
Plano de 
Atividades  
e Orçamento 

2 0 1 4
Fundação da Juventude

Apostamos em ti!



Ficha Técnica
Título

Plano de Atividades e Orçamento 2014
da Fundação da Juventude

autor/Editor

Fundação da Juventude
Filipa Paiva

Joana nunes

Ricardo chaves

novembro de 2013

Plano de Atividades e Orçamento submetido pelo Conselho de Administração 
da Fundação da Juventude, nos termos do artigo 12º, ponto 1, alínea c), dos Estatutos



4.4.1.1. Feiras Francas

4.4.1.2. Ciclo de Tertúlias “Porto Tónico”

4.4.1.3. Exposições

4.4.1.4. Workshops

4.4.1.5. Outras iniciativas

4.4.2. IMAGINA 2.0

4.4.3. Concurso Nacional de Design “Em Português”

4.4.4. Seminário “O valor do Património e do Turismo na 

economia portuguesa”

4.4.5. Portugal Criativo 2014

4.4.6. Programa Nacional de Bolsas de Investigação na 

Área da Cidade e da Arquitetura  

4.4.7. Concurso Martelinhos de S. João

4.4.8. Concurso Pintura de Murais

4.4.9. Animação do Espaço Público

4.4.10. IDEIAS À SOLTA!

4.5. Ciência e Tecnologia

4.5.1. Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores

4.5.2. Mostra Nacional de Ciência

4.5.3. KiiCS - Knowledge Incubation in Innovation and 

Creation for Science

4.5.4. SciCamp - Science Holiday Camps in Europe

4.5.5. Participações Internacionais

5. Comunicação

6. Orçamento

1. Nota Introdutória 

2. Localização das infraestruturas da Fundação 

3. Organigrama

4. Vetores estratégicos de intervenção

4.1. Formação Profi ssional

4.1.1. Sistema de Aprendizagem

4.1.2. EFA - Educação e Formação de Adultos

4.1.3. UFCD - Unidades Formação de Curta Duração

4.2. Emprego e Empreendedorismo

4.2.1. Ninhos de Empresas 

4.2.2. SPACE4U - Co Work Solidário

4.2.3. PEJENE - Programa de Estágios de Jovens 

Estudantes do Ensino Superior nas Empresas

4.2.4. PEJAME - Programa de Estágios de Jovens 

Animadores do Museu da Eletricidade          

4.2.5. Gabinete de Apoio @o Jovem Desempregado

4.2.6. GEPE - Grupos de Entreajuda na Procura de 

Emprego

4.2.7. Concurso de Ideias - “GET ON TOP”

4.3. Cidadania e Voluntariado

4.3.1. Roteiros

4.3.2. Serviço de Voluntariado Europeu

4.3.3. Voluntariado 

4.3.4. TRESCA JOVE

4.3.5. Jornadas da Juventude: Inclusão Social, Emprego, 

e Voluntariado Jovem

4.3.6. LISBOA, a cidade das PESSOAS!

4.3.7. Universidade Jovem

4.4. Criatividade e Inovação

4.4.1. Palácio das Artes - Fábrica de Talentos

7

9

13

19

22

24

56

60

59

5729

31

32

33

34

35

46

36

39

40

41

42

43

44

49

50

52

54

Planode
Atividades
e Orçamento

2 0 1 4
Fundação da Juventude

62

64

65

67

69

70

71

75

77

79

80

81

85

93





Nota Introdutória





7

Planode
Atividades
e Orçamento

2 0 1 4
Fundação da Juventude

N
ot

a
 In

tr
od

ut
ór

ia

a missão da Fundação da Juventude assenta na realização e/ou apoio a iniciativas destinadas a 
promover a integração dos jovens na vida ativa e profissional.

O presente Plano de atividades centra a Fundação no seu core-business, tendo por base a sua 
missão, bem como nos jovens, seus destinatários e razão de existir. neste sentido, definimos 
como vetores estratégicos para 2014 a Formação Profissional, o Emprego e Empreendedorismo, a 
cidadania, a criatividade e inovação, a ciência e Tecnologia.
numa conjuntura interna e externa, caraterizada pela especial contenção orçamental e 
racionalização de recursos, assumimos como principal objetivo para 2014 o desenvolvimento da 
nossa atividade assente num menor número de projetos, mas entendidos como estratégicos e de 
referência no contexto nacional, procurando elevar os atuais níveis de performance e de qualidade, 
obter uma maior escala e dimensão que nos permitam potenciar e consolidar a marca Fundação 
da Juventude. neste contexto, tivemos uma especial preocupação com a calendarização, no 
sentido de conseguirmos ações mais espaçadas e com maior capacidade de marcar a agenda 
nacional no âmbito da Juventude.

Queremos que os projetos para 2014 sejam o reflexo dos nossos vetores estratégicos, fazendo da 
Fundação da Juventude uma referência nacional junto dos Jovens.

comissão Executiva e conselho de administração da Fundação da Juventude
1 de novembro de 2013

FUnDaÇÃO Da JUVEnTUDE





Localização das infraestruturas 
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OnDE ESTaMOS
a Fundação da Juventude, desde o seu nascimento (1989), 
estabeleceu-se na atual sede, conhecida como Casa 
da Companhia, onde funcionam os serviços técnicos e 
administrativos. Este edificio dispõe de um auditório e de uma 
galeria, sendo o 1º piso ocupado pelo ninho de Empresas.

Para além da Sede no Porto, a Fundação tem desde 2009 
um equipamento cultural situado no Largo de S. Domingos, 
o Palácio das artes - Fábrica de Talentos, e duas delegações, 
uma na Região de Lisboa e Vale do Tejo desde 1992, e na 
Região do Algarve desde 1995, no início estava instalada em 
Faro, mas em fevereiro de 2009 transferiu  os seus serviços 
para a cidade de Tavira, permanecendo com os mesmos 
objetivos (formação e integração profissional e projetos de 
âmbito regional). 





Organigrama
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Vetores estratégicos de intervenção 

Formação Profi ssional
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

a Fundação da Juventude, enquanto entidade formadora acreditada, e com larga experiência 
em projetos de formação profissional, ministra os cursos de aprendizagem, programa financiado 
pelo instituto de Emprego e Formação Profissional.
Os cursos de aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância, dirigidos 
a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de 
estudos, conferindo dupla certificação – escolar e profissional (12º ano, nível iV). Esta formação é 
transversal (sociocultural, cientifica, tecnológica e em contexto de trabalho), alternando o ensino 
prático com o teórico.

PORTO
cURSOS DE cOnTinUiDaDE: 

Técnico de contabilidade (27 de setembro de 2011)• 
Técnico de Logística (13 de outubro de 2011)• 
Técnico administrativo (28 de outubro de 2011)• 
Técnico de Mesa e bar (20 de setembro de 2011)• 
Técnico de Estética/cosmetologia (22 de setembro de 2011)• 
Técnico de Estética/cosmetologia (29 de outubro de 2012)• 
Técnico de cozinha/Pastelaria (31 de outubro de 2012)• 
Técnico de Mesa e Bar (5 de novembro de 2012)• 

Jovens até 24 anos de idade, que possuam o 3º ciclo 
do ensino básico ou equivalente, sem conclusão do 
ensino secundário ou equivalente.

Porto
Filomena araújo

faraujo@fjuventude.pt

Lisboa
Paula Graça

pgraca@fjuventude.pt

Algarve
Elisabete correia

ecorreia@fjuventude.pt

SiSTEMa DE aPREnDiZaGEM
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Técnico de Electrónica, automação e computadores (1 de março de 2013)• 
Técnico de cozinha e Pastelaria (15 de abril de 2013)• 
Técnico de Estética/cosmetologia (29 de outubro de 2012)• 
Técnico de Electrónica, automação e computadores (16 de setembro de 2013)• 

Uma grande parte dos formandos inicia contratos de emprego em part time ainda durante 
a formação, acabando por ficar a trabalhar no fim da formação, principalmente nas áreas de 
hotelaria e Estética.

LISBOA
cURSOS DE cOnTinUiDaDE:

Técnico de Estética/cosmetologia (iniciado a 12 de dezembro de 2012)• 
Técnico de Estética/cosmetologia (iniciado a 12 de dezembro de 2012)• 
Técnico de informática - Sistemas (iniciado a 21 de dezembro de 2012)• 
Técnico de Estética/cosmetologia (iniciado a 6 de setembro de 2013)• 
Técnico de informática - Sistemas (iniciado a 13 de setembro de 2013)• 

cURSOS PREViSTOS:
Técnico de Estética/cosmetologia (março de 2014)• 
Técnico de Multimédia (abril de 2014)• 

ALGARVE
cURSOS DE cOnTinUiDaDE:

Técnico comercial (9 de novembro de 2011)• 
Técnico de ação Educativa (21 de dezembro de 2011)• 
Técnico de informática - Sistemas (15 de abril de 2013)• 

cURSOS PREViSTOS:
Técnico de cozinha e Pastelaria (10 de março de 2014)• 
Técnico comercial (14 de abril de 2014)• 
Técnico de ação Educativa (5 de maio de 2014)• 
Técnico de informática - Sistemas (1 de setembro de 2014)• 
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PaRcEiROS

EnTiDaDE FinanciaDORa

PORTO: 
iESF – instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais 
Programa Valorizar para competir 
Entidades acolhedoras para Formação em contexto de Trabalho

LiSBOa: 
iEFP- instituto de Emprego e Formação Profissional
Entidades acolhedoras para Formação em contexto de Trabalho

aLGaRVE: 
Entidades acolhedoras para Formação em contexto de Trabalho

iEFP - instituto de Emprego e Formação Profissional
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

as ações EFa’S permitem a indivíduos com baixas qualificações um acesso ao mercado de 
trabalho de acordo com as necessidades do mesmo, através das ferramentas adquiridas com 
estas ações. com este tipo de formação pretende-se que os formandos adquiram conhecimentos 
técnicos e atuais que lhes permitam atualizar o seu know-how, de modo a melhor desempenharem 
as funções exigidas no mercado de trabalho e permitindo-lhes uma maior solidez no mesmo. 

