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1.  Introdução 

 

 

Em 2012 a Fundação da Juventude conseguiu cumprir uma parte muito significativa das 

actividades programadas, apesar das muitas dificuldades que foi vivenciando, concretamente 

relacionadas com o aumento da procura e a redução dos recursos (humanos e financeiros) 

disponíveis, resultantes da contração do sector privado empresarial e dos atrasos acentuados 

na tomada de decisão e/ou dos pagamentos do sector público. Genericamente, a actividade 

nas áreas da empregabilidade, formação profissional, social e cultural/animação obtiveram 

maior notoriedade, vindo comprovadamente reforçar a nossa acção. Manteve-se encerrada a 

Comunidade de Inserção Maria Clara, em Tavira, apesar dos muitos passos dados com os 

serviçoes do Instituto de Segurança Social regional, antevendo-se desenvolvimentos concretos 

até ao final do 1º semestre de 2013. Incrementou-se a procura de recursos nos meios 

internacionais, tendo em vista fortalecer as redes de doadores empresariais e materializou-se 

um conjunto de instrumentos comunicacionais e de promoção da infraestrutura do Palácio 

das Artes – Fábrica de Talentos, tendo em vista uma melhoria ao nível da sua 

sustentabilidade.  

O ano de 2012 apresenta, apesar de tudo, uma ligeira redução da actividade proposta, e um 

resultado financeiro equilibrado, sendo de realçar o esforço feito, ao nível dos custos 

financeiros da instituição. 

Por úlimo, mas relevante, o encerramento da Delegação da Região Autónoma da Madeira em 

Dezembro de 2012, resultante da pouca actividade regional e da inexistência de parcerias 

privadas empresariais que permitissem assegurar a sustentabilidade da Delegação, que vinha 

a registar défices de exploração. 

 

Conselho de Administração 
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2. Vectores Estratégicos de Intervenção 

 

2.1 Formar, (Re)Integrar e promover acções para um melhor emprego dos jovens 

 

2.1.1 Formação Profissional 

A Fundação da Juventude continua a desenvolver acções de Formação Profissional à medida 

das necessidades do mercado de trabalho, por forma a criar bons índices finais de 

empregabilidade. Assim, no ano de 2012 a situação foi a seguinte:  

 

2.1.1.1 Sede / Porto 

POPH Tipologia 2.3. – Formações Modulares Certificadas 

UFCD – UNIDADE DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 

 

 Nível Básico:  

o B2 - 6º ano de escolaridade  

o B3 - 9º ano de escolaridade como escolaridade mínima obrigatória 

 Público-alvo: Adultos activos com idade igual ou superior a 18 anos 

 Certificação: Escolar (equivalência ao 9º ano e 12º ano de escolaridade) em processo de 

RVCC – Reconhecimento Validação e Certificação de Competências.  

 

A Sede - Porto recebeu aprovação, ainda no primeiro semestre, para realização de 24 acções 

de formação de curta duração, para 15000h de volume de formação e 360 formandos, a 

serem realizadas na Região do Grande Porto, até 31/12/ 2012. O projecto deu-se como 

concluído no dia 26/12/2012, dia da última sessão de formação ministrada. 

 

Foram aprovadas as áreas de formação: 

 000 - Formação Base  

 346 – Secretariado e trabalho administrativo 

 481 - Ciências Informáticas 

 761 – Serviços de apoio a crianças e jovem 

 762 – Trabalho social e orientação 

 811 - Hotelaria e Restauração 

 

Das 24 acções previstas, foram realizadas 22 acções nas diferentes áreas de formação, tendo 

envolvido 388 formandos, mais do que previsto em candidatura. A taxa de execução do 

volume de formação foi superior a 90%, tendo-se realizado 13.825,5 horas. Dos 388 
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formandos, registaram-se apenas 12 desistentes e 7 reprovações por falta de assiduidade. A 

avaliação da satisfação dos formandos foi bastante positiva, tendo ficado registada a vontade 

de frequentar novas acções. A avaliação aos formadores foi também muito positiva, o que 

comprovou o bem sucedido recrutamento da equipa de formadores, pelo seu profissionalismo 

e empenho no projecto.  

 

Lista das UFCD’s realizadas, entre dia 16/07 e 26/12/2012: 

 CLC_LEI_1 - Língua estrangeira - iniciação – inglês (50H) 

 CLC_LEI_2 - Língua estrangeira - iniciação – francês (50H) 

 CLC_LEI_4 - Língua estrangeira - iniciação – espanhol (50H) 

 0653 - Arquivo - organização e manutenção (25H) 

 0694 - Aplicações informáticas de escritório (25H) 

 0755 Processador de texto - funcionalidades avançadas (25H) 

 0767 Internet – navegação (25H) 

 0772 - Sistemas operativos - instalação e configuração (25H) 

 0777 - Processador de texto - processamento e edição (50H) 

 0778 - Folha de cálculo - operação e programação (50H) 

 0779 - Utilitário de apresentação gráfica (25H) 

 3262 - Acompanhamento em creches e jardins de infância - modelos pedagógicos e áreas 

de conteúdos de educação pré-escolar (50H) 

 3281 - Actividades pedagógicas do quotidiano da criança (25H) 

 3287 - Planeamento e desenvolvimento de actividades de tempos livres (50H) 

 3291 - Formas de intervenção precoce em crianças com NEE (25H) 

 3292 - Desenvolvimento sexual de crianças com NEE (25H) 

 3294 - Actividades pedagógicas com crianças com NEE (50H) 

 3297 - Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) (25H) 

 3546 - Prevenção e primeiros socorros – geriatria (50H) 

 3551 - Animação em lares e centros de dia (50H) 

 

 

2.1.1.2 Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

UFCD – UNIDADE DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 

 

 Nível Básico – B3: 9º ano de escolaridade como escolaridade mínima obrigatória 

 Público-alvo: Adultos activos com idade igual ou superior a 23 anos 
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 Certificação: Escolar (equivalência ao 12º ano de escolaridade) em processo de RVCC – 

Reconhecimento Validação e Certificação de Competências.  

 

A Delegação de Lisboa recebeu aprovação, ainda no primeiro semestre, para realização de 

onze acções de formação de curta duração, para 4.125h de volume de formação e 165 

formandos, cuja divulgação e preparação iniciou de seguida. 

 

Foram aprovadas para 2012 e 2013 as áreas de formação: 

 000 - Formação Base  

 481 - Ciências Informáticas 

 725 – Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica 

 814 – Serviços Domésticos 

 815 – Cuidados de Beleza 

 861 – Proteção de Pessoas e Bens 

 

Cujas UFCD’s selecionadas, com a duração de 25h/cada, foram: 

 UFCD 0686 – Gestão de Tempo 

 UFCD 4651 – Gestão de Stress e Gestão de Conflitos 

 UFCD 3635 – Fisiostética – Massagem 

 CLIC_LEI_1 – Língua Estrangeira – Iniciação - Inglês 

 UFCD 0822 – Gestão e Organização da Informação 

 UFCD 0355 - Fidelização de Clientes 

 UDCD 0349 - Ambiente, Seg., Higiene e Saúde no Trabalho - Conc. Básicos 

 UFCD 4248 - Gestão Administrativa e financeira 

 

Em 2012 foram realizadas 7 UFCD’s, a saber: 

 
 UFCD 0686 – Gestão de Tempo (1 acção), realizada em 25h em horário pós-laboral de 27 

de Julho a 13 de Agosto - 18 formandos beneficiários. 

 UFCD 4651 – Gestão de Stress e Gestão de Conflitos (1 acção), realizada em 25h em 

horário pós-laboral de 27 de Agosto a 5 de Setembro - 16 formandos beneficiários. 

 UFCD 3635 – Fisiostética – Massagem (2 acções), realizada em 25h, cada uma das acções: 

em horário laboral (17 de Setembro a 2 de Outubro - 17 formandos beneficiários) e pós-

laboral (1 de Dezembro a 15 de Dezembro - 18 formandos beneficiários). 

 CLIC_LEI_1 – Língua Estrangeira – Iniciação – Inglês (1 acção), realizada em 50h em horário 

laboral de 11 de Outubro a 8 de Novembro - 18 formandos beneficiários. 

 UFCD 0822 – Gestão e Organização da Informação (1 acção), realizada em 25h em horário 

laboral de 9 de Novembro a 14 de Dezembro - 18 formandos beneficiários. 
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 UFCD 4248 - Gestão Administrativa e financeira (1 acção), realizada em 25h em horário 

laboral de 17 a 20 de Dezembro - 18 formandos beneficiários, 

representando um volume de formação de 2.958h. 

 

Estas acções de formação foram realizadas em instalações gentilmente cedidas por: Fundação 

São João de Deus (3 acções), Centro Social e Paroquial do Campo Grande (1 acção) e CASES – 

Cooperativa António Sérgio para a Economia Social /OIT- Organização Internacional do 

Trabalho (3 acções)  

 

FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA 

 

Curso de Princípios Básicos de Aromaterapia 

O curso realizou-se, com o apoio da Fundação São João de Deus, nas atuais instalações da 

Delegação LVT da Fundação da Juventude (junto ao Campo Pequeno), no dia 21 de Maio de 

2012 e teve 4 horas de duração em horário laboral. Concluiram o curso, com aproveitamento, 

3 formandas, com o 12.º ano. 

 

2.1.1.3 Delegação do Algarve 

FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA 

 

Apesar da divulgação efetuada dos cursos não financiados propostos pela Delegação do 

Algarve em sede de Plano de Actividades para o ano de 2012, não foi possível a esta 

Delegação levar a cabo nenhum por falta de inscrições. 

 

Os mecanismos utilizados para reforçar a divulgação dos cursos passaram pela utilização da 

internet (e-mail e redes sociais), distribuição de folhetos em estabelecimentos comerciais, 

entidades/instituições e divulgação na Feira da Juventude, na ANJE e anunciado na rádio 

Gilão (rádio local). Envolveram-se também jornais, rádios, associações, infantários/creches, 

autarquias, Juntas de Freguesias. 

A não concretização dos cursos, resultou do facto de não existir o número mínimo de 

formados inscritos por forma a se obter receita para fazer face às despesas inerentes aos 

mesmos, (em particular os honorários do formador). 

A 28 de Novembro, a Delegação foi contactada pelo Gabinete de Saídas Profissionais da 

Universidade do Algarve, através da sua coordenadora, Drª Vânia Luz, que mostrou interesse 

em colaborar, através de uma parceria entre as duas entidades, cedendo uma sala 

gratuitamente nas suas instalações e a angariação de formandos, com a condição de um dos 

formandos indicados realizar o curso a título gratuito. 
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O Curso “Organização de Eventos Desportivos” e “Gestão/Resolução de Conflitos” foram os 2 

cursos pretendidos, tendo até à presente data o Gabinete de Saídas Profissionais 

reencaminhando 12 inscrições para o primeiro curso acima indicado. 

