tão pública da água.

Dia Nacional da Juventude

No dia 28 de Março a Ecolojovem-
«Os Verdes» assinalou o Dia Nacio-
nal da Juventude, pois reconhece 
o importante papel da juventude 
no desenvolvimento do país e ma-
nifesta-se contra todos os ataques 
que condicionam e limitam o direi-
to à realização pessoal, profi ssio-
nal e a uma activa participação na 
sociedade da Juventude.

Dia Mundial da Floresta e da Árvore

A 21 de Março a Ecolojovem-«Os Ver-
des» assinalou o Dia Mundial da Flo-
resta e da Árvore alertando para a 
necessidade urgente da preservação 
e conservação das nossas áreas fl ores-
tais.
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Outros Encontros...

No dia 4 de Junho, a Ecolojo-
vem-«Os Verdes» realizou um 
jantar no Bairro Alto.
Foi um momento de convívio e 
boa disposição e uma oportuni-
dade para os jovens candidatos 
de “Os Verdes” se conhecerem, 
trocarem ideias, experiências e 
opiniões.
Depois do jantar os jovens 
ecologistas fi zeram uma distri-
buição do documento da Eco-
lojovem para as Eleições Euro-
peias, no Bairro Alto.

Em Lisboa, na sede de “Os Ver-
des”, a 20 de Junho, a Ecolo-
jovem-«Os Verdes» promoveu 
um encontro onde fez um bal-
anço das eleições europeias e 
preparou futuras iniciativas, 
entre elas o acampamento de 
verão e futuras acções para os 
próximos actos eleitorais.

Outras iniciativas em que marcámos 
presença

A Ecolojovem-«Os Verdes» esteve presente na 55ª As-
sembleia Geral do Conselho Nacional de Juventude 
(CNJ), que se realizou a 7 de Março em Lisboa. 
Apresentámos 2 Moções: “Contra o Nuclear” e “ Ambien-
te e Qualidade de Vida como Direito” ambas aprovadas e 
ainda uma saudação ao Dia Internacional da Mulher que 
foi igualmente aprovada.

Entre 23 e 26 de Abril, teve lugar 
na cidade holandesa de Maastricht, 
a Assembleia Geral da Federação 
de Jovens Verdes Europeus (FYEG) 
que juntou cerca de 100 participan-
tes vindos de diversos países da Eu-
ropa. Durante a Assembleia Geral 
foram discutidos vários documen-
tos de acção política. A Ecolojovem-
«Os Verdes» esteve representada 
com dois delegados -
Cláudia Madeira e Júlio Sá. 

A Ecolojovem- “Os Verdes” esteve 
presente no 11º Encontro Nacio-
nal de Juventude, que decorreu em 
Braga, entre 22 e 24 de Maio, onde 
participou no debate “Os Jovens e 
a  Política”.

A Ecolojovem-«Os Verdes» tem realizado diversas palestras 
em escolas secundárias, contactando os jovens e alertando-
os para as questões ambientais.

A 23 de Maio também marcámos presença 
na marcha de protesto, confi ança e luta, or-
ganizada pela CDU.  
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XX ANIVERSÁRIO DA ECOLOJOVEM «OS VERDES»

No dia 20, 21 e 22 de Fevereiro, a Eco-
lojovem-«Os Verdes» comemorou o seu 
XX aniversário na bonita cidade de Avei-
ro.
Foi um fi m-de-semana  em que  parti-
ciparam muitos ecolos e no apagar das 
velas contámos com a presença da de-
putada de “Os Verdes” na Assembleia da 
República, Heloísa Apolónia. 
No último dia houve um divertido pas-
seio de bicicleta pela cidade.

Os jovens ecologistas têm trabalhado em prol de um sociedade ecológica, equilibrada e sus-

tentável onde seja possível concretizar os direitos e aspirações juvenis.

Acreditamos que o reforço do projecto ecologista passa, fundamentalmente, pela participa-

ção e intervenção dos jovens e que, só assim, é possível a sua consolidação.

 

Para o futuro preten-

demos dar continuida-

de e reforçar, cada vez 

mais, este projecto, 

contando com todos os 

jovens e com todas as 

pessoas que desejem 

colaborar connosco.

Ecolojovem
a pedalar por um
Desenvolvimento

Sustentável.

A Ecolojovem – «Os Verdes» 
tem, ao longo deste período, 
promovido reuniões e encon-
tros em todo o país, distribui-
ções de documentos, realizado 
acampamentos, organizado 
iniciativas de rua, elaborado 
tomadas de posição e desen-
volvido e participado em deba-
tes.
Temos agido contra a explora-
ção, a opressão, o imperialis-
mo e todo o tipo de discrimi-
nações, de modo a alcançar a 
sustentabilidade do meio am-
biente, a paz, a justiça e o pro-
gresso social.

20 anos de acção em defesa dos direitos dos 
jovens, por um mundo mais justo e ecologi-
camente sustentável.
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20 Anos a Agir com os
Jovens...

... e para os Jovens!