O objetivo das ações EFa’S é que os formandos desempenhem uma profissão reconhecida e 
passível de trazer benefícios imediatos. Pretende-se dotar os formandos de conhecimentos de 
caráter sociocultural que lhes permitam ascender com qualidade a meios e recursos até então 
vedados, assim como facilitar a criação de redes de cooperação entre os formandos como forma 
de socialização e garantir uma melhor e diversificada integração profissional.

as ações que a Delegação apresenta são:
Trabalho Social e Orientação - agente de Geriatria (900h + 120h PcT)• 
Serviços de apoio a crianças e Jovens - acompanhante de crianças (1175h + 120h PcT)• 
Secretariado e Trabalho administrativo - assistente administrativo/a (850h + 120 PcT) 
industrias do Têxtil, vestuário, calçado e couro – costureiro/a Modista (850h + 120 PcT) • 
Floricultura e Jardinagem - Operador/a de Jardinagem (850h + 120 PcT)• 

ativos com idade igual ou superior a 18 anos, que sejam 
detentores de baixas qualificações escolares e/ou 
profissionais ou que possuam qualificações desajustadas 
às necessidades do mercado de trabalho

Algarve
Elisabete correia

ecorreia@fjuventude.pt

EFa - EDUcaÇÃO E 
FORMaÇÃO DE aDULTOS



23

Planode
Atividades
e Orçamento

2 0 1 4
Fundação da Juventude

Fo
rm

a
çã

o 
Pr

ofi
 ss

io
na

l

PaRcEiROS

EnTiDaDE FinanciaDORa

Empresas e Entidades da região enquadráveis com as áreas das propostas de 
formação apresentadas, nomeadamente: Unidades hoteleiras – campos de 
Golf; câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, infantários, Santas casas da 
Misericórdias, casas da Primeira infância, Empresas comercias, Seguradoras, 
Lares de Terceira idade.

iEFP - instituto do Emprego e Formação Profissional 
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

Reconhecendo a importância da aprendizagem ao longo da vida, e do incremento contínuo de 
novas competências, a Fundação da Juventude promove um conjunto de ações de formação 
de curta duração designadas por Formações Modulares. Este tipo de formação profissional é 
destinada a ativos adultos que pretendem aperfeiçoar os seus conhecimentos, ou adquirir novos 
saberes, quer para uma reciclagem ou reconversão profissional, quer para a sua (re)integração 
no mercado de trabalho.

LISBOA - AÇÕES PREVISTAS - nível 2
Gestão de Tempo (25h)• 
Gestão de Stress e Gestão de conflitos (25h)• 
Fisiostética-Massagem (25h)• 
Língua estrangeira - iniciação - inglês (50h)• 
Gestão administrativa e Financeira (25h)• 
Fidelização de clientes (25h)• 
ambiente, Segurança, higiene e Saúde no Trabalho - conceitos Básicos (25h) • 

LiSBOa: ativos (empregados e desempregados) com o 9º ano 
e idade igual ou superior a 18 anos

aLGaRVE: ativos com idade superior a 16 anos e que sejam 
detentores de baixas qualificações escolares e ou profissionais 
ou que possuam qualificações desajustadas às necessidades 
do mercado de trabalho.

Lisboa
Paula Graça

pgraca@fjuventude.pt

Algarve
Elisabete correia

ecorreia@fjuventude.pt

UFcD - UniDaDES FORMaÇÃO 
DE cURTa DURaÇÃO
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Lid• erança/coordenação de Equipas de Projetos de comissões da Organização 
(25h)
Plano de negócios criação-de-Micronegócios • (25h)
Estruturação de Equipas e comités para a Elaboração de Projetos de Eventos • 
(25h)
Metodologia de Projetos • (25h)

ALGARVE - AÇÕES PREVISTAS - nível 2
comércio 

ambiente, Segurança, higiene e Saúde no Trabalho – conceitos básicos • 
Fidelização de clientes• 

Secretariado e Trabalho administrativo 
Posto de Trabalho – Organização e gestão • 
Ficheiros de contratos - Organização e manutenção • 

ciências informática
informática – noções Básicas • 
Gestão e organização da informação • 
Processador de Texto • 
 Folha de cálculo • 

costureiro/a / Modista
costura• 
Exercícios em tecido• 
iniciação à confeção de peças • 

ALGARVE - AÇÕES PREVISTAS - nível 4
Língua estrangeira iniciação - inglês (50h)

PaRcEiROS

EnTiDaDES FinanciaDORaS

LiSBOa: caSES - cooperativa antónio Sérgio para a Economia Social

QREn - Quadro de Referência Estratégico nacional
POPh - Programa Operacional Potencial humano





Vetores estratégicos de intervenção 

Emprego e Empreendedorismo
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

Os ninhos de Empresas são espaços físicos de incubação dotados de estruturas de apoio 
técnico, material e logístico, onde os jovens podem exercer atividades empresariais.
as empresas a criar instalam-se em gabinetes, pagando uma renda simbólica por esse espaço. 
Será garantido, a todas as empresas, o apoio de secretaria, reprografia e telecomunicações, 
auditório e sala de exposições, entre outros.
as candidaturas são feitas ao longo de todo o ano, não existindo um período definido. Desde 
que existam espaços disponíveis, as empresas podem efetuar a sua candidatura. O horário de 
utilização dos gabinetes é livre, o que permite que os jovens possam investir o tempo que for 
necessário na criação e implementação do seu negócio. 

PORTO
Definição e implementação de nova estratégia de comunicação e marketing com uma aposta na 
segmentação junto do público universitário. 
Participação em Feiras e eventos nacionais cujas temáticas se enquadrem nas áreas da Educação, 
Emprego e Empreendedorismo, com especial destaque para a Feira do Empreendedor organizada 
anualmente pela anJE, no Porto; e a Futurália, organizada anualmente pela aiP, em Lisboa.

Jovens entre os 18 e os 35 anos (ou excecionalmente 
acima dos 35 anos), recém-licenciados, com formação 
profissional especializada, ou experiência profissional 
comprovada, que individualmente ou em grupo, até 
ao limite de 4 elementos, queiram construir a sua 
empresa.

Porto
Ema Gonçalves

egoncalves@fjuventude.pt

Lisboa
Paula Graça

pgraca@fjuventude.pt

ninhOS DE EMPRESaS



30

Em
pr

eg
o 

e 
Em

pr
ee

nd
ed

or
is

m
o

Definição e implementação de nova política no preço, com uma redução por m2 para os €8, o 
que inclui limpeza, água, eletricidade e internet. 
Desta forma, pretende-se que os ninhos se tornem mais competitivos e atrativos em relação a 
outros espaços concorrentes de incubação na zona do Porto, apostando na localização como 
um fator critico de sucesso. 

PaRcEiROS
LOcaiS - PORTO: 
Santa casa da Misericórdia do Porto (Banco inovação Social)
ShaRE - associação para a Partilha do conhecimento

naciOnaiS: 
anJE - associação nacional de Jovens Empresários
FcT - Fundação para a ciência e a Tecnologia
iaPMEi - instituto de apoio às Pequenas e Médias Empresas e à inovação
iPDJ - instituto Português do Desporto e Juventude 
Santa casa da Misericórdia de Lisboa (Banco de inovação Social)
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

criado pela Fundação da Juventude e pela Fundação São João de Deus, o SPacE4U – cowork 
Solidário tem como objetivo criar um espaço solidário, potencialmente gerador de ideias e projetos 
que possam cooperar, no sentido da criação do autoemprego ou do crescimento sustentado 
daqueles que já desenvolvem a sua atividade profissional de forma independente. 

neste sentido, os coworkers passam a ser trabalhadores independentes, ligados entre si através 
do espaço que partilham e dos projetos que inevitavelmente desenvolvem em conjunto.

Disponibilização de orientação e tutoria, assim como serviços de criação de redes de negócio e 
promoção/divulgação dos produtos. 
Desenvolvimento de ações de formação e requalificação profissionais.

Jovens entre os 18 e os 35 anos (ou excecionalmente 
acima dos 35 anos), recém-licenciados, com 
formação profissional especializada, ou experiência 
profissional comprovada, que individualmente, 
queiram construir a sua empresa assentes no seu 
espirito empreendedor e capacidade de iniciativa.

Lisboa
Paula Graça

pgraca@fjuventude.pt

SPacE4U 
cO WORK SOLiDÁRiO

PaRcEiROS
Fundação São João de Deus
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

O PEJEnE – Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas Empresas tem 
como objetivo principal valorizar o curriculum vitae dos jovens enquanto estudantes, de forma a 
facilitar-lhes a inserção futura no mercado de trabalho.

Os estágios decorrem entre os meses de julho e setembro, tendo a duração mínima de dois 
meses e máxima de três meses. as entidades de acolhimento são empresas, instituições públicas 
e privadas, associações, autarquias.

Reforço da comunicação do PEJEnE junto das instituições do Ensino Superior e das entidades 
públicas e privadas com o objetivo de atingir na 22ª edição 400 entidades de acolhimento e 500 
jovens estagiários tendo em vista uma taxa de empregabilidade de 10%.

Estudantes do ensino superior que se encontrem 
a frequentar o último ou penúltimo ano do ensino 
superior (Licenciatura, Mestrado ou Mestrado 
integrado)

Susana chaves

schaves@fjuventude.pt

PEJEnE - PROGRaMa DE ESTÁGiOS 
DE JOVEnS ESTUDanTES DO 
EnSinO SUPERiOR naS EMPRESaS

PaRcEiROS
aTUaiS:
instituto do Emprego e Formação Profissional
instituto Português do Desporto e Juventude
companhia de Seguros Tranquilidade

POTEnciaiS: 
iaPMEi - instituto de apoio às Pequenas 
e Médias Empresas e à inovação
Santander Totta
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

O objetivo principal do Programa de Estágios JaME é proporcionar a estudantes do ensino 
superior o aprofundamento dos seus conhecimentos técnico-científicos através do confronto 
com um público não especialista, permitindo que estes desenvolvam as suas capacidades 
pessoais de liderança, gestão de grupos, espírito de iniciativa, espírito de equipa, compromisso 
e disciplina, através do contexto real de funcionamento do Museu da Eletricidade.
Os estudantes devem frequentar, preferencialmente, cursos com componentes em Física, 
Eletricidade, Eletrónica, Química, Energia ou ambiente, artes Plásticas, Escultura, Pintura, Design, 
Património, Produção e Gestão cultural, história da arte e Museologia. Os estágios têm a duração 
de 6 meses, podendo ser alargados até aos 12 meses.