No quadro abaixo indicado segue a informação dos inscritos nos restantes cursos: 

 

FORMAÇÃO FINANCIADA 

 

Tipologia 8.2.3 – Formações Modulares Certificadas 

Projecto nº 073859/2012/8.2.3. 

 

No âmbito do POPH foi apresentada, em 2011, candidatura à Medida 8.2.3. para projectos de 

formação para a Delegação do Algarve,tendo esta só a 17 de Julho de 2012 sido notificada 

com a decisão de aprovação. Dada a proximidade do período de férias de Verão, o projecto 

arrancou em Setembro de 2012, tendo como data prevista de término Maio de 2013. Assim, 

em 2012, realizaram-se 5 UFCD’s, 4 na área de Costureiro/a Modista e 1 na área de Hotelaria 

e Restauração, num total de 150 horas, envolvendo 49 formandos. 

 

Procedeu-se à divulgação e promoção destas formações através de material em suporte de 

papel e via electrónica (e-mail e redes sociais), junto de entidades parceiras e empresas da 

região e na Rádio Gilão, a estação de rádio local. 

Dos 63 inscritos, 10 desistiram alegando motivos pessoais. Os inscritos estavam distribuídos 

pelas seguintes áreas: 

15 formandos – Área de Costureiro/a Modista realizado na Fuzeta; 

15 formandos – Área de Costureiro/a Modista realizado em Tavira; 

19 formandos – Àrea de Hotelaria e Restauração em Quarteira. 
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Este conjunto de UFCD’s teve início no dia 24 de Setembro de 2012, terminando no dia 19 de 

Dezembro de 2012. Realizou-se três vezes por semana em horário pós-laboral. 

 

As UFCD’s realizadas na Fuzeta (24 Set. a 31 Out. 2012), nas instalações da Associação 

Cultural Fusetense foram: 

 1775 – Exercícios em Tecido – 25 Horas 

 1776 – Iniciação à Confeção de Peças – 25 Horas 

 

No geral, a assiduidade excelente, como se pode analisar nos gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizadas em Tavira (8 Nov. a 13 Dez. 2012): 

 1775 – Exercícios em Tecido – 25 Horas 

 1776 – Iniciação à Confeção de Peças – 25 Horas 
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No geral, a assiduidade foi boa, como se pode analisar nos gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizada em Quarteira (9 Nov. a 19 Dez. 2012) nas instalaçções (cozinha) do Agrupamentos 

de Escolas Drª Laura Ayres: 

 3311 – Confeção de Pratos Regionais de Peixes e Mariscos – 50 Horas 
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No geral, a assiduidade foi excelente, como se pode analisar nos gráficos abaixo:   

 

 

 

2.1.1.4 Delegação da Região Autónoma da Madeira 

CEF – CURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS 

 

Pastelaria/Panificação 

O desenvolvimento de Cursos de Educação e Formação (CEF), enquanto ofertas diversificadas 

permitem aos jovens concluir, com sucesso, a escolaridade obrigatória, podendo assim 

transitar para a vida activa ou prosseguir diferentes percursos formativos. Este privilegia 

igualmente a operacionalização de ofertas formativas que promovam a aprendizagem das 

competências básicas e da cidadania participativa. 

A actividade hoteleira tem um papel de destaque entre as áreas que integram o sector do 

turismo na RAM. As actividades de restauração, como é o caso da Pastelaria/Panificação, por 

seu lado, são actividades cujo usufruto não se apresenta exclusivamente turístico, mas 

constituem parte integrante e significativa dessa oferta. O emprego neste sector tem vindo a 

registar um razoável crescimento e a sua mão-de-obra apresenta, genericamente, baixos 
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níveis de escolaridade, embora com uma tendência de evolução positiva. Ao promover cursos 

CEF na RAM, a Fundação da Juventude pretendeu garantir que os jovens obtivessem mais 

oportunidades de construírem um futuro melhor, sendo uma das soluções para contrariar o 

abandono escolar uma maior oferta de cursos de educação e formação de jovens, pois os 

mesmos poderão obter qualificação escolar e profissional, preparando-os mais 

convenientemente para a entrada no mercado de trabalho. Foi também demonstrado que a 

colocação no mercado de trabalho é facilitada aos que possuem o 9º ano e/ou o ensino 

secundário. As empresas que querem contratar colaboradores, deparam-se com trabalhadores 

não qualificados e com baixa escolaridade. Por essa razão, a Fundação da Juventude decidiu 

avançar com este projecto formativo, visando contribuir para a diminuição dos baixos níveis 

de escolaridade e para o aumento da empregabilidade.  

A realização desta acção permitiu aos formandos uma melhor integração social, a aquisição 

de competências e qualificação, tendo por finalidade o ingresso no mercado de trabalho. 

Esta acção, co-financiada pelo FSE, no âmbito do Rumos – Programa Operacional de 

Valorização do Potencial Humano e Coesão Social da RAM, teve início a 04 de Outubro de 

2010 e terminou a 29 de Junho de 2012. O curso teve um volume de formação de 25.497 

horas (inicialmente previstas) abarcando doze formandos, uma vez que quatro foram 

excluídos por excesso de faltas. Destes doze formandos, seis obtiveram Certificação 

Escolar/Profissional, um obteve certificação escolar, dois reprovaram e três estão a aguardar 

as notas do exame de equivalência. 

 

 

Operador de Informática 

O sector dos serviços de informação e comunicação caracteriza-se por uma elevada 

complexidade devido, em primeiro lugar, à diversidade de actividades que lhe são 

referenciadas, designadamente quanto à tipicidade produtiva, à utilização tecnológica e à 

segmentação de mercado. Embora diversificados, a maioria dos serviços deste sector partilha 

uma finalidade comum: a gestão da informação em suportes comunicacionais diferenciados. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação promovem a transformação de áreas 

profissionais mais tradicionais. A difusão das novas tecnologias a todos os sectores de 

actividade impulsiona mudança e renovação nas organizações, mercados, produtos e serviços, 

constituindo-se também como geradoras de novos campos de actuação e serviços. Dado o 

elevado grau de complexidade do know-how associado ao sector, é conferida uma enorme 

importância ao factor humano nas estratégias de gestão de recursos humanos destas 

empresas, bem como uma elevada exigência de qualificação compatível com os avançados 

meios tecnológicos. A oferta de recursos humanos qualificados revela-se, ainda, insuficiente 

sendo, por isso, extremamente valorizada a formação inicial e contínua na área. Ao avançar 
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com esta formação, a Fundação da Juventude pretendeu garantir aos jovens mais 

oportunidades de construírem um futuro profissional melhor.  

Esta acção, co-financiada pelo FSE, no âmbito do Rumos – Programa Operacional de 

Valorização do Potencial Humano e Coesão Social da RAM, teve início a 26 de Setembro de 

2011 e términus previsto a 30 de Junho de 2013. Actualmente apresenta um volume de 

formação de 15.247 horas, e conta com um total de treze formandos, uma vez que um dos 

formandos foi excluído por excesso de faltas e outros 2 desistiram para regressar à escola. 

As sessões de formação decorre nas instalações da Escola Profissional Atlântico, em horário 

laboral, entre as 9h00 e as 18h00, estimando-se que o período de formação prática (estágio) 

seja de Abril de 2013 a Junho de 2013. 
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2.1.2 Sistema de Aprendizagem 

 

2.1.2.1 Sede/ Porto 

Com o seu início em 2009, ao abrigo de um protocolo com o IEFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, a Fundação da Juventude, continua com os seus cursos de formação 

do Sistema de Aprendizagem, que conferem dupla certificação – escolar e profissional, 12º 

ano e passando agora a ser atribuído o nível IV.  

De 2011, transitaram 170 jovens, 49 homens e 121 mulheres, distribuídos pelas seguintes 

ofertas formativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos a sentir diariamente uma grande procura por ofertas deste tipo de formação, 

que é leccionada em horário laboral, de 2ª a 6ª feira, para turmas de 20 jovens, com uma 

duração global aproximada das 3700 horas, distribuídas por dois anos e meio, alternando o 

ensino teórico com o prático.  

          OFERTA FORMATIVA Data de Início 

A2 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista 28 Set. 2009 

A3 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista 28 Set. 2009 

A4 Técnico(a) de Electrónica (Som e Imagem) 26 Nov. 2009 

A5 Técnico(a) de Acção Educativa 18 Dez. 2009 

A6 Técnico(a) de Serviços Pessoais e á Comunidade 21 Dez. 2009 

A7 Técnico(a) de Vendas 31 Dez. 2009 

A8 Técnico(a) de Refrigeração e Climatização 08 Jun. 2010 

A10 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria 08 Jun. 2010 

A11 Técnico(a) de Óptica Ocular 03 Jan. 2011 

A12 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista 03 Jan. 2011 

A14 Técnico(a) de Acção Educativa 03 Jan. 2011 

A15 Técnico(a) de Contabilidade 27 Set. 2011 

A16 Técnico(a) de Logística 13 Out. 2011 

A17 Técnico(a) de Administrativo 28 Nov. 2011 

A18 Técnico(a) de Mesa e Bar 20 Set. 2011 

A19 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista 22 Set. 2011 
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ACÇÕES DIVERSAS 

De forma a estimular a criatividade e a pro-aclividade dos jovens, temos procedido ao 

desenvolvimento de diversas actividades, nomeadamente participação em workshops, visitas 

de estudo, conferências e acções pontuais, que reforçem os conhecimentos dos jovens nas 

suas áreas de formação, que coloquem em pratica os conhecimentos adquiridos, minimizando 

a introdução futura á realidade do mercado de trabalho, interagindo entre turmas, 

respondendo á pressão dos compromissos e ao cumprimento das metas.  

  

 

1. VISITAS DE ESTUDO 

Os cursos do Sistema de Aprendizagem visitaram o Med Lab 

durante o primeiro semestre, nomeadamente a 23/01, 9,14 e 

22/02, 30/03, 31/05 e 26/06, no Jornal de Notícias e ficaram a 

saber quais os critérios editoriais do Jornal. Os Jornais online 

elaborados durante o workshop, foi motivo de animação entre 

os jovens que se dedicaram principalmente à componente 

prática. 

 

As turmas de Vendas, Contabilidade e Logística, 

visitaram a RFM, no dia 1 de Março, inteirando-se do 

funcionamento de um programa de rádio ao vivo, 

culminando com uma fotografia com o humorista Nilton. 

