
 Resolução do Encontro Regional do Movimento 

Associativo Juvenil do Festival Liberdade 2022 

O Movimento Associativo é um espaço de democracia. A juventude, encontra neste 

espaço, formas de se juntar e realizar as mais diversas iniciativas que não seriam 

possíveis de outra forma. Participar numa associação juvenil, é, uma ocupação que 

faz todos e cada um crescer com a partilha de experiências e espaços colectivos. 

O Movimento Associativo Juvenil e o Movimento Associativo de Base Local e ainda 

os movimentos informais, são o primeiro contacto de muitos com a cultura, com a 

prática desportiva, a educação não-formal, a intervenção social, e os valores e 

praticas do exercício de cidadania e democracia ativa, como eleger e ser eleito, e 

dessa forma defender ideologias e valores numa determinada comunidade, 

ocupando, muitas vezes, lacunas deixadas pelo Estado. Papel tanto mais 

importante quanto se assiste, a uma desresponsabilização do poder central no que 

toca aos apoios, seja eles financeiros, logísticos ou jurídicos, que na sua larga 

maioria, são garantidos pelo poder local. A maioria dos diferentes apoios e 

programas do poder central, para além de serem claramente insuficientes, são 

também processos extremamente morosos e burocráticos, vedando, assim, o seu 

acesso à maioria do movimento associativo juvenil nacional. 

Muitas vezes, os jovens têm de ultrapassar grandes barreiras, que a epidemia de 

covid-19 agravou, para poderem participar nas suas associações, nas suas 

colectividades, nas suas terras, fruto da precariedade no trabalho e na vida, do 

desemprego, de várias pressões nas escolas, dos apelos ao individualismo e 

mesmo da repressão à sua iniciativa e acção e de outros impedimentos objectivos à 

sua participação. 

Apesar dessas dificuldades, milhares de jovens dedicam o seu tempo, a suas 

energias, a participar nas mais diversas formas de intervenção na sociedade. Temos 

a certeza que assegurando um presente com direitos, com um efectivo apoio ao 

movimento associativo juvenil, teremos as forças, as competências e o querer 

suficientes para construir um futuro digno para o nosso país. 
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O Festival Liberdade é também uma manifestação dessa vontade e expressão da 

actividade, da criatividade e do trabalho do movimento associativo levado a cabo na 

Região de Setúbal. Vários temas e propostas que emanam da actividade das 

associações de estudantes, associações juvenis, ou grupos informais de jovens, 

ganham vida, crescem e demonstram que a juventude, com formas e instrumentos 

diversos, continua a levar por diante a luta pelos seus direitos e anseios, por uma 

vida melhor. Por um país que queremos livre, o Portugal de Abril. 

Queremos levar o Festival Liberdade mais longe, mais próximo dos jovens e de 

todas as expressões de movimento juvenil da nossa região. Este espaço livre e 

democrático, que tem contado com a participação de centenas de jovens na sua 

construção, deve continuar e afirmar-se como o maior festival de juventude da 

região e do País. 

Tal como nos anos anteriores, o Movimento Associativo Juvenil da Região de 

Setúbal manifesta-se pela continuidade do Festival Liberdade, pelo contributo para 

o seu crescimento e reafirma o seu compromisso com os valores da Paz, com as 

conquistas da revolução de Abril e os valores e princípios desta grande iniciativa 

promovida pela Associação de Municípios da Região de Setúbal, em articulação 

com o Movimento Associativo Juvenil. 

Apelamos à juventude da Região de Setúbal que connosco construa o Portugal de 

Abril e erga, no próximo ano, mais um Festival Liberdade para de viva voz gritarmos: 

Viva a Juventude! Viva a Liberdade! 

Viva o Festival Liberdade! 

Quinta do Conde, 2 de Julho de 2022 
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