Manutenção do atual modelo nas 14ª, 15ª e 16ª edições do PEJaME a realizar em 2014, envolvendo 
20 jovens estagiários em cada edição.

Estudantes do ensino superior, dos 18 aos 25 anos

Susana chaves

schaves@fjuventude.pt

PEJaME - PROGRaMa DE ESTÁGiOS 
DE JOVEnS aniMaDORES DO 
MUSEU Da ELETRiciDaDE

PaRcEiROS
Fundação EDP / Museu da Eletricidade
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O GaJD é um gabinete que vai agregar uma rede de apoios a jovens em situação de 
desemprego.
Será uma solução integradora, original e inovadora para combater o desemprego e contribuir 
para a integração de um maior número de jovens no mercado de trabalho, independentemente 
do nível de escolaridade, formação e localização geográfica.
Será ainda um balão de ensaio que visa contribuir para uma maior valorização dos serviços 
prestados por jovens que, devido à sua idade, têm poucas experiências profissionais.

Disponibilização de serviços de divulgação de ofertas, recrutamento e seleção, formação para 
elevating speakers, coaching, headhunter, concursos de conhecimento, iniciativas de voluntariado/
estágios, apoio no desenho de perfis de necessidades com entidades empregadoras, divulgação 
de apoios estatais e europeus.
Recurso às novas tecnologias de comunicação que representarão 80% do apoio prestado.

Jovens desempregados entre os 18 e os 35 anos.

Paula Graça

pgraca@fjuventude.pt

GaBinETE DE aPOiO @O 
JOVEM DESEMPREGaDO

PaRcEiROS
iEFP - instituto do Emprego e Formação Profissional 
GEPE - Grupo de Entreajuda na Procura de Emprego 
iPDJ - instituto Português do Desporto e Juventude
Gabinetes de inserção Profissionais (de universidades, 
associações, autarquias…)

PaTROcinaDORES
MEO (plataforma comunicacional)
Montepio (responsabilidade social) 
GaLP (potencial dos jovens)
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Os Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego – GEPE são grupos informais de pessoas 
desempregadas, que se reúnem periodicamente e cujo objetivo é a procura ativa de emprego. 
Todos os membros do grupo colaboram e entreajudam-se.
a rede GEPE é um projeto experimental e inovador que pretende desta forma apoiar desempregados, 
em particular os que sofrem um maior impacto psicológico do desemprego, quer pela sua 
duração, pela situação inesperada ou pela vulnerabilidade em que se encontram.
O grupo conta com o apoio de dois animadores. a participação é gratuita.

constituição ao longo do ano de vários grupos em vários horários: quer laboral, quer pós-
laboral.

Pessoas desempregadas que queiram livremente 
participar nesta dinâmica de apoio na procura ativa 
de emprego, com especial incidência sobre os jovens 
desempregados dos 18 aos 35 anos.

Ema Gonçalves

egoncalves@fjuventude.pt

GEPE - GRUPOS DE EnTREaJUDa 
na PROcURa DE EMPREGO

PaRcEiROS
iPaV – instituto Padre antónio Vieira
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O concurso de ideias “GET On TOP” é uma iniciativa nacional que pretende dar oportunidade 
aos jovens de transformarem uma ideia num negócio, incentivando-os a apresentar projetos, 
produtos ou serviços inovadores.
Serão atribuídos prémios monetários aos projetos que apresentem viabilidade para se 
transformarem num negócio. 

Será realizada uma conferência que vai reunir um conjunto de figuras com reconhecido mérito 
e know-how nas áreas académica, financeira, política, empresarial, associativa e de incubação 
de empresas. 
O objetivo é que este seja um espaço de debate, reflexão e troca de experiências que potenciem 
o desenvolvimento empresarial português e coloquem a capacidade de iniciativa e de inovação 
dos jovens no topo.   

Jovens em geral 

Paula cardoso

pcardoso@fjuventude.pt

cOncURSO DE iDEiaS 
“GET On TOP”

PaRcEiROS PaTROcinaDORES
POTEnciaiS: 
iaPMEi - instituto de apoio às Pequenas e 
Médias Empresas e à inovação
iEFP - instituto do Emprego e Formação 
Profissional

POTEnciaiS: 
Banco (a definir)
Seguradora (a definir)



Vetores estratégicos de intervenção 

Cidadania e Voluntariado
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a missão dos Roteiros passa por divulgar informação e promover a aquisição de competências/
habilidades pessoais e sociais. Pretende-se que essa informação seja disseminada e se consiga 
chegar a um número elevado de jovens. 
Os Roteiros são desenvolvidos no âmbito do Programa Juventude em ação, cujo objetivo é 
estimular o sentido ativo de cidadania europeia, a solidariedade e tolerância entre os jovens 
europeus e o seu envolvimento na construção do futuro da União Europeia. O Programa promove 
a mobilidade dentro e fora das fronteiras europeias, a educação não formal, o diálogo intercultural 
e encoraja a inclusão de todos os jovens, independentemente da sua origem educacional, social 
ou cultural.
Várias áreas: Prevenção rodoviária, empreendedorismo, obesidade, drogas, álcool e 
comportamentos de risco.

Planificação e realização de três roteiros nacionais, a realizar ao longo do ano, de norte a sul do 
país, junto de escolas profissionais e secundárias, bem como d instituições de ensino superior, 
com especial incidência sobre os territórios do interior.

aPaV - associação apoio à Vitima
Escolas profissionais e secundárias
instituições de ensino superior
iDT – instituto da Droga e Toxicodependência
aPM - associação Portuguesa dos nutricionistas

agência nacional para a Gestão do 
Programa Juventude em ação

Jovens dos 16 aos 30 anos, com especial enfoque 
no ensino profissional, secundário e universitário

Ema Gonçalves

egoncalves@fjuventude.pt

Paula cardoso

pcardoso@fjuventude.pt

ROTEiROS
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ESTRaTéGia

PaRcEiROS

PÚBLicO-aLVO

O Serviço Voluntário Europeu (SVE) permite aos jovens levar a cabo um serviço de voluntariado 
com uma duração até 12 meses num país que não o de residência. Este serviço promove a 
cidadania ativa, a solidariedade entre os jovens e é um verdadeiro “serviço de aprendizagem”.
Para além dos benefícios para as comunidades locais, os voluntários adquirem novas competências 
e aprendem novas línguas, para além de descobrirem outras culturas. Os princípios e práticas de 
aprendizagem não formal devem estar presentes ao longo de todo o projeto. 
Um projeto do SVE pode ter incidência em áreas bastante variadas, tais como cultura, juventude, 
desporto, serviço social, património cultural, arte, proteção civil, ambiente, e cooperação para o 
desenvolvimento.

a Fundação da Juventude tem intenção de ser a entidade acolhedora, de envio e organizadora 
do SVE. neste sentido apresentou uma candidatura junto da agência nacional para a Gestão do 
Programa Juventude em ação. a aprovação da candidatura terá a duração máxima de 3 anos.  
Pretende-se abranger como objetivo anual 10 jovens no âmbito do SVE.

agência nacional para a Gestão do Programa Juventude em ação. 

Jovens entre os 18 e os 30 anos

Ema Gonçalves

egoncalves@fjuventude.pt

Paula cardoso

pcardoso@fjuventude.pt

SERViÇO DE VOLUnTaRiaDO 
EUROPEU
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O projeto de Voluntariado da Fundação da Juventude dá oportunidade aos jovens portugueses 
de contribuírem para o desenvolvimento do país e da sociedade, de viverem experiências 
gratificantes que os fortaleçam enquanto cidadãos e novos profissionais e de criarem laços de 
amizade com outros voluntários ao construírem um Portugal mais solidário.
ao longo dos 24 anos de experiência da Fundação da Juventude nesta área, já muitos voluntários 
colaboraram de forma proactiva, interessada, eficaz e dinâmica com resultados francamente 
satisfatórios. 

Desenvolvimento de uma bolsa nacional de voluntariado destinada a jovens que queiram ser 
voluntários em projetos e atividades desenvolvidas pela Fundação, bem como, em eventos 
nacionais de terceiras entidades das quais a Fundação seja parceira na respetiva organização.
é objetivo estratégico da Fundação promover o maior número de parcerias na área do voluntariado 
junto de entidades privadas que organizem os principais eventos nacionais de índole desportiva, 
cultural e artística.

aTUaiS:
Reitoria Universidade do Porto 
Porto Lazer
Optimus
Meo
Experimenta Design

Jovens entre os 18 e os 35 anos

Ema Gonçalves

egoncalves@fjuventude.pt

VOLUnTaRiaDO
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ESTRaTéGia

PaRcEiROS PaTROcinaDORES

PÚBLicO-aLVO

TRESca JOVE é um projeto de inclusão social. Baseado na formação durante os tempos livres 
dos jovens, o principal objetivo é promover o desenvolvimento pessoal, a integração social e a 
empregabilidade dos participantes através de atividades supervisionadas, como a promoção da 
primeira experiência no mercado de trabalho. 
O programa pretende fortalecer e aprofundar as competências pessoais dos jovens participantes 
através da educação em valores, trabalho em equipa e desenvolvimento de competências básicas 
durante a sua transição para a idade adulta. Tudo isto de forma a que os jovens possam definir 
o seu próprio processo de aprendizagem e o seu futuro, tornando-se cidadãos socialmente 
ativos.
O projeto será desenvolvido em Espanha, Portugal e itália, entre 2014 e 2015.
Durante 2014 a Fundação da Juventude organizará dois cursos, envolvendo 50 jovens.

a formação para aprendizagem da metodologia a aplicar em Portugal será realizada na última 
semana de novembro, em Barcelona, Espanha. Serão envolvidos o coordenador do projeto e uma 
formadora externa.

inSTiTUciOnaL:
Fundación Esplai (Barcelona, Espanha)
OUTROS:
Empresas, autarquias do Grande Porto, Santa casa da Misericórdia

Fundación Esplai 
(Barcelona, Espanha)

Jovens com idades entre os 18 e os 25 anos, em situação de risco de exclusão social: 
desempregados ou em situação de emprego precário; jovens a receber apoios sociais de 
inserção; jovens pertencentes a famílias disfuncionais, excluídos por abandono escolar ou por 
insucesso escolar.