 

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL  

A 25 de Janeiro, a turma de Mesa e Bar e em 16 de Fevereiro de 2012, as Turmas de 

Electrónica (Som e Imagem) e de Acção Educativa, visitaram o Museu de História Natural da 

Faculdade de Ciências do Porto, na Praça Gomes Teixeira, no âmbito do módulo de Viver em 

Português. 
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MUSEU DO CARRO ELÉCTRICO 

Visita no dia 15 de Maio de 2012, das novas turmas que iniciaram no fim do ano anterior, 

Técnicos de Contabilidade, Administrativo, Logística, Mesa e Bar e Esteticista, ao Museu do 

Eléctrico, em Massarelos. 

 

 

OUTRAS VISITAS 

25 de Janeiro de 2012 – As turmas de Administrativo e Mesa e Bar visitaram a Cadeia da 

Relação, na zona histórica da cidade do Porto; 

13 de Fevereiro de 2012 – Estação de S. Bento e Central de Camionagem, pela turma de 

Logística; 

1 de Março de 2012 – Cerci de Espinho, pela turma de Acção Educativa; 

23 de Março de 2012 – A turma de Óptica Ocular, visitou as Ópticas Oculares do Centro do 

Porto; 

29 de Março de 2012 - Visita ao comércio tradicional pela turma de Vendas, enquanto 

exercício individual utilizando o cliente mistério para observação  dos pontos fortes e francos 

do atendimento; 

29 e 30 de Março de 2012 – Visita da turma de Administrativo á Loja do Cidadão, no âmbito do 

módulo de Técnicas de Normalização Documental; 

2 de Abril de 2012 – Caves do Vinho do Porto e passeio de autocarro panorâmico ao Centro 

Histórico do Porto, pela turma de Mesa e Bar; 

2 de Abril de 2012 – Visita á Expocosmética pelas duas turmas de Esteticista / 

Cosmetologista; 

15 de Maio e 21 de Junho de 2012 – Visita á Casa do Infante pelas turmas de Cozinha / 

Pastelaria, Acção educativa, Contabilidade e Administrativo; 

31 de Maio de 2012 – Casa Museu José Régio, em Vila do Conde, as turmas de Óptica Ocular e 

Esteticista / Cosmetologista; 

21 de Junho de 2012 – Museu da Imprensa, junto á Ponte do Freixo, pelas turmas de Acção 

Educativa e Contabilidade; 
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2. EXPOSIÇÕES 

EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

AO ABRIGO DO MÓDULO DE PORTUGUÊS – DIVERSIDADE 

LINGUÍSTICA E CULTURAL. 

(TURMAS DE TÉCNICOS DE VENDAS E SERVIÇOS PESSOAIS E Á COMUNIDADE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO SOBRE A COMUNIDADE EUROPEIA. 

(TURMAS DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, ADMINISTRATIVO E ESTETICISMO) 

EXPOSIÇÃO – ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL  

DA FRANCOFONIA. 

(TURMA DE TÉCNICO DE COZINHA / PASTELARIA) 

 

 

 

EXPOSIÇÃO – DIA DOS NAMORADOS  

 

Todas as turmas se envolveram na 

produção e decoração desta acção. 

Consistiu, para além da decoração do 

espaço, na produção de uma caixa 

para colocação/envio de cartas entre 

turmas e colegas, tendo obtido um 

grande entusiamo e adesão por parte 

dos jovens. 
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3. CONFERÊNCIAS 

 

 “SAÚDE E DOENÇA NA ADOLESCÊNCIA”  

No dia 24 de Fevereiro, no Auditório da Fundação da Juventude, tivemos a presença do Prof. 

Doutor Machado Caetano, que graciosamente proferiu para os nossos formandos do Sistema 

de Aprendizagem, uma palestra sobre a Saúde e a Doença na adolescência, abordando temas 

como o álcool, o tabagismo, as drogas, a sida e restantes doenças sexualmente 

transmissíveis, conquistando os jovens e resultando num enorme sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRA SOBRE IMAGEM PESSOAL 

Numa sociedade cada vez mais apressada e competitiva, a Imagem Pessoal assume uma 

dimensão de suma importância, sendo uma clara valorização de qualquer indivíduo, 

desenvolvendo um impacto social positivo e aumentando a qualidade da comunicação.  

Tanto na vida profissional, como na pessoal, uma Imagem pessoal cuidada é uma clara 

valorização, devendo dominar o comportamento de forma a projectar uma imagem 

adequada, em total sintonia com a personalidade, a organização e a actividade profissional.  

 

Pedro Múrias, ofereceu uma Palestra a 2 de Maio no Auditório da Fundação da Juventude, 

estimulando nos jovens uma particular atenção e despertando o interesse por um tema que 

não valorizavam.  
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SEMINÁRIO “LIVRO BRANCO DA JUVENTUDE” 

No dia 28 de Março de 2012, as turmas de Contabilidade e 

Administrativo, com o seu Responsável Pedagógico, Dr. Pedro Correia 

de Almeida, assistiram ao seminário subordinado ao tema Mobilidade, 

Empreendedorismo, Educação e Formação, que decorreu no 

Auditório, na sede da Fundação da Juventude. 

 

 

4. OUTRAS ACÇÕES  

 

DIA INTERNACIONAL DA PAZ 

 

De forma a sensibilizar os jovens para os problemas do Mundo, as formadoras Ana Cristina 

Sousa e Carla Pereira, formadoras transversais a todos os cursos, fizeram um trabalho de 

sensibilização do tema, com os jovens, culminando com a produção e distribuição gratuita de 

fitas brancas, no dia 2 de Janeiro. 

 

INTERAÇÃO ENTRE TURMAS 

 

A 12 de Abril, a Fundação co-organizou a Convenção Anual da REDE de Responsabilidade 

Social das Organizações, da qual faz parte, que decorreu no Auditório da sua sede e no 

Palácio das Artes - Fábrica de Talentos. 

Foi servido um Almoço Solidário para 80 pessoas, e para o efeito, as turmas de Cozinha / 

Pastelaria e Mesa e Bar, trabalharam em conjunto, pondo em prática a sua Aprendizagem e 

aprendendo a trabalhar em parceria. O almoço foi confeccionado pelos formandos de Cozinha 

/ Pastelaria e o serviço efectuado pelos de Mesa e Bar, sempre apoiado pelas responsáveis 

pedagógicas, Chefes Elsa Sousa e Sílvia Oliveira.  

Foi uma experiência gratificante e enriquecedora para os jovens. 
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CONGRESSO NORTE DE PORTUGAL / GALIZA 

A exemplo de anos anteriores, realizou-se nos dias 19 e 20 de Julho, na Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, o Congresso Norte de Portugal / 

Galiza. O IEFP – Instituto de Emprego e Formação do Norte, solicitou-nos o apoio dos nossos 

jovens do curso de Técnico de Mesa e Bar para servir os coffee breaks. Esse serviço foi 

efectuado pela Tânia Coelho e pela Sandra Lopes, que fizeram um excelente trabalho, 

prestigiando a formação e a Fundação da Juventude. 

 

WORKSHOPS 

Nos dias 23 e 24 de Maio, a Fundação da Juventude organizou a 5ª Reunião do Comité de 

Gestão do Projecto Imagina Atlantica que incluiu, também, dois worshops, no Palácio das 

Artes - Fábrica de Talentos.  

O curso de Mesa e Bar assegurou as “pausas para café”, desde a sua confecção até ao serviço,  

demonstrando um profissionalismo e responsabilidade dignas de profissionais, justificando o 

excelente trabalho que a equipa pedagógica tem desenvolvido com estes jovens.  

 

As duas turmas de Esteticista / Cosmetologista e de Refrigeração / Climatização, assistiram 

nos dias 28 de Fevereiro, 5 e 26 de Junho de 2012, respectivamente, ao Workshop “Situações 

a evitar em entrevistas de emprego”, na Cidade das profissões, na Rua das Flores, no Porto. 

 

TRABALHOS 

No âmbito de alguns programas curriculares têm sido desenvolvidos alguns trabalhos que 

ajudam a motivar, a interagir e mesmo a decorar todo o espaço de formação. 
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ESPAÇOS DINÂMICOS 

Na sede da Fundação da Juventude, na Rua das Flores e na Rua do Ferraz, estão instaladas 

algumas turmas, para além de funcionarem os cursos que utilizam a oficina e a cozinha 

industrial.  

Os restantes cursos continuam a funcionar nas instalações em Mouzinho da Silveira, sendo que 

os das áreas de Estética decorrem em Silva Tapada, em salas práticas devidamente 

preparadas e equipadas para o efeito.  

 

 

 

 

 

FINALIZAÇÃO DOS CURSOS DO SISTEMA DE APRENDIZAGEM 

O Sistema de Aprendizagem finalizou os seguintes cursos em 2012, com a realização das PAF’s 

– Provas de Avaliação Final: 

 

Técnico/a de Acção Educativa   

PAF realizada nos dias 15 e 16 de Março de 2012 

Embora sendo uma área muito difícil quanto à 

empregabilidade, 50% dos Formandos/as já se encontram a 

trabalhar, estando os restante em fase de 

entrevista/procura. 

 

 

Técnico/a de  

Esteticista / Cosmetologista -1  

PAF realizada nos dias 19, 20 e 21 

de Março de 2012 

BAR OFICINA 

SALA DE TIC 

ESTÉTICA COZINHA 

ADMINISTRATIVO SALA DE FORMAÇÃO REFEITÓRIO 
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Técnico/a de Esteticista / 

Cosmetologista -2 

PAF realizada nos dias 19, 22 e 23 

de Março de 2012. 

 

A área de Estética continua a ter uma grande procura por parte do mercado de trabalho, para 

SPA’s, cabeleireiros e gabinetes de estética, que procuram profissionais com formação actual 

e técnicas modernas. Não tiveram assim dificuldades estas 25 jovens em integrar-se no 

mercado de trabalho, muitas das quais criaram o seu próprio espaço, nas zonas geográficas 

de onde são oriundas, oferecendo uma oferta que não existia. 

 

Técnico/a de Electrónica (som e imagem)   

PAF realizada nos dias 26 e 27 de Abril de 2012 

Nesta formação, só conseguiram terminar quatro 

jovens, sendo que um não quis ficar integrado no local 

de Contexto de Trabalho, aceitando uma oferta de 

trabalho na EFACEC, dois querem continuar os estudos 

e o quarto formando está a responder a entrevistas 

para possível integração. 

 

Técnico/a de Vendas 

PAF realizada nos dias 12 e 13 de Junho 

de 2012. 

Pelas características da actividade e 

pelas difíceis condições actuais 

económicas do País, este é o curso em que os jovens têm sentido mais dificuldade em se 

vincularem ao mercado de trabalho, prestando serviços pontuais de estudos de mercado. 

