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PES

ABOUT THE YOUTH PLAN
O Plano Europeu para a Juventude é a campanha emblemática do Partido
Socialista Europeu. O Plano é composto por 4 pilares – EMPREGO, EDUCAÇÃO, CULTURA e CRIANÇAS. Estamos a lutar por mais oportunidades de
emprego para os jovens, educação acessível para todos, acesso gratuito à
cultura para todos os jovens e uma nutrição, cuidados de saúde e serviços
de assistência à infância de qualidade e universais.
A nossa campanha é apoiada por primeiros-ministros, líderes do Partido
Socialista Europeu, partidos membros e por uma vasta rede de organizações
e de parceiros, incluindo:

O Grupo d

● Jovens Socialistas Europeus
● PSE Mulheres
● Grupo dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu
● O Grupo PSE no Comité das Regiões Europeu
● Fundação Europeia de Estudos Progressistas
● Solidar
Os nossos embaixadores nacionais são o rosto da campanha em mais de
30 países. Conhece o teu aqui: http://youthplan.eu/en/ambassadors
Para participares, acede ao nosso sítio Web: youthplan.eu e descobre o
#Act4Youth.

Reunião da

Líderes e P
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O Grupo de Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu apoia o Plano Europeu para a Juventude (PEJ)

Reunião da Presidência do PSE para discutir o PEJ

O PEJ esteve na ordem de trabalhos de várias reuniões da Rede
Socialista Europeia do PSE

Líderes e Primeiros-Ministros da família progressista apoiam o Plano Europeu para a Juventude
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EMPLOYMENT

EMPREGO E FORMAÇÃO DE
QUALIDADE PARA OS JOVENS!
Uma Garantia Jovem permanente
O programa da Garantia Jovem da UE garante aos jovens emprego e estágios
adequados ou uma oportunidade de continuarem os estudos num período
de quatro meses após a conclusão dos estudosou após terem deixado o
seu anterior emprego. Tem sido um grande sucesso. Queremos que a Garantia
Jovem seja permanente, que o financiamento desta garantia aumente para
5 mil milhões de euros por ano (financiamento no valor total de 20 mil milhões
de euros até 2020) e aumentar o limite de idade para os 30 anos.

Sergei Stanishev, Presidente do PSE, na campanha de
lançamento do PEJ

EDUCAÇÃO

ERASMUS PARA TODOS!
Aumentar o acesso a programas de intercâmbio
O Erasmus+ é uma das histórias de sucesso da UE, que oferece oportunidades
de intercâmbio que mudam a vida dos jovens, abrindo-lhes horizontes e
ajudando-os, ao mesmo tempo, a construir a cidadania europeia e a sua futura
carreira. Mas somente alguns jovens podem beneficiar deste programa.
Queremos alargar a acessibilidade e reforçar o financiamento do Erasmus+
de modo a que os alunos das escolas secundárias e os estudantes de cursos
técnicos e profissionais possam beneficiar mais deste programa.
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CULTURA

CULTURA ACESSÍVEL PARA TODOS!
Cheques Culturais Europeus para todos os jovens
Os jovens devem ser incentivados a participar nas atividades culturais e ter
acesso aos espetáculos e ao património cultural. Queremos introduzir os
Cheques para a Juventude Europeia para atividades culturais – acesso
gratuito para todos os jovens na EU aos eventos e espaços culturais. Em
países como Itália e Malta, já estão a ser desenvolvidas Iniciativas similares
a este Cheque Cultural, introduzidas pela mão de governos socialistas.

CRIANÇAS

TIRAR AS CRIANÇAS DA POBREZA
A introdução de uma Garantia Europeia para a Infância
Mais de uma em cada quatro crianças na UE correm o risco de pobreza ou
de exclusão social. Esta situação não pode continuar a ser tolerada. Exigimos
que a UE institua uma Garantia Europeia para a Infância que garanta que
todas as crianças europeias em risco de pobreza tenham acesso a cuidados
de saúde de qualidade e gratuitos, educação de qualidade gratuita, serviços de assistência à infância gratuitos, habitação condigna e uma nutrição
adequada.
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CAMPANHA #ACT4YOUTH ATÉ AO MOMENTO

EM NOVEMBRO DE 2016 ORGANIZÁMOS O NOSSO PRIM
JUVENTUDE, COM CERCA DE 122 AÇÕES DE CAMPANHA A
A nossa próxima grande campanha será no dia 19 de maio de 2017.
Participa, visita o youthplan.eu.

Praga, República Checa

Vienna, Austria

Madrid, Espanha

Amesterdão, Países Baixos

Modena, Itália

França
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SSO PRIMEIRO DIA DE AÇÃO EUROPEU EM PROL DA
MPANHA A DECORREREM EM 85 CIDADES EM 31 PAÍSES.

Montenegro

Sarajevo, Bósnia Herzegovina

Países Baixos

Irlanda do Norte

Madrid, Espanha

Piatra Neamţ, Roménia

7

APOIA-NOS
Junta-te à campanha #Act4Youth e ajuda-nos a lutar por:
● Uma Garantia Jovem permanente
● Erasmus para todos
● Cheques Culturais Europeus

Segue o #Act4youth nas redes sociais e visita o nosso sítio Web:
www.youthplan.eu
Queres ser um ativista do PSE? Inscreve-te aqui:
www.activists.pes.eu
Acompanha as últimas notícias no sítio Web: www.pes.eu
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PLANO EUROPEU
PARA A JUVENTUDE

Esta publicação tem o apoio financeiro do Parlamento Europeu. O autor é inteira e exclusivamente responsável por este folheto.
O Parlamento Europeu não é responsável por qualquer eventual utilização da informação que consta neste folheto.

● Uma Garantia Europeia para a Infância