Paula cardoso

pcardoso@fjuventude.pt

TRESca JOVE
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O projeto tem como objetivo reunir jovens trabalhadores, líderes juvenis, especialistas e decisores 
políticos para, em conjunto, trabalharem assuntos relacionados com os problemas globais que 
afetam a juventude, tais como a educação, o desemprego e a inclusão social.

as atividades – debates locais e mesas redondas - serão realizadas em 3 regiões (norte, centro 
e Sul) durante os 12 meses do projeto. as Jornadas da Juventude terão a duração de 3 dias e 
contemplarão sessões plenárias de apresentação dos resultados dos debates/mesas redondas, 
a decorrer no Porto. 

O projeto será disseminado através de um website. Será criado um Fórum online com o objetivo 
de fomentar o debate aberto, inclusivo e participativo do maior número possível de jovens e 
lançado um inquérito online, que servirá de ponto de partida para os debates regionais.
O projeto foi submetido à ação 5.1. - apoio à cooperação europeia no domínio da juventude, 
encontros de jovens e de responsáveis pelas políticas de juventude - do Programa Juventude 
em ação.
a candidatura foi apresentada a 1 de outubro de 2013 e está em fase de apreciação.

Jovens de diferentes origens culturais, geográficas, sociais e económicas, 
com idades entre os 15 e os 30 anos de idade.

Paula cardoso

pcardoso@fjuventude.pt

JORnaDaS Da JUVEnTUDE: 
incLUSÃO SOciaL, EMPREGO 
E VOLUnTaRiaDO JOVEM

PaRcEiROS EnTiDaDE FinanciaDORa
inSTiTUciOnaL:
cnJ- conselho nacional da Juventude
câmara Municipal do Porto

agência nacional para a Gestão do 
Programa Juventude em ação
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O projeto “LiSBOa, a cidade das PESSOaS!” é essencialmente um projeto de solidariedade entre 
gerações. Visa criar uma rede de cooperação e de apoio entre jovens e idosos da cidade de 
Lisboa, com 3 áreas distintas:
1. De pessoas para pessoas: gestão de uma base de dados de iniciativas destinadas essencialmente 
a dar resposta a necessidades de jovens e de idosos
2. De jovens para idosos: desenvolvimento de iniciativas idealizadas  por jovens e realizadas por 
eles, com idosos
3. De idosos para jovens: desenvolvimento de iniciativas idealizadas por idosos e realizadas por 
eles, com jovens
Pela aprendizagem obtida ao longo da vida, os seniores possuem mais conhecimentos 
para a resolução de problemas mas são normalmente os jovens que têm a energia para os 
concretizar.

O objetivo é impulsionar o espírito de solidariedade e cooperação dentro das localidades, com 
vista à união de esforços para superar as dificuldades económicas e sociais das populações 
mais desfavorecidas, nomeadamente os jovens desempregados e os idosos isolados.
Pretende-se a participação e coresponsabilização da população jovem e sénior na identificação 
e implementação de soluções que contribuam para a melhoria da qualidade de vida nas suas 
comunidades. 
Define-se como prioritário:

Jovens e séniores

Paula Graça

pgraca@fjuventude.pt

LiSBOa, a ciDaDE DaS 
PESSOaS!
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- contribuir para colmatar o isolamento e empobrecimento dos idosos, bem como 
para aumentar a sua autoestima;
- Estimular a ajuda intergeracional, familiar e organizacional – sentido da união de 
esforços e conhecimentos;
- Proporcionar a troca de conhecimentos, experiências e vivências entre os jovens e 
os idosos;
- Valorizar o potencial das comunidades locais;
- Promover uma cultura e envelhecimento ativo;
- Promover a troca de aprendizagens e solidariedade entre gerações diferentes.

PaRcEiROS

PaTROcinaDORES

confederação Portuguesa de Voluntariado
câmara Municipal de Lisboa

EDP 
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Pretendendo reforçar a sua missão e os seus objetivos estratégicos, a Fundação da Juventude 
vai organizar, no Porto, a Universidade Jovem.
Durante 4 dias, os participantes terão a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos nas 
seguintes áreas: Políticas da Juventude, Emprego e Empreendedorismo, agricultura, inovação e 
Tecnologia, comportamentos de Riscos e Estilos de Vida Saudáveis, e agenda Europa 2020.

Esta iniciativa vai envolver 70 jovens. O evento contará com a presença de decisores políticos, 
académicos, empresários e outros profissionais de referência nacional. 
Será utilizada uma metodologia de debates, palestras e jantar-conferência.

Jovens dos 18 aos 30 anos

Paula cardoso

pcardoso@fjuventude.pt

UniVERSiDaDE JOVEM

PaRcEiROS PaTROcinaDORES
POTEnciaiS: 
câmara Municipal do Porto
Porto Lazer
SaPO
Sic/Expresso/Visão
TSF 

POTEnciaiS:
Banco (a definir)
hotel (a definir)
Operador Telecomunicação (a definir)
Seguradora (a definir)





Vetores estratégicos de intervenção 

 Criatividade e Inovação
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O Palácio das artes - Fábrica de Talentos é um centro de excelência nas áreas da criatividade e 
inovação. Está localizado em pleno centro histórico da cidade do Porto e foi classificado como 
Património Urbanístico da humanidade pela UnEScO. 

Este projeto tem como objetivos máximos:
 • Apoiar a inserção dos jovens criadores na vida ativa, proporcionando meios e estratégias 
de suporte ao desenvolvimento dos seus projetos (formação, criação, produção, promoção 
e divulgação);

 • Criar uma ponte entre a escola e o mundo profissional para os jovens criadores;
 • Ser o polo dinamizador do centro histórico, potenciando a sua capacidade de atração 
 de profissionais criativos e de turismo.

O Palácio das artes está equipado com: ateliês/espaços de residências artísticas, salas para 
formação e workshops, salas multidisciplinares e polivalentes, laboratórios criativos, um restaurante 
e duas lojas. 

Serve, assim, de espaço e montra privilegiada à arte e aos produtos desenvolvidos por jovens 
criadores e também artistas conceituados.

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

PaLÁciO DaS aRTES 
FÁBRica DE TaLEnTOS
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as Feiras Francas são um evento de apresentação, promoção, divulgação e venda de produtos 
realizados por Jovens criadores. Estas Feiras permitem cativar outros mercados e novos públicos, 
lançar novos negócios, recuperar tradições, envolver a comunidade residente e reforçar a ligação 
entre os setores criativos e as estruturas de suporte. Para além disso pretende-se promover o 
centro histórico, a cidade do Porto, o País e, particularmente, os jovens talentos a nível nacional 
e internacional.

Em 2014 pretende-se continuar com este projeto, mas obedecendo a algumas alterações:

a) Periodicidade
Durante o ano, vão-se organizar cinco Feiras Francas. Organizar uma feira de dois em dois meses 
permite que haja mais critério na seleção, uma vez que há poucos projetos criativos;

b) Duração:
as Feiras Francas vão passar a realizar-se em dois dias: Sábado e Domingo. a realização das 
Feiras Francas obriga a uma logística complicada, em termos de montagem e desmontagem, 
pelo que se pretende dar mais tempo ao criador para mostrar, divulgar e vender os produtos. 

c) horário:
O horário passa a ser sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 12h às 19h.

Público em geral

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

FEiRaS FRancaS



51

Planode
Atividades
e Orçamento

2 0 1 4
Fundação da Juventude

C
ria

tiv
id

a
de

 e
 In

ov
a

çã
o

Manter-se-á a sua realização no primeiro fim de semana do mês e cada edição 
contará com a seguinte designação:
Fevereiro - aproveite Fevereiro Quem criou em Janeiro;
abril - a pressa é a inimiga da criação;
Junho - a ocasião faz o artista;
Outubro - Em Outubro semeia e cria, terás alegria;
Dezembro - ande a feira onde andar, no natal cá vem parar.

PaRcEiROS

PaTROcinaDORES

aTUaiS: 
Escolas profissionais e superiores (ex: moda, vestuário e calçado; joalharia; música)
câmara Municipal do Porto
Metro do Porto
Porto Lazer
Pportodosmuseus 
Oliva creative Factory

POTEnciaiS: 
Pólo do Design de Mobiliário de Paredes
Loja da Fundação de Serralves
Jornal de notícias

aTUaiS: 
On.2 - O novo norte

POTEnciaiS: 
El corte inglés
Douroazul
Tenco e/ou Delta cafés
Olá
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as Tertúlias do Palácio das artes são um espaço de informação e debate informal sobre um tema 
da atualidade, onde são partilhadas opiniões e ideias entre um grupo de oradores convidados e 
os presentes. São geralmente espaços de encontro inter geracional, visando aumentar a reflexão 
e a participação cívica.