Encontram-se a trabalhar, mas em áreas diferentes da sua formação profissional. 
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Técnico/a de Serviços Pessoais e á Comunidade   

PAF realizada nos dias 26 e 27 de Abril 

de 2012. 

Das formandas que terminaram, 50% 

ficaram integrados no local onde 

efectuaram a formação prática em 

contexto de trabalho, nomeadamente na Cruz Vermelha Portuguesa. 

As PAF’S, Provas de Avaliação Final, são constituídas por um júri composto pelo responsável 

pedagógico, por um formador da área cientifica e por um da área tecnológica, por um tutor, 

elemento responsável pelo formando na entidade acolhedora, por um elemento da Associação 

e/ou Sindicato, e em alguns casos, por um elemento do IEFP ou indicado por eles.  

Assim foi com grande satisfação que testemunhamos a aprovação de todos os jovens, 

justificando todo o trabalho e esforço efectuado pela equipa pedagógica e pela Fundação da 

Juventude, na preparação académica destes jovens, que chegaram ao fim deste percurso e o 

terminaram com sucesso.  

No que diz respeito aos dois cursos de Esteticista / Cosmetologista que decorriam, desde o 

seu início, em Ermesinde, foi necessário mudarmos de instalações, privilegiando a 

proximidade e instalações mais modernas e eficientes. Assim, desafiamos a responsável 

pedagógica por estes cursos que, enquanto profissional, possui já diversos espaços abertos 

desta área, a criar e a equipar de raiz um espaço certificado para aulas teóricas e práticas na 

Rua de Silva Tapada, 114, no Porto.   

FÉRIAS DE VERÃO  

No fim do primeiro semestre e antes de irem de férias de Verão, a turma A18 

de Técnicos de Mesa e Bar, decidiu presentear todos colaboradores da 

Fundação da Juventude, com um pequeno lanche, colocando em prática o 

que têm vindo a aprender. Decorreu no dia 31 de Julho ao fim da tarde, de 

forma a que todos pudessem participar.  
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ENTREGA DE DIPLOMAS  

 

Na abertura das aulas, no dia 3 de Setembro, realizou-se no Auditório da Fundação da 

Juventude, a entrega dos diplomas a todas as turmas que connosco iniciaram e finalizaram a 

sua dupla certificação, 12º /ano e que saíram como 

Técnicos da área profissional que escolheram.  

Foram convidados todos os formadores que ministraram 

formação desde o primeiro ano, que nos presentearam com 

a sua presença, o que foi muito simpático para os jovens. 

A entrega do diploma e do certificado de habilitações foram 

entregues pelos formadores que de alguma forma mais 

contribuíram para o crescimento e desenvolvimentos destes 

novos profissionais. 

 

ABERTURA DE NOVOS CURSOS 

Uma vez que os cursos que ministramos não abrangem as necessidades de todos os jovens que 

nos procuram e na expectativa de reforçar o crescimento da capacidade formativa face ao 

mercado de trabalho e à sua demanda, foram abertos no 2º semestre do ano novos cursos, 

respondendo á procura dos jovens e indo ao encontro da boa receptividade e da necessidade 

demonstrada pelas empresas / entidades que nos têm procurado, solicitando estas ofertas 

formativas.  

 

          OFERTA FORMATIVA Data de Início 

A20 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista Out. 2012 

A21 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria Out. 2012 

A22 Técnico(a) de Mesa e Bar Nov. 2012 

A23 Técnico(a) de Vitrinismo Nov. 2012 

A26 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista Out. 2012 
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Prevemos ainda a abertura de novos cursos de Técnico de Electrónica / Automação e 

Computadores, Técnico/a de Electrotécnia e Técnicas de Recepção / Orçamentação de 

Oficinas, no início de 2013. 

 
DIA DE HALLOWEEN  

As turmas de Cozinha/Pastelaria e Mesa e Bar 

do Sistema de Aprendizagem, realizaram um 

Almoço de 
Halloween 

no dia 31 de Outubro de 2012, no Refeitório da Fundação da Juventude, com uma ementa 

alusiva ao tema e que, mais uma vez, contou com a presença da maior parte dos 

colaboradores. Foi servida em dois horários, para todos puderem participar.  

Conseguimos contar 

com todos!  

 

 
NATAL 2012  
 
Este ano, por sugestão dos formandos, decidiu-se festejar o Natal de uma forma diferente. 
 
 

 
Liga de Futebol  
 

Foi-nos proposto uma liga de futebol entre turmas, masculina e feminina, 

que contaram, também, com a presença e participação dos formadores. A 

Escola Secundária Aurélia de Sousa, cedeu um campo exterior coberto, 

conseguindo transformar este dia diferente, onde a concorrência saudável e o convívio 

permanente, fez esquecer a temperatura e alguma chuva que teimou em também participar. 
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Decoração de Natal 

Com esta opção alternativa á Festa tradicional de 

Natal, os formandos decidiram decorar com 

reciclagem de material, (como por exemplo 

caixas de ovos), todo o espaço formativo, criando 

uma decoração diferente, original, bonita, 

ecológica e que acima de tudo os fez trabalhar 

em conjunto. Vale a pena anexar algumas fotos 

ilustrativas do que se pode fazer com material 

que já não usamos: 

 

 
 
Lanche de Natal 
 
E para celebrarmos esta época, foi com muito orgulho e enorme prazer, que os nossos cursos 

de Técnico/a de Cozinha /Pastelaria e Mesa e Bar, desafiaram a Fundação da Juventude para 

liderar o lanche de Natal, que decorreu no dia 14 de Dezembro, pelas 17h00, no Refeitório na 

Rua do Ferraz. 
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Este lanche só foi possível graças ao esforço dos nossos 

formandos e ao empenhamento das chefes Sílvia Oliveira, 

Conceição Soares e Elsa Sousa, a quem agradecemos de 

uma forma muito especial toda a dedicação, para além de 

ofereceram a todos os presentes, uma compota caseira, 

simbolizando o espírito doa oferta e da partilha do Natal. 

 

CONCLUSÃO  

Terminamos 2012 com 172 formandos, das quais terminaram os seus cursos com sucesso 67 

jovens, em diversas áreas, nomeadamente Técnicos/as de Esteticista / Cosmetologista, Acção 

Educativa, Vendas, Electrónica (Som e Imagem) e Serviços Pessoais e àComunidade. 

 

Todos os formandos mantêm a formação em dualidade, uma parte em sala e outra em 

entidades externas, obtendo assim uma melhor preparação para a sua integração no mercado 

de trabalho.  

 

Este ensino em alternância, em sala de aula e em entidades acolhedoras, sendo um processo 

gradual, facilita a integração dos jovens no mercado de trabalho, mas também aumenta o 

risco da perda, pois torna-se mais difícil a ligação com o jovem, exigindo por parte da 

Fundação da Juventude uma ligação muito próxima e assídua com os locais de estágio, o que 

nem sempre é fácil. 

 

Continuamos a sentir uma grande dificuldade na sensibilização às entidades que os acolhem, 

para se tornarem elementos activos na sua formação, pois uma parte do plano curricular dos 

cursos do Sistema de Aprendizagem é da responsabilidade das empresas que os recebem, que 

não estão preparadas para o efeito. 
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O Sistema de Aprendizagem da Fundação da Juventude, no Porto, atendeu, durante o ano 

de 2012, cerca de 300 jovens interessados em cursos de formação, efectuou 230 inscrições, 

quer para os cursos que iniciaram, assim como os que prevemos iniciar em 2013. Procederam-

se a novas entrevistas para novas contratações e/ou substituições de formadores externos, 

mantendo uma equipa de formadores com cerca de 60 elementos, sendo que os das áreas 

Sócio Cultural e Cientifica se encontram praticamente dedicados a tempo inteiro a este 

projecto. 

 

2.1.2.2 Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

Em 2012 foi concluída a colaboração com o Centro de Formação Profissional de Sintra, após a 

conclusão do seguinte curso: 

 

Técnico/a de Esteticista / Cosmetologista 

As duas acções, Técnicas de Esteticismo Cosmetologia iniciaram a 10 de Dezembro de 2009 e 

tiveram o seu términus a 27 de Abril de 2012, com a duração total de 3675 horas/cada. 

O grupo seleccionado em 2009 foi exclusivamente feminino, composto por 40 mulheres, com 

idades a variar entre os 15 e os 23 anos de idade.  

 

Por indicação do Centro de Formação Profissional de Sintra, juntaram-se as duas turmas dos 

cursos, constituindo-se depois um grupo de 21 formandas, iniciando-se 2012 com as mesmas 

21 formandas as quais se mantiveram até à conclusão do projecto da Aprendizagem. Por se 

encontrar junto do final e pelas formandas estarem em FPCT-Formação Pratica em Contexto 

de Trabalho, a assiduidade e a pontualidade foi muito alta, terminando o ano com um volume 

de formação de 12.429 horas, cerca de 99,63% do previsto na candidatura. 

 

Importa realçar que a maioria das formandas provém dos bairros sociais mais problemáticos 

da Região de Lisboa e Vale do Tejo e de famílias com fracos recursos, financeiros e/ou 

afectivos.  

 

A PAF – Prova de Avaliação Final do curso decorreu nos dias 26 e 27 de Abril, tendo 

participado no júri uma representante da ANEP – Associação Nacional de Esteticismo 

Profissional e detentora da carteira profissional na área. A mesma elogiou a postura, 

conhecimentos e dedicação das 21 formandas e aprovou todas as formandas em prova.  
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No final da PAF e do curso, as formandas emocionadas com o sucesso na concretização do seu 

sonho profissional agradeceram à representante da Fundação da Juventude o trabalho e 

dedicação que toda a equipa lhes proporcionou. 

 

 

Posteriormente, tivemos a oportunidade de: 

1) Levar a formanda Liliane Nogueira (1.ª pessoa na fotografia do conjunto) e a formadora 

Sheila Paulino ao “EUROSKILLS - Campeonato Nacional das Profissões”, que decorreu 

durante uma semana em Faro. A formanda em causa ficou em 4.º lugar, na categoria de 

“Cuidados de Beleza”. (Mais informação em:http://skillsportugal.iefp.pt/Destaques.aspx); 

2) Acompanhar a candidatura e selecção da formanda Silvia Abreu (fotografia da esquerda), 

pela “ANEP – Associação Nacional de Esteticismo Profissional” para com o apoio da 

“Federação Internacional de Esteticismo”, representar Portugal e beneficiar de uma 

formação e certificação completar na Bélgica. Partiu no dia 29 de Maio para a Bélgica, 

onde estará por 6 meses  em Nadine SEAMBIER “Beauté & Vie”  

(http://www.salembier.com/fr/fetez-les-mamans-ce-3-

juinprochain.html?IDD=51239&IDC=443), com todas as despesas (viagem, alojamento, 

seguro, etc) asseguradas e uma bolsa de 550€/mês. Para além da certificação reconhecida 

a nível internacional, que lhe facilitará a inserção profissional quando regressar a 

Portugal, melhorou muito a fluência de Inglês e Francês; 

3) Receber o pedido da formanda Adriana Tomás para que a equipa da Fundação da 

Juventude a ajude na montagem de um salão de estética. No final da FPCT a Adriana foi 

convidada pela empresa de acolhimento a trabalhar lá com um contrato de trabalho, local 

onde se encontra até ao momento. 

