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A Fundação da Juventude é uma instituição privada, de 
interesse público, sem fins lucrativos, focada na Formação, 
no Empreendedorismo e no apoio ao Emprego Jovem. Tem 
como missão a realização e/ou apoio de projetos, atividades e 
iniciativas destinadas a promover a integração dos jovens na vida 
ativa e profissional. 

A sua atividade assenta em cinco Eixos Estratégicos:  
• Ciência e Tecnologia
• Cidadania e Voluntariado
• Criatividade e Inovação
• Emprego e Empreendedorismo
• Formação Profissional

Anualmente desenvolve um conjunto variado de projetos e 
atividades, de âmbito nacional: Concursos, Programas de 
Estágios, Formações, Ações de Voluntariado, Workshops, 
Seminários, Conferências, Roteiros Temáticos e Exposições 
entre outros. É ainda parceira em projetos e atividades de 
âmbito internacional por via da cooperação institucional em 
representação de Portugal no setor da Juventude. 

O CONCURSO NACIONAL PARA JOVENS CIENTISTAS é 
desenvolvido, em Portugal, pela Fundação da Juventude 
desde 1992, e visa promover os ideais da cooperação 
e do intercâmbio entre jovens cientistas e estimular o 
aparecimento de jovens talentos nas áreas da Ciência, 
Tecnologia, Investigação, Inovação e Empreendedorismo.
De âmbito nacional, este concurso pretende promover a 
realização de projetos científicos inovadores nas escolas, 
incentivar o empreendedorismo qualificado e favorecer o 
aproveitamento económico do conhecimento científico e 
tecnológico.
Esta edição é organizada pela Fundação da Juventude em 
colaboração com a Ciência Viva - Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica.

O Concurso tem como objetivos: 
• Promover a realização de projetos científicos e   

inovadores nas escolas; 
• Incentivar o empreendedorismo qualificado e favorecer o 

aproveitamento económico do conhecimento científico e 
tecnológico;

• Promover os ideais de cooperação e intercâmbio - 
nacional e internacional - entre jovens cientistas e 
investigadores para estimular o aparecimento de jovens 
talentos nas áreas da Ciência, Tecnologia, Investigação, 
Inovação e Empreendedorismo.

Os projetos devem enquadrar-se numa das seguintes áreas 
de estudo: Biologia; Ciências da Terra; Ciências do Ambiente; 
Ciências Médicas; Ciências Sociais; Economia; Engenharias; 
Física; Informática/Ciências da Computação; Matemática, 
Química e Bioeconomia.

Os projetos devem ser submetidos eletronicamente até 17 
de Abril de 2020, através do endereço www.fjuventude.pt/
jcientistas2020. 
Cada escola poderá submeter até um máximo de 6 
trabalhos. 
Prepara a tua candidatura, consulta o regulamento em 
www.fjuventude.pt onde poderás obter o regulamento do 
Concurso.
Para mais informações podes contactar a Fundação da 
Juventude através do e-mail schaves@fjuventude.pt ou 
telemóvel +351 967 450 612.

• O Concurso atribui prémios principais do 1º ao 5º 
Prémio, que variam entre os 1.250€ e os 400€. O 
professor coordenador do projeto vencedor do 1º Prémio 
também é premiados com 400€. 

Dirigido a todos os jovens estudantes que, em ambiente 
escolar, desenvolvem projetos de investigação, e estão a 
frequentar o ensino básico, secundário ou o primeiro ano do 
ensino superior, em Portugal, com idades compreendidas 
entre os 15 e os 20 anos. 
São admitidos a Concurso projetos individuais ou realizados 
em grupo, com o máximo de 3 elementos. Cada projeto deve 
ter um professor coordenador.
Os professores coordenadores dos projetos apresentados a 
Concurso, têm a possibilidade de participar numa ação de 
formação de curta duração ACD (4 horas), acreditada para 
progressão na carreira ao abrigo do artigo 8. Essa formação 
terá lugar nos dias 29 e 30 de maio de 2020, das 10h às 
12h, no Porto.

Alguns projetos de maior destaque:

• Sistema de Aprendizagem
• Formações Modulares de Curta Duração
• PEJENE - Programa de Estágios de Jovens 
  Estudantes do Ensino Superior nas Empresas
• PEMAAT - Programa de Estágios no Museu MAAT 
• NIDE – Ninhos de Empresas
• Concurso Nacional para Jovens Cientistas
• Mostra Nacional da Ciência
• Make Code: Programa o teu Futuro
• Concurso Nacional de Jovens Empreendedores
• Mostra Nacional de Jovens Empreendedores
• Concurso Jovens Criadores
• Mostra Nacional Jovens Criadores
• Bolsa de Voluntariado

RECEÇÃO DE 
TRABALHOS
Até 17 de abril de 2020

• Dá acesso à participação na 14ª Mostra Nacional de 
Ciência, de 28 a 30 de Maio de 2020.

• Promove a visibilidade dos Jovens Cientistas junto da 
comunidade científica, a nível nacional e internacional.

• Dá acesso à participação nos melhores certames 
científicos internacionais.
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Susana Chaves
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schaves@fjuventude.pt
 

SEDE NACIONAL
Palácio das Artes
Largo S. Domingos, nº19
4050 - 545 Porto
Portugal
+351 223 393 530
geral@fjuventude.pt

DELEGAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO
Rua Conde Redondo,
nº46 - 1º e 2º Pisos 
1150 - 107 Lisboa 
Portugal
+351 210 995 560
lisboa@fjuventude.pt
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