Para o novo ano, foram selecionados alguns temas. Está previsto organizarem-se seis Tertúlias, 
sendo que cada uma deverá ter como moderador um elemento do conselho de administração/
Fundadores da Fundação da Juventude.
Os temas escolhidos foram:
1) “agricultura Familiar em Portugal, que futuro?” (2014 é o ano internacional da agricultura 
Familiar).
conselho de administração; conselho de Fundadores e outros convidados: aJaP, confederação 
nacional da agricultura, Escolas Superiores de agronomia.
2) “Desemprego Jovem – que soluções?”
conselho de administração; conselho de Fundadores e outros convidados: iaPMEi, iEFP, anJE, 
aiP, Sindicatos
3) “Juventude e Sexualidade” 
conselho de administração; conselho de Fundadores e outros convidados: Santa casa da 
Misericórdia de Lisboa, Faculdade de Psicologia, Médicos
4) “O impacto das mudanças tecnológicas, os desafios e oportunidades na nova era da 

Público em geral

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

cicLO DE TERTÚLiaS 
“PORTO TÓnicO” 
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digitalização” conselho de administração; conselho de Fundadores e outros 
convidados: Vodafone, Otimus, Zon,  Meo, Faculdade de ciências e Tecnologia
5)  “Portugal Empreendedor – casos de sucesso”
conselho de administração; conselho de Fundadores e outros convidados: 
associação nacional de Jovens Empresários, Junior achievement, empresas de 
sucesso, Montepio
6) “a Europa 2020 – estratégia de crescimento para a próxima década”
conselho de administração; conselho de Fundadores e outros convidados: câmaras 
Municipais, Juventudes partidárias, instituto Português do Desporto e Juventude, 
associações juvenis, Fundos de investimento, instituições bancárias.

Por tertúlia foi considerada a vinda de um orador de fora do Porto.

PaRcEiROS

PaTROcinaDORES

aTUaL: 
Unicer 

POTEnciaiS: 
Unidade hoteleira Local (a definir)
Porto canal (a convidar)
Rádio nova Era (a convidar)

câmara Municipal do Porto 
iPDJ - nstituto Português do Desporto e Juventude 
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as Exposições no Palácio das artes visam mostrar/exibir obras de arte, apoiando os artistas e 
contribuindo para o crescente desenvolvimento da criação artística.

no ano de 2014, a Fundação da Juventude aposta na realização de exposições de dois tipos:
• Exposições de coleções de arte de fundações ou de outras instituições de mérito reconhecido 
(Fundação EDP, Fundação Portugal Telecom, caixa Geral de Depósitos, Fundação Portuguesa das 
comunicações, Fundação Oriente, Fundação calouste Gulbenkian, Santa casa da Misericórdia 
de Lisboa) ou ainda de jovens artistas conceituados (ex.: Joana Vasconcelos);
• Exposições de jovens que estão a iniciar a carreira criativa ou a concluir os seus estudos em 
artes.

neste segundo tipo de exposições, a Fundação prevê celebrar protocolos com organizações/
escolas de artes, para melhor selecionar as obras a expor nos seus espaços. Qualquer área - 
desde a pintura, a cerâmica, a escultura, a fotografia, a instalação, a ourivesaria, o design – será 
bem acolhida nos nossos espaços.

as exposições de coleções de arte deverão ser inauguradas nos primeiros sábados dos meses 
em que não há Feiras Francas e permanecer um mês completo em exibição. 
as outras exposições deverão ser inauguradas após o fim de semana das Feiras Francas e por 
um período a estabelecer caso a caso. 

Público em geral, com grande presença dos 
estudantes de artes

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

EXPOSiÇÕES
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Uma vez que o público em geral já está habituado a visitar o Palácio das artes no 
primeiro sábado de cada mês, o objetivo é ter o espaço aberto, intercalando as 
Feiras Francas com as Exposições.
aproveitando a abertura do Palácio, as Tertúlias deverão ser organizadas nos 
sábados em que são inauguradas exposições. Espera-se, deste modo, angariar mais 
público para as Tertúlias e igualmente para as exposições. assim, a inauguração das 
exposições será das 15h30 às 18h, sendo as Tertúlias das 17h30 às 20h.

PaRcEiROS

PaTROcinaDORES

aTUaiS: 
Área Metropolitana do Porto 
câmara Municipal do Porto
Porto Lazer 
(Divulgação)
Unicer

POTEnciaiS: 
Seguradora (a definir)
instituto dos Vinhos do Douro e Porto 

POTEnciaiS: 
Banco (a definir)
iPDJ - instituto Português do Desporto e Juventude
Grupo aenor

as entidades que nos cedem as coleções de arte serão responsáveis por todos os custos de 
montagem/desmontagem, transporte, seguros.
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PÚBLicO-aLVO

apesar do caráter prático dos workshops previstos para 2013 e da sua ligação às artes, muitos 
não chegaram a ser realizados por não ter sido atingido o número mínimo de 10 participantes. 
contudo, considerando a Fundação da Juventude o seu interesse, e pela oportunidade que é 
dada aos participantes de adquirirem conhecimentos através de uma participação ativa, decidiu-
se continuar a apostar na sua realização.  

Vão ser privilegiadas temáticas que preparem os jovens para o mercado de trabalho e os dotem 
de novas competências essenciais na procura de emprego.
Prevê-se a promoção de cinco workshops, ao longo do ano.

DRcn - Direção Regional da cultura do norte
câmara Municipal do Porto
Porto Lazer 
Pportodosmuseus 
(divulgação)

crianças, jovens e adultos - dependendo dos temas

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

WORKShOPS
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PÚBLicO-aLVO

O Palácio das artes - Fábrica de Talentos vai receber jovens músicos que pretendam mostrar as 
suas competências musicais, identificando assim novos talentos e potenciando novos contactos. 
através destes recitais, pretende-se criar hábitos de cultura e arte na população do Porto.

Os meses de abril, maio, junho e julho vão receber estes encontros musicais. O dia escolhido foi 
o sábado, no horário das 17h às 19h. 

Escolas de Música: 
curso de Música Silva Monteiro
conservatório de Música do Porto
Escola de Música Valentim de carvalho 
Escola de Música de Perosinho

Jovens músicos

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

OUTRaS iniciaTiVaS
cicLOS DE MÚSica nO 
PaLÁciO DaS aRTES

PaTROcinaDORES
POTEnciaiS:
Santa casa da Misericórdia de Lisboa 
Banco (a definir)
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a 29 de março, terá lugar mais uma edição do Dia nacional dos centros históricos, organizada 
pela câmara Municipal do Porto. neste dia, várias instituições sediadas no centro histórico do 
Porto abrem as portas para acolher os visitantes, propondo-lhes atividades culturais diversas: 
concertos, danças, exposições, cinema, workshops, passeios de barco e de mini-trem, visitas 
guiadas, animações de rua e outras atividades lúdicas.

a Fundação da Juventude, através do Palácio das artes – Fábrica de Talentos, marcará presença 
nesta edição do Dia nacional dos centros históricos, com Mostra de Projetos Originais 
Portugueses; Exposição de Pintura: Espólio da Fundação da Juventude; Workshop de Música; 
Peça de Teatro; Dança Jazz; Trio de Música celta.

câmara Municipal do Porto
Porto Lazer
Douroazul
Escola artística e Profissional Árvore 
Metro do Porto
STcP

Público em geral

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

OUTRaS iniciaTiVaS
Dia naciOnaL DOS 
cEnTROS hiSTÓRicOS

EnTiDaDE FinanciaDORa

PaTROcinaDOR

On.2 - O novo norte

POTEnciaL:
iPDJ - instituto Português do Desporto e 
Juventude
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PaRcEiROS

EnTiDaDE FinanciaDORa

Grandangoulême (França); Pôle image Magelis (França); Fundação da Juventude; inTELi - 
inteligência em inovação, centro de inovação (Portugal); Xunta de Galicia (Espanha); cluster 
audiovisual de asturias (Espanha); Fundacion Municipal de cultura de aviles (Espanha); Bangor 
University (Reino Unido); Donegal Enterprise (irlanda)

Espaço atlântico inTERREG iV B financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER).

DEScRiÇÃO

PÚBLicO-aLVO

O projeto iMaGina aTLanTica visa criar um cluster da área atlântica focado nas novas tecnologias 
da imagem e na sua aplicação na promoção inovadora do património digital do Espaço 
atlântico.

O projeto tem como objetivo a longo prazo a criação da agência de Promoção imagina atlantica, 
desenvolvendo simultaneamente atividades experimentais iniciadas no âmbito do projeto, tais 
como:
• Rede de competências do projeto: intercâmbios entre empresas, festivais, criadores e 
profissionais dentro do Espaço atlântico das áreas das novas tecnologias da imagem e promoção 
do património digital; organização de programas de intercâmbio de jovens profissionais;
• Promoção – capitalização do projeto Cluster criativo: website, publicação, Conferência;
• Estudo Living-Lab. 

Empresas, festivais, criadores e profissionais do 
Espaço atlântico das áreas das novas tecnologias da 
imagem e promoção do património digital

Paula cardoso

pcardoso @fjuventude.pt

iMaGina 2.0
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O concurso nacional de Design “Em Português” visa estimular o desenvolvimento de projetos 
de design, que possam materializar-se em produtos com uma identidade específica e contribuir 
para a divulgação de novos talentos.

O concurso é composto por duas fases distintas:
• Na primeira fase, os projetos são apresentados sob a forma de desenho e maquetas. São 
selecionados 6 projetos em cada área, que passam à fase seguinte;
• Na segunda fase são construídos os protótipos dos 6 projetos selecionados e destes são 
premiados três em cada área.

Os projetos premiados são propriedade da empresa patrocinadora e poderão vir a ser 
comercializados pela mesma.

Em relação às edições passadas, vão realizar-se algumas mudanças:
• São selecionados 6 em vez de 8 projetos para a 2ª fase;
• São atribuídos 3 prémios em cada área em vez de 4 e o valor total dos prémios desceu €1.500 
(1º prémio: €3.000, 2º prémio: €2.000 e 3º prémio: €1.000)
nesta 8ª edição serão selecionadas 3 áreas de design: cerâmica, tapeçaria e cortiça.

Jovens estudantes ou profissionais de arquitetura ou 
Design, com idades compreendidas entre os 18 e os 
35 anos e residentes em Portugal.