 

Cerca de 80% das formandas que concluíram, com sucesso, a formação conseguiram a sua 

inserção no mercado de trabalho. 

 

No 2º semestre de 2012, resultante da localização da Delegação de Lisboa e Vale do Tejo da 

Fundação da Juventude estar em Lisboa, os contatos para novas ações de formação passaram 

http://skillsportugal.iefp.pt/Destaques.aspx
http://www.salembier.com/fr/fetez-les-mamans-ce-3-juinprochain.html?IDD=51239&IDC=443
http://www.salembier.com/fr/fetez-les-mamans-ce-3-juinprochain.html?IDD=51239&IDC=443
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a realizar-se diretamente com a Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, a saber: 

- A 12 de Julho, após indicação do IEFP LVT, a Delegação de Lisboa e Vale do Tejo da 

Fundação da Juventude propôs a realização de 6 novas acções de formação: Esteticista 

Cosmetologista (2 acções), Técnico/a de Informática-Sistemas (2 acções) e Técnico/a de 

CAD/CAM (2 acções). 

- A 31 de Julho foi assinado o Protocolo de Colaboração, com o IEFP, para novas acções de 

formação do Sistema de Aprendizagem. 

- A 22 de Agosto foi feita a visita técnica do IEFP às instalações das salas teóricas e práticas. 

- A 16 de Novembro, o IEFP LVT notificou-nos da atribuição de 3 turmas. 

- A 12 de Dezembro, a FJ iniciou duas acções de “Esteticista Cosmetologista”, com 50 

formandos (25 formandos por turma), prevista decorrer até ao dia 3 de Julho de 2015. 

- A 21 de Dezembro iniciou a acção de “Técnico de Informática-Sistemas”, também destinada 

a 25 formandos e prevista decorrer até ao dia 31 de Janeiro de 2015. 

No total dos cerca de 75 jovens formandos, obteve-se um volume de formação de 3.288h em 

2012.  

 

 

2.1.2.3 Delegação do Algarve 

A Delegação do Algarve deu continuidade em 2012 aos 8 cursos no âmbito do Sistema de 

Aprendizagem, dois dos quais iniciados no ano de 2009: “Técnico/a de Instalação e 

Manutenção de Sistemas Informáticos” - 3100 horas e o de “Técnico/a de Serviços Pessoais e 

à Comunidade” - 3675 horas, e três iniciados em 2010: duas acções de “Técnico/a de Acção 

Educativa” – 3250 horas; e uma outra de “Técnico/a de Cozinha/Pastelaria” – 3675 horas. Os 

restantes 3 cursos foram já iniciados em 2011: duas acções de “Técnico/a de Acção 

Educativa” – 3250 horas; e uma de Técnico Comercial – 3125 horas. 

 

 

Técnico/a de Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos - Curso 1 

Este projecto formativo teve início a dia 18 de Dezembro de 2009, em Faro. Este curso 

contou, neste ano de 2012, com 10 formandos e foram ministradas 451 horas de PCT, obtendo 

um volume global de formação de 4510 horas. 
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Estes formandos deram continuidade ao último momento de Prática em Contexto de 

Trabalho, que decorreu entre 19 Dez. 2011 a 23 de Mar. 2012, num total de 500 horas, nos 

seguintes locais: 

 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO EMPRESA 

Alexandre Jouin Albufeira Migabytes - Informática 

André Madeira Faro Teorias Fixes, Lda 

Carlos Gonçalves Olhão 
Inforsat, Informática e 
Telecomunicações, SA 

Diogo Marreiros Faro C.M.Faro 

Mário Freitas Faro Escola Pinheiro e Rosa 

Paul Kooiman Olhão UALG 

Pedro Paiva Faro Vitor Colaço, Lda 

Ricardo Deus Faro Teorias Fixes, Lda 

Tiago Pires Faro-Gambelas UALG 

Wilson Marçal Faro Teorias Fixes, Lda 
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No final deste período de prática em contexto de trabalho, os formandos foram avaliados 

pela equipa formativa, para que lhes fosse possível realizar a PAF – Prova de Avaliação Final. 

Sendo a avaliação positiva de todos os formandos, foram os mesmos sujeitos à realização da 

PAF, que decorreu nos dias 26 e 27 de Março, com uma duração total de 12 horas. Foi 

constituída por 2 partes: a 1ª uma prova escrita e a 2ª uma prova prática, na medida em que 

esta prova assume o carácter de prova de desempenho profissional e consiste na realização 

perante um júri, de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas actividades do perfil de 

competências visado, devendo avaliar as competências consideradas nucleares para o 

cumprimento dos referenciais de formação. 

A prova foi realizada nas instalações da Engifogo, em Faro, sendo o Júri nomeado pela 

Fundação da Juventude, o seguinte:  

Prof. Paulo Pires - Responsável pedagógico que presidiu; 

Prof. Daniel Cruz - Componente sociocultural; 

Prof. Suzete Santos - Componente cientifica; 

Prof. Tony Chaveiro - Componente tecnológica. 

 

Após a realização da prova foi feita a sua correção, da qual resultaram as avaliações dos 

formandos, não tendo havido nenhuma negativa. 

Posteriormente foi feita a reunião de avaliação final do grupo, da qual resultaram as 

seguintes notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMANDO 
NOTA FINAL DO 

CURSO 

Alexandre Jouin 11 

André Madeira 15 

Carlos Gonçalves 15 

Diogo Marreiros 15 

Mário Freitas 14 

Paul Kooiman 18 

Pedro Paiva 12 

Ricardo Deus 10 

Tiago Pires 16 

Wilson Marçal 16 
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Após o términus desta acção podemos concluir que a mesma teve uma avaliação positiva, 

dado que após cerca de 27 meses de formação, finalizou com cerca de 50% do número inicial 

de formandos, destacando-se que 70% das notas estão acima da média. Dos 10 formandos, 8 

encontraram emprego logo após finalização do curso. 

Já no 2º semestre de 2012, fomos contactados pelo Centro de Formação Profissional de Faro, 

para o seguinte “Tendo a ação Técnico de Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos 

terminado a 27 de Março de 2012, vimos por este meio averiguar da existência de algum 

aluno que se tenha destacado do restante grupo, terminando o curso com notas acima da 

média, e que entendam V. Exas ser merecedor dessa distinção”. Ao solicitado, indicamos o 

formando Paul Kooiman, indicado para o prémio de mérito a atribuir pela Câmara Municipal 

de Faro aos melhores alunos que tenham concluído os seus estudos em 2012.  

 

Técnico/a de Serviços Pessoais e à Comunidade - Curso 2  

Esta acção teve início a 29 de Dezembro de 2009 e decorre, desde Janeiro/2010, em Faro, 

nas instalações da ANJE. 

O grupo iniciou o ano de 2012, já no 3º Período da acção, com 5 formandos e foram 

ministradas 486 horas de formção em sala e 650 horas de PCT, obtendo um volume global de 

formação de 5611 horas.  
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Os formandos desta acção entraram no terceiro e último momento de Prática em Contexto de 

Trabalho a 2 de Maio/2012, que terminou a 12 de Outubro 2012, nos locais onde iniciaram a 

mesma, num total de 650 horas: 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

Andreia Mártires Gambelas Planeta da Fantasia – Jardim-de-Infância 

Cristina Nascimento S. Brás de Alportel 
Creche Sitio do Bebé – CCD dos trabalhadores 

da C.M e JF de S.Brás de Alportel 

Graciela Palma Gambelas Planeta da Fantasia – Jardim-de-Infância 

Micael Sousa Faro Creche – Os Catraios 

Susana Parreira S. Brás de Alportel 
Agrupamento de Escolas José belchior Viegas 

de S. Brás de Alportel 

 

 

Após a realização da PCT, foi feita uma reunião com todos os formadores para avaliarem o 

grupo e tomarem conhecimento das avaliações provenientes da sua prestação nas entidades 

acolhedoras da PCT. 

Entretanto já iniciado o processo de construção e execução da PAF – Prova de Avaliação 

Final, foram selecionadas as UFCDS a integrar a mesma e a sua composição e a respectiva 

matriz. Seguiram-se as diligências para encontrar um espaço que fosse adequado à realização 

da PAF – Parte Prática, na medida em que, esta acção englobou várias e destintas áreas. Era 

necessário um espaço onde os formandos pudessem realizar actividades que demostrassem a 

sua aprendizagem, nomeadamente de técnicas de produção e organização alimentar, 

técnicas de tratamento de roupa, técnicas de limpeza, decoração e serviço de andares, 

técnicas de cuidados humanos, economato e técnicas de serviço de hotelaria e similar, 

técnicas de acolhimento, nutrição e diatética e higiene, segurança e legislação laboral.  

Assim e após vários contactos conseguiu-se, a título gratuito, a utilização das instalações da 

Escola Laura Ayres em Quarteira, que possui cursos profissionais de Cozinha e Bar, Auxiliares 

de andares e que detêm instalações adequadas. A parte teórica da PAF realizou-se no Edifício 

Ninho de Empresas da ANJE, em Faro, e a parte prática realizou-se então na Escola Drª Laura 

Ayres em Quarteira. 

Na reunião final de concepção da PAF e da Matriz ficou estipulada a data da sua realização, 

assim como o júri que acompanharia a mesma e a data de entrega da matriz aos formandos.  
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O Júri nomeado pela Fundação da Juventude, foi composto por:  

 Formadora Margarida Rodrigues - Responsável pedagógica que presidiu; 

 Profª Ana Correia- Componente sociocultural; 

 Prof. Fátima Coelho - Componente cientifica; 

 Formadora Luisa Cariano - Componente tecnológica. 

 

No dia 18 de Setembro de 2012 foi entregue a matriz aos formandos, tendo a matrizsido 

explicada em grupo e depois foram esclarecidas pequenas dúvidas individualmente. Todos os 

formadores se colocaram à disposição para esclarecer e orientar os formandos no estudo e na 

preparação para a prova de avaliação final. Foram informados das datas de realização da 

prova e a duração da mesma, assim como os locais onde iria 

decorrer.  

