
Filipa Isabel Assopola Garcia A atual situação de crise económica, o descrédito pelas políticas 
governativas, o desalento das comunidades mais jovens, a 
carência de associações de desenvolvimento pessoal, a falta de 
emprego, a vulnerável inserção laboral e a identificação de 
problemas vivenciados por jovens adultos têm sido apontados 
como fatores responsáveis pela transição tardia dos jovens para a 
vida adulta.  
 
Também a dependência da família ou de apoios públicos, a 
degradação dos mecanismos de inserção profissional e o 
aumento exponencial da condição do estudante têm separado a 
classe jovem da restante sociedade.  
O parque natural da Serra da Estrela, inegável riqueza verde, tem 
evidenciado obstáculos na implementação das políticas. No seio 
da comunidade juvenil existe um desconhecimento do património 
ambiental a ser preservado e nota-se uma grande indiferença 
face a problemas que tendem a agravar-se com o desperdício de 
recursos naturais limitados.  
 
Para nós jovens e amigos, o futuro é bastante incerto mas 
apreciamos a cultura, gostamos de manipular a arte nas suas 
diversificadas formas e gostamos de abraçar a Serra da Estrela, 
amiga e companheira, que nos abriu os olhos e nos fez despertar 
a consciência humana para comportamentos sustentáveis e 
atitudes ecologicamente corretas.  
 
Responsabilidade e solidariedade são compromissos difíceis de 
cumprir, mas indispensáveis aos jovens para constituírem elos de 
ligação com a comunidade onde se inserem. A ideia apresentada 
por Filipa Garcia & Amigos ao Município de Seia resulta da 
combinação de experiências, conhecimentos e aptidões de um 
grupo de jovens amigos empenhados e determinados a constituir 
uma associação juvenil.   
 
Concebemos associativismo como um fator de desenvolvimento 
pessoal e motor de desenvolvimento social. As sociedades 
industrializadas e os municípios desenvolvidos têm sublinhado o 
seu poder ao nível comunitário. Ao nível local, Seia, apesar de 
revelar bons indicadores no desenvolvimento e envolvimento da 
comunidade com coletividades, não possui uma associação 
juvenil de jovens ao serviço dos jovens para a comunidade em 
que se inserem.  
 
Muitas foram as vezes em que as incertezas do futuro e a 
instabilidade económica dos mercados financeiros nos 
conduziram ao associativismo informal. Como bons amigos dos 
montes ermos, entusiastas e interessados, não deixámos de 
debater a precaridade laboral, de refletir sobre a globalização, de 
ponderar sobre as consequências da modernização das 
sociedades industriais, de analisar a eficácia das políticas de 
inserção no mercado de trabalho, de identificar caminhos para a 
melhoria das condições de vida e de abrir horizontes para 



estratégias participadas de sustentabilidade. 
 
O planeamento estratégico da nossa ideia, a comparação com 
outras associações com objetivos semelhantes, as relações 
interpessoais dinâmicas e diversificadas, fez-nos acreditar que a 
existência de uma estrutura formal de jovens associados de Seia 
dedicados a uma coletividade e ao público é fundamental para a 
eficácia e estabilidade das políticas públicas de juventude, para a 
diminuição de custos da vida em sociedade, e para a 
sustentabilidade do nosso município.  
 
Sabemos de antemão que a “estrada para a vida adulta” é cada 
vez mais longa. Porém, apesar do mundo de trabalho ser cada vez 
mais exigente, em conjunto, acreditamos poder minimizar o 
impacto dessas ameaças nas gerações vindouras. 
 
O nosso alento é proporcionar um futuro risonho aos jovens que 
valorizam Seia. Queremos ser uma referência da juventude 
senense para celebrar uma relação harmoniosa com a natureza, 
oferecendo aos jovens que habitam a nossa cidade condições 
materiais, sociais e culturais que lhes permitam participar 
ativamente no seu desenvolvimento sustentável. 

 