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

cOncURSO naciOnaL DE 
DESiGn “EM PORTUGUÊS”
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PaRcEiROS

PaTROcinaDORES

associação Portuguesa de Designers
Faculdade de arquitetura do Porto
Faculdade de arquitetura de Lisboa
cTcV - centro Tecnológico da cerâmica e do Vidro
cTcOR - centro Tecnológico da cortiça
iaPMEi - instituto de apoio às Pequenas e Médias Empresas e à inovação

POTEnciaiS:
Revigrés - indústria de Pavimentos e Revestimentos de Grés, Lda. 
Tapeçarias Ferreira de Sá, S.a. 
corticeira amorim 
(cada empresa contribuirá com os valores dos prémios, a construção dos protótipos e ainda com 
um montante para a divulgação do concurso)

caso as empresas patrocinadoras não adiram ao concurso, terão que ser selecionadas outras 
(por exemplo: Recer, Lameirinho Têxteis, Silampos, Sa, Barbosa & almeida, colunex Portuguesa, 
Sa, Fenabel, - indústria de Mobiliário, Lda) e alguns parceiros terão que ser alterados. 



62

C
ria

tiv
id

a
de

 e
 In

ov
a

çã
o

DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PaRcEiROS

PÚBLicO-aLVO

Os objetivos do Seminário passam por informar e debater a valorização do Património pelo 
Turismo e vice-versa e o seu impacto na economia portuguesa.

a Fundação da Juventude realizou em 2012 o seminário “Rotas e Percursos culturais - do 
conteúdo ao negócio” e em 2013 está a organizar o seminário “Turismo e Património cultural - 
oportunidades e desafios”, ambos com bastante sucesso ao nível da qualidade dos oradores e 
da avaliação dos participantes. 
Sendo assim, a Fundação decidiu continuar a apostar nesta temática, tendo previsto mais uma 
edição para novembro de 2014.

O seminário terá a duração de 2 dias e será realizado em novembro, no Porto.

câmara Municipal do Porto
Porto Lazer
DRcn - Direção Regional de cultura do norte
Porto canal
Pportodosmuseus

Jovens estudantes ou profissionais, 
a partir dos 18 anos.

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

SEMinÁRiO “O VaLOR DO 
PaTRiMÓniO E DO TURiSMO 
na EcOnOMia PORTUGUESa”
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PaTROcinaDORES
aTUaL: 
Fundação Millennium bcp
Unicer

POTEnciaiS:
ascendi norte 
Fundação EDP
Delta cafés
Douroazul

Turismo de Portugal
Universidade do Porto



64

C
ria

tiv
id

a
de

 e
 In

ov
a

çã
o

DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

O Palácio das artes - Fábrica de Talentos tem intenção de acolher novamente em 2014 a 
conferência – Portugal criativo@2014.
através desta atividade pretende-se sensibilizar os agentes das cidades, os decisores políticos e 
a população em geral para a força económica e potencial de desenvolvimento que as indústrias 
culturais e criativas encerram, como motor da nova economia.

Prevê-se que a conferência seja realizada em dois dias e conte com a participação de 300 
pessoas. Os oradores convidados deverão ser das áreas das empresas patrocinadoras para que 
estas se sintam motivadas a participar.

como patrocinadores, foram selecionadas empresas que estão ligadas à arte & Design. Uma das 
contrapartidas será permitir que estas façam uma mostra dos seus produtos durante os dias da 
conferência.

instituições ligadas ao setor cultural e empresarial, 
jovens universitários e profissionais, agentes e 
decisores políticos.

alexandra Pinheiro

apinheiro@fjuventude.pt

PORTUGaL cRiaTiVO 2014

PaRcEiROS
câmara Municipal do Porto
Picnic
Munna
Pólo do Design de Mobiliário de Paredes
Ordem dos arquitetos
Entre outros
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Este Programa, com o tema “cidade e Património arquitetónico do Séc. XX: 1910-1974”, destina-se 
a apoiar e incentivar a realização de um trabalho inédito de investigação técnica e científica nas 
áreas da arquitetura/ Património, com especial enfoque no papel da arquitetura na proteção e 
preservação do património cultural nacional.

De âmbito nacional, o Programa será dividido em regiões norte, centro e Sul. Serão atribuídas até 
10 Bolsas de investigação, por região, no valor de €1.500 por projeto, para suporte de despesas 
relativas à preparação e realização do estudo, de deslocação, alojamento, entre outras.

Serão selecionados 10 municípios por região para que os jovens possam desenvolver este trabalho, 
sob a orientação da Ordem dos arquitetos - Secção Regional do norte, centro e Sul. Os jovens 
bolseiros poderão analisar as cidades individualmente, tendo em conta o seu Património cultural 
classificado ou em vias de classificação, retratando questões temáticas do desenvolvimento da 
arquitetura na Valorização do Património cultural do Séc. XX, elaborando levantamentos históricos, 
artísticos e técnicos. 

Jovens até aos 35 anos de idade, licenciados em 
arquitetura e residentes em Portugal. Podem ser 
oriundos de todos os estabelecimentos de ensino 
superior, público, privado, e/ou cooperativo, desde 
que devidamente autorizados pelo Ministério da 
Educação e inscritos na Ordem dos arquitetos. 

Paula cardoso

pcardoso@fjuventude.pt

PROGRaMa naciOnaL DE BOLSaS 
DE inVESTiGaÇÃO na ÁREa Da 
ciDaDE E Da aRQUiTETURa
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PaRcEiROS
ciEnTÍFicO E inSTiTUciOnaL: 
Ordem dos arquitetos/ Secção Regional do norte 
Ordem dos arquitetos/ Secção Regional do centro 
Ordem dos arquitetos/ Secção Regional do Sul

OUTROS:
autarquias da Região norte, centro e Sul
instituições bancárias
Empresas seguradoras
Empresas ligadas à arquitetura e Reabilitação Urbana ou com interesses específicos nos setores 
do Património e cultura

no final do Programa será realizada uma exposição itinerante e final dos trabalhos em todos os 
Municípios apoiantes e aderentes. a exposição terá início no Palácio das artes, no Porto.
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O concurso “Martelinhos de São João” é uma iniciativa da Fundação da Juventude, que tem 
como objetivo estimular a participação dos jovens na interpretação do tema da festa de São 
João do Porto. Essa participação é feita através da reinvenção do tradicional Martelo de S. João, 
a celebrar o seu 51º aniversário.

no final do concurso, que já vai na 3ª edição, será realizada uma exposição dos trabalhos no 
Palácio das artes, no Porto.

a parceria com a câmara Municipal do Porto será mantida e reforçada no sentido de envolver 
este parceiro estratégico na divulgação e dinamização do concurso na cidade - junto dos seus 
comerciantes, munícipes e visitantes.

O Regulamento de 2014 será revisto pelas entidades promotoras em forte colaboração com os 
elementos do Júri, tendo em vista a melhoria e o aumento de candidaturas. a revisão será feita 
a nível de critérios de avaliação, público-alvo, fornecimento ou não de template tendo em vista 
facilitar a montagem da exposição, materiais e técnicas a utilizar, dimensões das propostas, 
prémios, modo de entrega dos trabalhos. 

O valor total dos prémios será distribuído por categorias, aumentando o número de prémios e 
premiando propostas realizadas em 2D e 3D.

Todos os cidadãos portugueses e estrangeiros, 
residentes em Portugal.

Paula cardoso

pcardoso@fjuventude.pt

cOncURSO MaRTELinhOS 
DE S. JOÃO
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a exposição dos trabalhos inaugurará no início do mês de junho para que permita integrar o 
programa de Festas São Joaninas da cidade do Porto, tendo assim mais visitantes e apostando 
na divulgação dos trabalhos dos seus autores durante o mês das festas populares.

PaRcEiROS

PaTROcinaDORES

inSTiTUciOnaL: 
câmara Municipal do Porto
Porto Lazer

OUTROS: 
comerciantes da Baixa do Porto

Fundação Millennium bcp
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O concurso de Pintura de Murais na cidade do Porto é um apelo à criatividade de jovens artistas/
designers, através da pintura programada e orientada de muros e espaços degradados na 
cidade, convertendo-os em zonas apelativas e diferenciadas.
Os participantes deverão trabalhar em grupo, com o mínimo de dois e máximo de quatro 
elementos.

O concurso é divulgado online e serão realizados 150 cartazes a distribuir pela cidade.
Os prémios serão: 1º Prémio: €1.500 e o 2ª Prémio: €750

Jovens estudantes ou profissionais em artes

alexandra Pinheiro 

apinheiro@fjuventude.pt

cOncURSO PinTURa 
DE MURaiS

PaRcEiROS

PaTROcinaDORES

POTEnciaiS:
SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana (seleção dos espaços)
Designers, artistas e Escolas de artes (integrarão parte do júri)

POTEnciaiS:
Tintas cin, Tintas Barbot, Tintas Robbialac ou Tintas 2000 (apoio com as tintas necessárias)
RaR ou Brisa 
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Uma vez que a zona do Eixo Mouzinho-Flores - onde se encontram os edifícios da Fundação da 
Juventude no Porto - se encontra presentemente no início de obras de requalificação urbanística, 
torna-se necessário revitalizar e animar o espaço público. isto para que todas as estruturas 
comerciais, hoteleiras, de restauração e turísticas que realizaram investimentos nesta zona da 
cidade não se ressintam em termos económicos e financeiros com a eventual diminuição de 
clientes, transeuntes e turistas, nacionais e internacionais. é nesse sentido que a Fundação da 
Juventude se propõe a promover diversas atividades de animação, com o objetivo de chamar 
mais pessoas a circular e a permanecer nestes espaços públicos. 

Os objetivos deste projeto passam por:
- contribuir para o reforço do circuito económico-financeiro desta zona comercial e turística da 
cidade, nomeadamente promover os festejos populares;
- Valorizar o património arquitetónico da Zona histórica do Porto, classificado como Património 
Urbanístico da humanidade pela UnEScO;
- Promover o conhecimento da história da cidade do Porto e do País, junto dos seus moradores 
e visitantes;
- criar oportunidades para os Jovens criadores, recorrendo a novos talentos, produtos, meios e 
estratégias de comunicação diferenciadas.