 

A PAF decorreu nos dias 29, 30 e 31 de Outubro com uma 

duração total de 16 horas. No dia 29 de Outubro/2012, 

realizou-se a parte teórica que foi em sala, e todos os 

formandos desenvolveram a mesma em simultâneo, em Faro.  

Nos dias 30 e 31 de Outubro de 2012 a parte prática da prova 

foi realizada na Escola Drª Laura Ayres em Quarteira. As 

diferentes provas práticas foram desenvolvidas 

individualmente e de duas formas diferentes, nas situações em 

que a prova e as instalações o permitiam, determinadas 

tarefas foram desempenhadas em simultâneo e situações em 

que quer o espaço quer as características da prova assim o 

pediam, as provas foram desenvolvidas individualmente. 

  

 

 

 

 

 

Após a realização PAF, o Júri reuniu-se para a correcção da prova. Concluiu-se que os 

resultados foram todos positivos. De acordo com os procedimentos estipulados pelo 

regulamento, foi feita uma reunião de avaliação final do grupo, onde se constatou que todos 
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os formandos obtiveram classificação positiva, tendo portando obtido aprovação quer a nível 

teórico quer a nível prático. 

Os formandos da acção tiveram as seguintes classificações:       

 

 

 

 

 

 

Das 5 formandas, 2 encontraram emprego logo após finalização do curso. 

 

Técnico/a de Acção Educativa – Curso 3 

Esta acção iniciou-se a 21 de Junho de 2010 nas instalações da ANJE, em Faro, terminando 

em Outubro de 2012. Este curso contou, com 8 formandos e foram ministradas 600 horas de 

formação em sala e 500 de PCT, obtendo um volume de formação global de 8664 horas. 

 

 

FORMANDO 
NOTA FINAL 

DO CURSO 

Andreia Viola Mártires 18 

Cristina Maria Viegas do Nascimento 14 

Graciela Revés da Palma 17 

Miacel Iven Serra de Sousa 13 

Susana Raquel Santos Parreira 12 
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No início de ano os formandos desta acção iniciaram o 3º período de formação, tendo dado 

inicio ao 3º momento de Prática em Contexto de Trabalho, a 21 de Maio/2012, tendo este 

terminado a 3 de Outubro/2012 nos locais onde iniciaram a mesma: 

 

No final deste período de prática em contexto de trabalho, os formandos foram avaliados 

pela equipa formativa, para que lhes fosse possível realizar a PAF – Prova de Avaliação Final. 

Entretanto já iniciado o processo de construção e execução da PAF – Prova de Avaliação 

Final, foram selecionadas as UFCDS a integrar a mesma e a composição da PAF e da 

respectiva matriz. 

 

A PAF Foi constituída por 2 partes: a 1ª uma prova escrita e a 2ª uma prova prática, na 

medida em que esta prova assume o carácter de prova de desempenho profissional e consiste 

na realização perante um júri, de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas actividades do 

perfil de competências visado, devendo avaliar as competências consideradas nucleares para 

o cumprimento dos referenciais de formação. 

A matriz da prova foi entregue aos formandos numa reunião que foi feita com os mesmos, no 

dia 1 de Outubro 2012, com o intuito também de lhes esclarecer qualquer dúvida que 

tivessem, pois todos os formadores se disponibilizaram para o fazer. Foram os formandos 

informados das datas de realização da prova e a duração da mesma, assim como o local onde 

iria decorrer (ANJE/Faro). 

 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO EMPRESA 

Rute Gomes Faro Oficina Divertida 

Tatiana Corvo Faro Super Escola 

David Sousa Faro Oficina Divertida 

Susana Fialho Faro Oficina Divertida 

Débora André Olhão 
Stª Casa Misericórdia de Olhão – Infantário Maria 

Helena Rufino 

Filomena Guerreiro Olhão 
Stª Casa Misericórdia de Olhão – Infantário Maria 

Helena Rufino 

Joana Relvas Faro  Os Amorzinhos 

Soraia Vicente 
Vila Real de Stº 

António 

Agrup. Escolas D. José I – Jardim Infância Stº 

António 
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A PAF decorreu nos dias 16 e 17 de Outubro 2012, com uma duração total de 12 horas. A 

parte teórica da PAF, foi realizada em sala e todos os formandos desenvolveram a mesma em 

simultâneo. A parte prática, na qual foram sujeitos a várias actividades de acordo com 

conteúdo programático da acção, foi realizada individualmente, o material e equipamento 

utilizado na prova foi na sua grande maioria cedido por alguns formadores da componente 

tecnológica.  

 

O Júri nomeado pela Fundação da Juventude, foi composto por:  

 Formadora Miriam Torres- Responsável pedagógico que presidiu; 

 Prof. Fátima Coelho - Componente sociocultural; 

 Prof. Suzete Santos - Componente cientifica; 

 Formadora Ana Rita Tomé - Componente tecnológica. 

Após a realização da prova foi feita a sua correção, da qual resultaram as avaliações dos 

formandos, não tendo havido nenhuma negativa. 

 

Posteriormente foi feita a reunião de avaliação final do grupo, da qual resultaram as 

seguintes notas:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 8 formandos, 5 encontraram emprego logo após finalização do curso. 

FORMANDO NOTA FINAL DO CURSO 

David Miguel Cruz de Sousa 15 

Débora Lia do Nascimento André 14 

Filomena Rodrigues Guerreiro 16 

Joana Cristina Mendonça Relva 12 

Rute Andreia da Silva Gomes 14 

Soraia da Conceição Dimas Vicente 15 

Susana Sofia da Silva Fialho 13 

Tatiana Filipa Rodrigues Corvo 15 
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Técnico/a de Cozinha/Pastelaria – Curso 4 

Este curso arrancou a 21 de Julho de 2010, nas instalações da Delegação do Algarve, em 

Tavira. O grupo foi composto, neste ano de 2012, por 6 formandos e foram ministradas 617 

horas de formação em sala, 746 de PCT, obtendo um volume de formação global de 8003 

horas. 

 

 

Os formandos desta acção realizaram o segundo momento de Prática em Contexto de 

Trabalho, entre 16 de Janeiro/2012 e 10 de Maio/2012, num total de 550 horas, nos seguintes 

locais:  

 

A 14 de Maio de 2012 deu-se início ao terceiro e último período formativo desta acção, 

contando com a presença dos 6 formandos que transitaram na sua totalidade. 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO EMPRESA 

Amândio Delgado Hotel Real Santa Eulália Hoteis Real 

António Horta Hotel Porta Nova Varandahoteis 

Cláudia Fernandes Hotel Porta Nova Hotel Porta Nova 

Mónica Branco Castro Marim Golfe Castro Marim Golfe 

Cheila Serina Hotel Dunamar Hotel Dunamar 

Mamadou Diallo Pousada de Tavira Pousada de Tavira 
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No 2º semestre de 2012, o grupo manteve-se com 6 formandos e foram ministradas 600 horas 

de formação em sala, iniciando-se em 19 de Novembro 2012 o 3º e último momento de PCT 

que tem uma duração de 650 horas. 

Os locais de acolhimento para a realização da PCT, foram os seguintes:  

 

Relativamente ao formando Amândio Delgado, o mesmo teve de mudar de local de estágio 

após 100 horas de formação realizada, pelo facto da referida Unidade Hoteleira, por motivos 

da conjuntura financeira atual do país, ter fechado as instalações até Março de 2013. Assim, 

a partir do dia 14 de Dezembro iniciou no Forte de São João, Sociedade Imobiliária e Turística 

SA onde ainda está a realizar a PCT. 

Face ao acompanhamento efectuado à realização da PCT, pode-se afirmar que os formandos 

estão a cumprir o plano de actividades que lhes foi estipulado, estando os mesmos agradados 

com a aprendizagem in loco que estão a ter, assim como os bons resultados que nos têm sido 

transmitidos pelos seus tutores. 

 

Técnico/a de Acção Educativa – Curso 5 

Este curso surgiu do convite feito pelo Centro de Formação Profissional de Faro à Delegação 

da Fundação da Juventude do Algarve, face ao trabalho anteriormente desenvolvido entre 

este Centro e a Delegação em projectos formativos. Esta formação iniciou-se a 18 de Outubro 

de 2010, nas instalações do Centro Comunitário da Fuzeta e vai terminar em Fevereiro de 

2013. 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO EMPRESA 

Amândio Delgado Albufeira ADMITUR, Lda / Forte S.João 

António Horta Vila Nova Cacela Robinson Hotels Portugal, S.A 

Cláudia Fernandes Tavira Algartemático SA 

Mónica Branco Castro Marim Castro Marim Golfe 

Cheila Serina Monte Gordo Hotel Apartamentos Dunamar 

Mamadou Diallo Portimão Pestana Hoteis 
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No ano de 2012, iniciaram a formação 12 formandas, tendo sido ao longo do ano o grupo 

reduzido para 9. Esta redução prende-se com o facto de 3 formandas terem sido excluídas da 

acção, pelas seguintes razões: duas por terem atingido o número máximo limite de faltas, 

não apresentando qualquer justificação para o facto; e a terceira por ter abandonado o local 

da realização da PCT, sem qualquer justificação ou contacto, apesar das inúmeras tentativas 

por parte da Fundação da Juventude e da coordenadora da acção. 

 

Foram ministradas, neste ano, 744 horas de formação em sala e 728 em PCT, obtendo um 

volume de formação global de 13.385 horas. 

 

 

 

As formandas iniciaram o segundo momento de Prática em Contexto de Trabalho, entre 9 de 

Fevereiro/2012 e 4 de Maio/2012, num total de 400 horas, nos seguintes locais: 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

Ana Bárbara Costa Olhão A Minha Casinha, Infantário Lda 

Sara Soares Fuzeta Creche Joaninha 

Suse Camacho Fuzeta Infantário Centro Comunitário da Fuzeta 
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Após a avaliação da formação em sala e da PCT, a totalidade das formandas transitaram para 

o 3º período, que se iniciou a 10 de Maio/2012. 

 

No 2º semestre de 2012, o grupo manteve-se com 9 formandas e foram ministradas 600 horas 

de formação em sala, e iniciou–se o último período de PCT a 22 de Outubro/2012, que terá a 

duração de  num total de 500 horas, nos seguintes locais: 

 

 

Pelo acompanhamento efetuado junto das entidades acolhedoras para a realização da PCT e 

segundo a avaliação que os tutores têm feito, todas as formandas tem cumprido na íntegra o 

plano de actividades, algumas estão a realizar a PCT no mesmo local, o que permite a 

Ana Silva Fuzeta Infantário Centro Comunitário da Fuzeta 

Ana Rita Pereira Olhão Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio   

Ana Pires Olhão Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio   

Tânia Sousa Gambelas Bela Infância – Unipessoal, Lda 

Irina Manuel Olhão Infantário Maria Helena Rufino 

Keynara Gomes Moncarapacho 
Infantário Meninos da Vila – Stª Casa Misericórdia 

Moncarapacho 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

Ana Bárbara Costa Olhão A Minha Casinha, Infantário Lda 

Sara Soares Fuzeta Infantário do Centro Comunitário 

Suse Camacho Fuzeta Infantário Maria Helena Rufino 

Ana Silva Fuzeta Creche “Joaninha” 

Ana Rita Pereira Olhão Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio   

Ana Pires Olhão Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio   

Tânia Sousa Gambelas Bela Infância - Creche e Jardim de Infância 

Irina Manuel Olhão Infantário Maria Helena Rufino 

Keynara Gomes Olhão Infantário Maria Helena Rufino 
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avaliação de progressão. As próprias formandas encontram-se satisfeitas e motivadas com a 

realização das suas PCT’s. 

 

Técnico/a de Acção Educativa - Curso 6 

Este curso surge novamente por convite feito pelo Centro de Emprego de Faro à Delegação da 

Fundação da Juventude do Algarve, por antecedentes positivos de trabalho em parceria em 

projetos formativos. Esta acção de formação iniciou a 20 de Junho/2011. 

No início do ano de 2012, o grupo de formandos era composto por 11 formandos, contudo 

houve 2 formandas que foram excluídas da acção, por terem ultrapassado o número máximo 

limite de faltas, apesar das inúmeras tentativas e chamadas de atenção por parte da 

Fundação da Juventude e da coordenadora da acção.  

 

Neste ano de 2012 foram ministradas 753 horas de formação em sala e 600 horas em PCT, 

obtendo um volume de formação global de 12.296 horas. 
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Iniciaram o 1º momento da PCT, 9 formandas, entre 6 de Fevereiro/2012 e 16 de Março/2012, 

num total de 200 horas, nos seguintes locais: 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

Adriana Nobre Faro Chão de Estrelas Centro Infantil, Lda 

Natanael Soares Faro Chão de Estrelas Centro Infantil, Lda 

Andreia Mendes Loulé Fundação António Aleixo 

Filipa Santos Quarteira Fundação António Aleixo 

Susana  Luz Olhão Centro Infantil Os Saltitões 

Andreia Ferreira Faro Os Amorzinhos, Lda 

Priscila Pinho Faro Os Amorzinhos, Lda 

Vera Silva Faro Os Amorzinhos, Lda 

Neuza Miranda Gambelas Bela Infância - Creche e Jardim de Infância 

 

Transitaram para o 2º período de formação as 9 formandas, o qual se iniciou a 8 de Outubro 

2012, tendo terminado a 28 Dezembro 2012, com uma duração de 400 horas, nos seguintes 

locais: 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

Adriana Nobre Faro 
Berçário & Creche – A Galinha Choca 

Chão de Estrelas Centro Infantil, Lda 

Natanael Soares Faro Berçário & Creche – A Galinha Choca 

Andreia Mendes Loulé Casa da Primeira Infância 

Filipa Santos Vilamoura Clube do Bibe, Infantário, Lda 

Susana  Luz Olhão Centro Infantil Os Saltitões - ACASO 

Andreia Ferreira Faro Descobertas Mil, Lda - Casa da Avó - Jardim Infantil 

Priscila Pinho Faro Os Amorzinhos, Lda 

Vera Silva Olhão Centro Infantil Os Saltitões - ACASO 

Neuza Miranda Gambelas Bela Infância - Creche e Jardim de Infância 

 

A PCT decorreu dentro da normalidade, com as formandas a serem avaliados pelos tutores de 

forma positiva. Algumas das formandas quiseram dar continuidade ao estágio realizado no 
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período anterior, o que foi muito bem aceite pelos tutores; outras quiseram mudar para 

conhecer outras formas de trabalho e dinâmicas diferentes. Houve a particularidade de uma 

formanda que pediu para ir para uma entidade diferente do 1º período, acabando por 

solicitar novamente a sua colocação no local anterior, pois concluiu, após um mês de PCT, 

que tinha mais para aprender no anterior, tendo sido feitas as diligências necessárias, não 

havendo qualquer problema com a 1º escolha, que continuou a acolher os restantes 

formandos que lá estavam.   

Técnico/a Comercial – Curso 7  

Esta acção teve início no dia 9 de Novembro de 2011, com 20 formandos. 

Ao longo do 1º semestre de 2012, houve algumas desistências, que se ficaram a dever ao 

facto dos formandos terem ultrapassado o limite máximo de faltas permitido, apesar dos 

inúmeros avisos feitos pela Fundação da Juventude, finalizando o ano de 2012 com 12 

formandos.     

Foram ministradas, neste ano, 1.147 horas de formação em sala e 200 em PCT, obtendo um 

volume de formação global de 16.838 horas 
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Os formandos iniciaram o 1º momento de Prática em Contexto de Trabalho, a 11 de 

Junho/2012, tendo terminado a 19 de Julho/2012, num total de 200 horas, nos seguintes 

locais: 

 

Quando se iniciou o 2º semestre de 2012, os formandos encontravam-se a realizar a PCT 

referente ao 1º período. Após o acompanhamento efectuado aos locais de realização das 

PCTs, verificou-se que os formandos foram todos avaliados de forma positiva, tendo alguns 

deles sido convidados a realizar trabalhos, em regime de part-time, ao longo do ano.  

Feita a avaliação final do 1º período, todos os formandos transitaram para o 2º período, que 

se iniciou a 23 de Julho, tendo o grupo mantido os 12 elementos.  

 

Técnico/a de Acção Educativa – Curso 8 

Este curso foi o último feito por convite por parte do Centro de Emprego de Vila Real de 

Santo António à Delegação do Algarve, pelas razões de trabalho em parceria desenvolvido 

entre este Centro e a Delegação em projetos formativos. 

Esta acção teve início a 21 de Dezembro de 2011, com 20 formandas, e decorre nas 

instalações da UTL – Universidade de Tempos Livres, em Vila Real de Santo António.  

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

Alexandre Martinho Faro Sportzone S.A – Comércio de 
artigos de desporto 

Davide Caetano Faro Sportzone S.A – Comércio de 
artigos de desporto 

Nádia Pereira Montenegro Sanycel 

Ana Brás Faro Sportzone S.A – Comércio de 
artigos de desporto 

Vasile Lungu Olhão Comfeipas, Lda 

Margarida Vilhena Faro Companhia Portuguesa de 
Hipermercados, S.A 

André Formigo Tavira Arquivo Municipal de Tavira 

Ana Vaz Tavira Arquivo Municipal de Tavira 

Rafael Pereira Faro Companhia Portuguesa de 
Hipermercados, S.A 

Nicoleta Lungu Olhão Sérgio & Verónica – Imobiliária, 
Lda 

Oleksandr  Zhuravskiy Olhão Perfect Sellers 

Vera Martins Faro Sportzone S.A – Comércio de 
artigos de desporto 
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Ao longo deste ano de 2012, houve 4 desistências, tendo 3 formandas ultrapassado o limite 

máximo de faltas permitido, apesar dos inúmeros avisos feitos pela Fundação da Juventude e 

1 formanda pelo facto de ter tido uma conduta reprovável na PCT, tendo sido imediatamente 

excluída da formação. 

 

Foram ministradas 1277 horas de formação em sala e 200 horas de PCT, obtendo um volume 

de formação global de 24.755 horas. 

 

As formandas iniciaram o 1º momento de Prática em Contexto de Trabalho, a 04 de 

Julho/2012, tendo terminado a 13 de Setembro/2012, num total de 200 horas, nos seguintes 

locais: 

FORMANDO LOCAL DE ESTÁGIO INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

Ana Cláudia Xavier Monte Gordo 
Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 

António – Centro Infantil                 
“A Cegonha” 

Ana Cláudia Morais V.R.Stº António Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 
António – Infantário “ A Borboleta” 

Ana Sofia Matos V.R.Stº António Jardim Infância Santo António 

Ana Teresa Rosa V.R.Stº António Jardim Infância Santo António 

Cátia Soares Monte Gordo 
Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 

António – Centro Infantil                 
“A Cegonha” 

Cristina Pina V.R.Stº António Jardim Infância Santo António 

Elisabete Vicente V.R.Stº António Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 
António – Infantário “ A Borboleta” 

Joana Botequilha V.R.Stº António Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 
António – Creche Stº António 

Lurdes Rosa V.R.Stº António Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 
António – Infantário “ A Borboleta” 

Maria Adelaide Botequilha Monte Gordo 
Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 

António – Centro Infantil                 
“A Cegonha” 

Raquel Caleiro V.R.Stº António Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 
António – Creche Stº António 

Sónia Ferreira Monte Gordo 
Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 

António – Centro Infantil                 
“A Cegonha” 

Sónia Bartolomeu Monte Gordo 
Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 

António – Centro Infantil                 
“A Cegonha” 
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Após o acompanhamento efectuado aos locais de realização das PCTs, verificou-se que as 

formandas foram todas avaliadas de forma positiva; tendo sido feita a avaliação final do 1º 

período, todas as formandas transitaram para o 2º período, que se iniciou a 17 de Setembro 

de 2012, tendo o grupo mantido os 16 elementos.  

Soraia Conceição V.R.Stº António Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 
António – Infantário “ A Borboleta” 

Tatiana Estevão V.R.Stº António Santa Casa da Misericórdia de V.R.Stº 
António – Creche Stº António 

Andreia Serafim Cabanas de Tavira Santa Casa da Misericórdia de Tavira 
– Infantário de Cabanas de Tavira 
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2.1.3 Centro de Novas Oportunidades 

 

A 8 de Março de 2012 foi apresentado o saldo final à ANQEP - Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional, I.P., do Centro Novas Oportunidades da Fundação da 

Juventude, que encerrou a 31 de Dezembro de 2011.  

Durante o 1º semestre de 2012, foram realizadas Sessões de Entrega de Certificados do ensino 

básico e secundário em diferentes locais e junto de diversas instituições: 

- A 5 de Março, no Salão Nobre da Universidade Fernando Pessoa, procedeu-se à Entrega dos 

Certificados a colaboradores e familiares da Universidade que, ao longo de 2011, concluiram 

o nível secundário de escolaridade. A Cerimónia foi aberta pelo Reitor, Professor Doutor 

Salvato Trigo, que felicitou todos os adultos presentes por terem aceite o desafio e a 

oportunidade de certificarem as competências que foram adquirindo ao longo da vida. 