Público em geral

Rita Falcão

rfalcao@fjuventude.pt

aniMaÇÃO DE ESPaÇO PÚBLicO

PaRcEiROS EnTiDaDE FinanciaDORa
PROMOTOR: câmara Municipal do Porto
Porto Lazer

On.2 - O novo norte 
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O projeto “ideias à Solta!” visa fazer uma seleção de ideias promissoras e exequíveis provenientes 
de jovens.
a Fundação da Juventude será uma agente facilitador que irá contribuir para que as ideias 
passem a projetos realizáveis e úteis para a sociedade e/ou economia.
na fase embrionária, a ideia ganhará forma e o jovem apenas terá de realizar um estudo de 
mercado e preparar a apresentação do projeto (formato speed meeting). na fase da preparação, 
é montada a equipa e elaborado o plano do projeto. na fase da implementação, o projeto é 
executado e são feitos os ajustamentos necessários. Por fim, na fase da avaliação, são medidos 
os resultados e impactos.

O concurso “ideias à Solta” irá ter as seguintes caraterísticas:
•Fóruns temáticos como ponto de partida 
•Projetos de interesse para a sociedade envolvente e/ou agentes económicos (empresas) 
•Equipas de projeto compostas por especialistas e entidades que possam decidir, bloquear ou 
ser afetadas pelas decisões 
•Resultados finais sob a forma de redes de valor acrescentado 
•Constituição de uma forma de partilha de conhecimento (universidade – empresas – entidades 
públicas)

Jovens entre os 18 e os 35 anos.

Paula Graça

pgraca@fjuventude.pt

iDEiaS À SOLTa!

PaRcEiROS
POTEnciaiS:
câmara Municipal de Lisboa
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conselho nacional da Juventude
cPV - confederação Portuguesa do Voluntariado?
FnaJ - Federação nacional das associações Juvenis
iPDJ - instituto Português do Desporto e Juventude

PaTROcinaDORES
POTEnciaiS: 
Fundação Millennium BcP 
Fundação EDP



Vetores estratégicos de intervenção 

 Ciência e Tecnologia
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

O concurso para Jovens cientistas e investigadores é desenvolvido, em Portugal, pela Fundação 
da Juventude e tem como objetivo promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre 
os jovens e estimular o aparecimento de talentos nas áreas da ciência, da Tecnologia, da 
investigação e da inovação. 
 Os projetos/trabalhos 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 e Química.

Em 2014, será desenvolvida a 22ª edição deste concurso.
O júri nacional seleciona os 100 melhores projetos para participarem na Mostra nacional de 
ciência, que decorre em Lisboa no final de maio de 2014. Durante a Mostra, serão atribuídos 
os prémios nacionais e selecionados os jovens que irão representar Portugal nos certames 
internacionais.

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, 
secundário ou o primeiro ano do ensino superior, com 
idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos.

Susana chaves

schaves@fjuventude.pt

cOncURSO PaRa JOVEnS 
ciEnTiSTaS E inVESTiGaDORES

PaRcEiROS
astraZeneca
ciência Viva
Direção Geral da Educação do Ministério da Educação e ciência
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PaTROcinaDORES
aTUaiS:
aDEnE - agência para a Energia
aPa - agência Portuguesa do ambiente
Fórum Estudante
intel
Lipor
Porto Editora
Sapo.pt
TMn 

POTEnciaiS:
iPDJ - instituto Português do Desporto e Juventude
Science4U
Banco (a definir)
Seguradora (a definir)

Fundação EDP / Museu da Eletricidade
FLaD - Fundação Luso-americana para o Desenvolvimento
FcT - Fundação para a ciência e a Tecnologia
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

a Mostra nacional de ciência é realizada no Museu da Eletricidade. Esta Mostra é o culminar 
do concurso para Jovens cientistas e investigadores. nela, são apresentados os 100 melhores 
trabalhos deste concurso e atribuídos os prémios e representações internacionais. 
Os objetivos da Mostra passam por dar a conhecer a outros estudantes, professores, encarregados 
de educação, empresas, estabelecimentos de ensino e de investigação e ao público em geral, o 
nível de excelência dos trabalhos desenvolvidos. Passam também por alertar para a importância 
do envolvimento dos jovens nas dinâmicas da inovação e da criação, incutindo-lhes um espírito 
pró-ativo e de maior responsabilidade no desenvolvimento das suas comunidades e do país.

Esta é já a 8ª edição da Mostra nacional de ciência.
Durante a Mostra os jovens cientistas apresentam os seus trabalhos em stands, trabalhos que 
são avaliados pelo júri. Em paralelo são desenvolvidas atividades para os jovens cientistas e 
professores coordenadores. 

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, 
secundário ou o primeiro ano do ensino superior, com 
idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos.

Susana chaves

schaves@fjuventude.pt

MOSTRa naciOnaL DE ciÊncia 

PaRcEiROS
astraZeneca
ciência Viva
Direção Geral da Educação do Ministério da Educação e ciência
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PaTROcinaDORES
aTUaiS:
aDEnE - agência para a Energia
aPa - agência Portuguesa do ambiente
Fórum Estudante
intel
Lipor
Porto Editora
Sapo.pt
TMn 

POTEnciaiS:
iPDJ - instituto Português do Desporto e Juventude
Science4U
Banco (a definir)
Seguradora (a definir)

Fundação EDP / Museu da Eletricidade
Fundação Luso-americana
Fundação para a ciência e a Tecnologia
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

O projecto KiicS – Knowledge incubation in innovation and creation for Science permite 
estabelecer ligação entre a ciência e a arte e envolve os seguintes países europeus: Bélgica, 
itália, Reino Unido, Eslovénia, irlanda, holanda, Polónia, Suécia, Espanha, França. no âmbito deste 
projeto, compete à Fundação da Juventude organizar a terceira conferência.
a Fundação faz também parte do cluster “Sea cities”, em parceria com as cidades de nápoles e 
corunha. através deste grupo de trabalho, pretende-se envolver jovens dos cursos profissionais 
de Turismo no processo de geração e maturação de ideias na área do Turismo e Mobilidade 
relacionadas com a cidade do Porto.

a terceira conferência do KiicS vai ter lugar em Lisboa durante a 8ª Mostra nacional de ciência, 
subordinada ao tema “arquitetura e criatividade”.
Em relação ao cluster “Sea cities”, o objetivo, ao longo de 2014, é acompanhar o amadurecimento 
das ideias através de workshops e tutorias. Em maio de 2014, serão apresentados os resultados 
finais e selecionada a ideia vencedora.

Estudantes, com idades entre os 14 e os 20 anos

Susana chaves

schaves@fjuventude.pt

KiicS - KnOWLEDGE incUBaTiOn 
in innOVaTiOn anD cREaTiOn 
FOR SciEncE

PaRcEiROS
comissão Europeia / FP7 - Seventh Framework Programme
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DEScRiÇÃO

ESTRaTéGia

PÚBLicO-aLVO

Este projeto europeu foi apresentado pela Martin-Luther-University halle-Wittenberg, da 
alemanha, tendo como parceiros as seguintes entidades: University of Southern Denmark - 
Odense, Dinamarca; ScienceTalenter, instituição pública sem fins lucrativos - Dinamarca; Elhuyar 
Fundaziona, Fundação Pública - País Basco, Espanha; center for the Promotion of Science, Museu 
Público – Belgrado, Sérvia; Fundação da Juventude - Portugal; The Young Scientists of Slovakia – 
Bratislava, Eslováquia.
Este projeto visa estabelecer uma rede de instituições/organizações que respeitem os objetivos 
seguintes: 
1.Ligar diferentes organizadores de campos de ciência com uma forte ligação Europeia, 
intercâmbio de boas práticas e desenvolvimento desses campos; 
2.Estabelecer a ligação ente os campos de ciência e as empresas locais, com produtos técnicos 
ou científicos, assim como com as Universidades e outras instituições ligadas ao ensino de STEM 
- Science, Technology, Engineering, and Mathematics; 
3.Retirar ideias práticas dos campos de ciência suscetíveis de serem utilizadas na sala de aula.

a Fundação da Juventude irá organizar 5 workshops regionais para disseminação dos resultados 
do projeto, para além de participar nas conferências Europeias. Em 2014 deverão ser organizados 
3 desses workshops.

Estudantes, com idades entre os 14 e os 20 anos

Susana chaves

schaves@fjuventude.pt

ScicaMP - SciEncE hOLiDaY 
caMPS in EUROPE

PaRcEiROS
comenius



81

Planode
Atividades
e Orçamento

2 0 1 4
Fundação da Juventude

C
iê

nc
ia

 e
 T

ec
no

lo
gi

a

DEScRiÇÃO

PÚBLicO-aLVO

EUCYS 2014 - European Union Contest for Young Scientists
a decorrer em setembro de 2014, em Varsóvia, na Polónia. Este evento é promovido pela comissão 
Europeia / Direção Geral de investigação e é organizado anualmente em diferentes países. a 
Fundação da Juventude seleciona de entre os premiados do cJci até 3 projetos e no máximo 6 
jovens cientistas para representar Portugal neste evento.

Intel ISEF 2014 - International Science and Engeneering Fair
a decorrer em maio de 2014, em Los angeles, nos EUa. Esta Feira Mundial de ciência é promovida 
pela organização The Society for Science & The Public e pela intel, e decorre anualmente nos 
EUa. a Fundação da Juventude selecionou, de entre os premiados do cJci, 2 projetos para 
participarem nesta Feira.

Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem
a decorrer em julho de 2014, nos alpes Suíços. Esta semana é promovida pela Fundação 
Schweizer Jugend Forscht. a Fundação da Juventude seleciona 2 jovens cientistas premiados 
para participarem nesta semana.

INESPO 2014 - International Environment & Scientific Project Olympiad
a decorrer em junho de 2014, em amesterdão, na holanda. Este evento é promovido pela comsus 
Foundation. “SmartKit” foi o projeto convidado, durante a sua participação no EUcYS, em Praga. 

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, secundário ou o primeiro ano do ensino 
superior, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos.

Susana chaves

schaves@fjuventude.pt

PaRTiciPaÇÕES inTERnaciOnaiS
EUcYS 2014 / inTEL iSEF 2014
SEMana inTERnaciOnaL DE 
inVESTiGaÇÃO SOBRE a ViDa SELVaGEM
inESPO 2014
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PaRcEiROS

PaTROcinaDORES

astraZeneca
ciência Viva
Direção Geral da Educação do Ministério da Educação e ciência
FcT - Fundação para a ciência e a Tecnologia
FLaD - Fundação Luso-americana para o Desenvolvimento
Fundação EDP / Museu da Eletricidade

aTUaiS:
aDEnE - agência para a Energia
aPa - agência Portuguesa do ambiente
Fórum Estudante
intel
Lipor
Porto Editora
Sapo.pt
TMn 

POTEnciaiS:
iPDJ - instituto Português do Desporto e Juventude
Science4U
Banco (a definir)
Seguradora (a definir)
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O principal objetivo do Departamento de comunicação para 2014 é tornar a comunicação mais 
eficaz e conseguir que a Fundação da Juventude seja uma instituição com repercussão a nível 
nacional.
Um dos aspetos mais importantes a considerar em toda a estratégia comunicacional de uma 
empresa é a sua coerência. nesse sentido, pretende-se colocar essa coerência na linguagem 
nomeadamente a nível do site e redes sociais, tendo em conta o público-alvo, um público 
jovem.
a comunicação interna é tão ou mais importante do que a comunicação externa. Por isso, é 
importante que primeiro haja uma organização a nível interno para que a comunicação externa 
funcione a todos os níveis. 

Filipa Paiva 

fpaiva@fjuventude.pt

cOMUnicaÇÃO 

O novo site oficial da Fundação da Juventude, lançado no início de novembro de 2013, tem como 
objetivo principal tornar a comunicação mais prática e apelativa para o público-alvo. nele, dá-se 
principal destaque aos projetos da Fundação. Em termos institucionais, o novo site dá também 
bastante destaque aos fundadores e parceiros. no sentido de melhorar a qualidade e eficácia 
da comunicação, pretende-se potenciar o site e torná-lo cada vez mais simples e objetivo – 
contendo igualmente toda a informação necessária - e ao mesmo tempo dar-lhe dinamismo. Os 
conteúdos deverão estar sempre atualizados.

O Departamento pretende, em 2014, fazer o envio da newsletter a partir de um servidor próprio 
de massmailing, evitando assim que haja bloqueios no servidor. com a newsletter mensal 
pretendemos conservar o público que, de alguma forma, está ou esteve ligado à Fundação e às 
suas atividades e programas.

SiTE OFiciaL

nEWSLETTER EXTERna
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O Departamento de comunicação da Fundação da Juventude continuará, em 2014, a divulgar 
mensalmente exposições, workshops, concursos e restantes atividades da Fundação de forma 
rápida e eficaz. O envio através de um servidor próprio de massmailing facilitaria o trabalho 
também neste caso.

a newsletter interna foi substituída por um outro tipo de comunicação interna. agora, a comunicação 
é feita atividade a atividade. O objetivo é que não se perca a validade da informação, dado que 
a Fundação tem várias atividades a decorrer ao mesmo tempo. Pretende-se também que toda 
a equipa da Fundação esteja mais informada e saiba dar mais rapidamente resposta útil aos 
contactos externos. Em 2014, este tipo de comunicação interna para cada atividade vai manter-se.

Vai continuar a existir uma aposta nas redes sociais, nomeadamente Facebook e Twitter, que 
deverão estar sempre atualizados. as publicações mais importantes deverão ser colocadas nos 
horários em que se consegue maior número de visualizações. O canal YouTube da Fundação 
terá também de ser atualizado. Estas redes sociais estão agora ligadas ao novo site, existindo a 
possibilidade de, em qualquer conteúdo, se perceber o feedback que o mesmo está a ter em 
termos das redes sociais com mais projeção.
as páginas específicas nas redes sociais, nomeadamente a nível de projetos, vão ser eliminadas, 
passando a existir apenas uma única página oficial. Deve ser feita a migração dos “gostos” das 
outras páginas para essa página oficial.

Em termos de assessoria de imprensa, a prioridade é tornar a comunicação mais eficaz, 
principalmente no que diz respeito aos comunicados e notas de imprensa. nesse sentido, 
estabelece-se como ponto fundamental a atualização da base de dados de contactos, com o 
objetivo de direcionar a comunicação tendo em conta as editorias que mais interessam.
Outro ponto importante passa por apostar na existência de mediapartners, o que irá permitir que 
se tenha a garantia de alguma eficácia na comunicação, principalmente a nível dos projetos mais 
importantes. considera-se um investimento justificável, uma vez que irá trazer bastante retorno 
no sentido do objetivo de tornar verdadeiramente a Fundação numa instituição com repercussão 
a nível nacional.

nEWSFLaSh

nEWSLETTER inTERna

REDES SOciaiS

aSSESSORia DE iMPREnSa
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O Departamento de comunicação da Fundação da Juventude 
continuará, em 2014, a divulgar mensalmente exposições, workshops, 
concursos e restantes atividades da Fundação de forma rápida 
e eficaz. O envio através de um servidor próprio de massmailing 
facilitaria o trabalho também neste caso.

FUTURÁLIA
Quando: 26 a 29 de março de 2014
Onde: FiL, Lisboa
Organização: aiP – Feiras, congressos e Eventos 
Público-alvo: alunos do ensino secundário, ensino pós-secundário, educação e formação de 
adultos, ensino superior, recém-licenciados
notas: Maior feira de referência em Portugal
Projetos a apresentar: ninhos de Empresas, PEJEnE, PEJaME

FEIRA DO EMPREENDEDOR 
Quando: novembro
Onde: centro de congressos da alfândega do Porto
Organização: anJE - associação nacional de Jovens Empresários
Público-alvo: Empreendedores por conta própria, Empreendedores por conta de outrem, PME´s, 
autarquias, centros Empresariais e de incubação, Franchising, Estudantes do Ensino Superior e 
Profissional Universidades, Politécnicos, consumidores em Geral 
Preço: Participação como expositor desde 190€ + iva
Projetos a apresentar: ninhos de Empresas, PEJEnE, PEJaME

PORTO DE EMPREGO
Quando: março
Onde: Porto
Organização: FEP Junior consulting
Público-alvo: Pré-finalistas e finalistas de diversas Universidades
Projetos a apresentar: ninhos de Empresas, PEJEnE, PEJaME

FENGE
Quando: maio
Onde: coimbra

PaRTiciPaÇÃO EM FEiRaS
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Organização: associação de Estudantes do iSEc
Projetos a apresentar: PEJEnE

FEIRA DA JUVENTUDE, QUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO 
Onde: Tavira
Quando: setembro
Organização: Município de Tavira
notas: Mostra de projetos desenvolvidos por várias entidades com trabalho na área da juventude, 
da formação e do empreendedorismo
Projetos a apresentar: Sistema de aprendizagem

QUALIFICA - FEIRA DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO, JUVENTUDE E EMPREGO
Quando: abril
Onde: Exponor, Porto
Organização: Exponor
Público-alvo: Público em geral, estudantes, docentes, educadores, encarregados de educação e 
todos os profissionais ligados ao setor
Projetos a apresentar: Sistema de aprendizagem

FÓRUM DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ALGARVE
Quando: junho
Onde: albufeira
Organização: Município de albufeira
Público-alvo: alunos das escolas básicas e secundárias, pais, encarregados de educação e 
professores
notas: Participam essencialmente estabelecimento de ensino mas o instituto Português do 
Desporto e Juventude e o Spot de Orientação participaram em 2013
Projetos a apresentar: Sistema de aprendizagem

Feiras Virtuais: 
   UNIVERSIA
   Quando: maio
   Organização: Universia

   SAPO EMPREGO 
   Organização: SaPO
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a publicidade também é um elemento importante a considerar em termos 
de comunicação. nesse sentido, vão-se equacionar meios possíveis para se 
publicitar o trabalho da Fundação e também arrecadar receitas.                                                                                                                                       

JORnaiS
Vão-se avaliar os jornais com mais tiragem, tendo em conta as tabelas de publicidade e verificar 
que tipo de publicidade daria mais visibilidade à Fundação.

GOOGLE aDWORDS
O Google adwords permite criar o próprio anúncio e escolher palavras-chave relacionadas. assim, 
quando alguém fizer uma pesquisa utilizando uma das palavras-chave, o anúncio poderá ser 
exibido junto aos resultados dessa pesquisa. a publicidade só é cobrada quando alguém clicar 
no anúncio e não sempre que este for exibido.

BannERS PUBLiciTÁRiOS
a Fundação disponibilizará um espaço no seu site para promoção de marcas. 

PUBLiciDaDE
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISONAL 2014

RENDIMENTOS

GASTOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

MaTERiaiS

783.650,05

2.005.852,71

128.111,78

PRESTaÇÃO SERViÇOS DiVERSOS

TRaBaLhOS ESPEciaLiZaDOS

EnERGia E FLUiDOS

98.000,00

65.023,88

188.792,98

OUTRaS PRESTaÇÕES SERViÇOS

cOnSERVaÇÃO E REPaRaÇÃO

CUSTO PESSOAL

21.000,00

4.950,00

644.162,87

REnDaS aLUGUERES

PUBLiciDaDE E PROPaGanDa

DESLOcaÇÕES E ESTaDaS

108.916,80

53.352,92

85.442,00

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO

OUTROS - (BOLSaS FORManDOS)

OUTROS GASTOS E PERDAS - PRÉMIOS

2.107.782,83

853.529,04

67.500,00

PROJETOS

hOnORÁRiOS

SERViÇOS DiVERSOS

555.733,25

302.861,90

256.288,21

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

OUTROS - (PRéMiOS)

OUTROS GASTOS E PERDAS - FORMANDOS

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

RESULTADO EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

3.125,00

67.500,00

853.529,04

168.368,65

76.173,65

2.894.557,88

2.818.384,23
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