Também a colaboradora da Fundação da Juventude e ex-coordenadora do CNO, reconheceu e 

focou a sua intervenção, nas vantagens do lema “Aprender Compensa” e referiu a 

importância da Aprendizagem ao Longo da Vida enquanto atenuante “da exclusão social, do 

desemprego estrutural e como contributo para os avanços na produtividade que o 

desenvolvimento tecnológico exige”. 

 

- A 14 de Março, no Centro Social e Paroquial de Santa Cruz do Bispo, a Fundação da 

Juventude procedeu à última Sessão de Entrega de Certificados e Diplomas do 9º ano de 

Escolaridade, a treze colaboradoras deste Centro. O Pe João Matias Valente Azevedo presidiu 

a esta Cerimónia, tecendo rasgados elogios às adultas que concluiram com sucesso, sacrifício 

e muito empenho, o 9º ano de escolaridade e focou, também, as mudanças positivas 

verificadas em muitas das adultas, quer em termos de autonomia, quer mesmo de 

profissionalismo, após terem terminado o processo de reconhecimento, validação e 

certificação de competências. Igualmente, a Fundação da Juventude agradeceu o 

acolhimento recebido através da cedência gratuita das instalações e do acompanhamento 

prestado a esta iniciativa e mencionou a importância da APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA, 

incentivando as presentes a estarem atentas e a agarrarem as oportunidades da formação 

profissional. 

 

A Fundação da Juventude neste período continuou a receber, quase diariamente, pedidos de 

transferência de adultos inscritos no CNO para outros Centros que permaneceram abertos, 

bem como a entregar Certificados a adultos que não estiveram presentes nas Sessões 

realizadas. 
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2.1.4 Serviços de Acompanhamento, Aconselhamento e Orientação Vocacional e de 

Apoio ao Emprego 

2.1.4.1 Sede / Porto 

Foram realizados alguns processos de orientação vocacional a jovens que se encontravam a 

frequentar o 9º e o 12º anos de escolaridade. Estes jovens apresentavam dúvidas em relação 

às possíveis escolhas após o 9º e o 12º anos relativamente aos vários cursos e saídas 

profissionais. Realizaram-se, mais ou menos, 6 a 7 sessões por processo, com a duração 

aproximada de uma hora e meia por sessão, em que se trabalhou com cada jovem 

individualmente as suas preferências, expectativas, valores e opções escolares e 

profissionais.  

No que diz respeito ao apoio ao emprego, foram muitos os jovens encaminhados para 

processos de formação profissional de base ou de especialização, feitas várias entrevistas de 

simulação de emprego e, ainda, contactos com entidades potencialmente empregadoras, 

para além de se trabalharem conjuntamente Curricula Vitae e portefólios, tendo em vista 

melhorar e potenciar a entrada no mercado de trabalho.  

 

2.1.4.2 Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

O Serviço de Apoio ao Emprego continuou disponível aos jovens e empresas que procuraram a 

Delegação de Lisboa e Vale do Tejo, sendo que o número de jovens acompanhados é de difícil 

quantificação, uma vez que muitos são directamente encaminhados para as ofertas de 

emprego e formação através de e-mail, mas estima-se que tenham sido acompanhados tanto 

para ofertas de emprego, formação profissional como para estágios, cerca de 865 jovens, em 

2012. Deste ponto de vista, foi muito importante o contacto privilegiado com os gabinetes de 

saídas profissionais das Universidades em Lisboa (PEJENE e o PEJAME), Gabinetes de Inserção 

Profissional, Centros de Empregos, Gabinetes de Rendimento Social de Inserção, Associações, 

GEPE, etc (FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS, APRENDIZAGEM e NIZIN) que nos 

permitiram enquadrar alguns jovens da zona de Lisboa. 

 

O Serviço de Orientação Vocacional experimentou um incrível incremento, constituindo o 

resultado de dois factores relevantes: por um lado a forte divulgação do serviço e, por outro, 

devido à retirada de muitos dos serviços de psicologia das escolas, que deixou muitos alunos e 

pais sem alternativa a não ser recorrer a serviços externos. O serviço de orientação 

vocacional visa apoiar os jovens no seu percurso académico e profissional, através da 

realização de testes psicotécnicos e entrevistas individuais que lhes permitam conhecer as 
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opções do ponto de vista do mercado universitário, profissional ou outro, bem como ponderar 

acerca das opções de vida mais sustentadas e coerentes com as suas preferências e perfil 

psicológico.  

 

A Fundação da Juventude formalizou uma parceria temporária com a Dr.ª Sandra Mendes, 

responsável pelo Projecto NIZIN, o que permitiu oferecer gratuitamente serviços de 

Orientação Vocacional e Profissional, Aconselhamento de carreira e Coaching de Carreira. O 

feedback dos jovens beneficiários foi positivo, motivo pelo qual, se prevê a continuação da 

parceria em 2013.  
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2.1.5 PEJENE – Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas 

Empresas – 20ª Edição 

O PEJENE enquadra-se no primeiro Vector de Intervenção 

Estratégica da Fundação da Juventude, tem âmbito nacional, 

e vai na sua 20ª edição. Destina-se, exclusivamente, a 

estudantes do ensino superior a frequentar o último ou 

penúltimos anos dos seus respectivos cursos (Licenciatura, 

Mestrado, Mestrado Integrado). Os estágios de curta duração 

têm lugar entre os meses de Julho e Setembro com a 

duração mínima de 2 meses e máxima de 3. 

  

Verificando-se actualmente, em Portugal, taxas de 

desemprego de jovens recém-licenciados muito elevadas, é 

urgente que estes enquanto estudantes assumam um papel 

pró-activo na procura participada de esquemas de formação e emprego de qualidade e 

basicamente práticos, de forma a facilitar-lhes o acesso futuro ao mercado de trabalho. 

 

As entidades de acolhimento dos estagiários têm que pagar, no mínimo, mensalmente aos 

estagiários, os subsídios de alimentação e de transporte, de igual valor ao atribuído aos 

trabalhadores dessas entidades. Para além disso, deverão ainda fazer um Seguro de Acidentes 

Pessoais aos estagiários, coincidente com o período de estágio. 

 

Estes estágios permitem aos jovens, em muitos casos, um primeiro contacto com o mundo 

real do trabalho e às empresas/entidades de acolhimento: 

 Dispor de colaboradores temporários com elevada motivação e em formação, durante 

o período de férias do Verão, compensando a habitual diminuição do número dos seus 

colaboradores permanentes; 

 Integrar um “pool” de empresas com responsabilidade social, criando as condições 

mais adequadas a uma aprendizagem em local de trabalho e com um plano de estágio 

assente na competência e no rigor; 

 Promover a tão necessária ligação entre o mundo empresarial e os estabelecimentos 

de ensino superior, contribuindo para o reforço de competências; 

 Integrar um projecto com elevado prestígio e divulgação entre os jovens estudantes 

do ensino superior, futuros quadros técnicos e superiores do país; 

 Abrir as suas portas a novas propostas e métodos de trabalho, resultante dos 

conhecimentos científicos dos jovens estudantes do ensino superior. 
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O PEJENE continua a ser o programa de estágios de referência junto dos alunos do ensino 

superior em Portugal, recebendo de diversas organizações e entidades acolhedoras os mais 

gratificantes elogios, sendo o grau de satisfação das empresas e dos alunos muito elevado. 

Este Programa é promovido pela Fundação da Juventude, em parceria com o IPDJ, o IEFP, o 

IAPMEI e a Companhia de Seguros Tranquilidade.  

 

Os indicadores da 20ª Edição do PEJENE são: 

 

1- Nº de vagas para estágio por NUT I e por Distrito 

NUTS I: 

 Continente: 684 

 Madeira: 6 

 Açores: 4 

 

Nº de vagas para estágio por distrito: 

Distrito Total de Vagas Percentagem 

Açores 4 0,6% 

Aveiro 39 5,6% 

Beja 8 1,2% 

Braga 34 4,9% 

Bragança 9 1,3% 

Castelo Branco 16 2,3% 

Coimbra 54 7,8% 

Évora 7 1,0% 

Faro 32 4,6% 

Guarda 8 1,2% 

Leiria 23 3,3% 

Lisboa 167 24,1% 

Madeira 6 0,9% 

Porto 146 21,0% 

Santarém 38 5,5% 

Setúbal 39 5,6% 

Viana do Castelo 22 3,2% 

Vila Real 6 0,9% 

Viseu 36 5,2% 

 694 100,0% 
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2- Nº de vagas para estágio por área de formação: 

Área de Formação Total de Vagas Percentagem 

Administrativa 62 8,9% 

Ambiente 5 0,7% 

Animação Sociocultural 24 3,5% 

Antropologia 1 0,1% 

Arqueologia 3 0,4% 

Arquitetura 5 0,7% 

Arquitetura Paisagista 1 0,1% 

Assessoria de Direcção 1 0,1% 

Audiovisuais 4 0,6% 

Auditoria 1 0,1% 

Biologia 3 0,4% 

Bioquímica 1 0,1% 

Biotecnologia 1 0,1% 

Ciência Alimentar 2 0,3% 

Ciências da Informação  6 0,9% 

Ciências da Saúde 4 0,6% 

Ciências Farmacêuticas 1 0,1% 
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Comercial 22 3,2% 

Comunicação 18 2,6% 

Conservação e Restauro 1 0,1% 

Contabilidade 33 4,8% 

Design 8 1,2% 

Design Gráfico 9 1,3% 

Design Multimédia 8 1,2% 

Desporto 11 1,6% 

Direito 14 2,0% 

Documentação 3 0,4% 

Ecologia 1 0,1% 

Economia 14 2,0% 

Educação 5 0,7% 

Educação de Infância 11 1,6% 

Educação Física 6 0,9% 

Educação Social 6 0,9% 

Enfermagem 5 0,7% 

Engenharia Agrícola 1 0,1% 

Engenharia Civil 15 2,2% 

Engenharia da Energia e do Ambiente 11 1,6% 

Engenharia de Materiais 2 0,3% 

Engenharia de Sistemas e Informática 5 0,7% 

Engenharia de Telecomunicações 1 0,1% 

Engenharia do Ambiente 1 0,1% 

Engenharia e Gestão Industrial 4 0,6% 

Engenharia Eletrónica 12 1,7% 

Engenharia Geográfica 2 0,3% 

Engenharia Informática 9 1,3% 

Engenharia Mecânica 20 2,9% 

Engenharia Química 4 0,6% 

Enologia 1 0,1% 

Finanças 1 0,1% 

Fisioterapia 2 0,3% 

Formação 11 1,6% 

Fotografia 1 0,1% 

Geografia 1 0,1% 
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Gestão 29 4,2% 

Gestão Cultural 2 0,3% 

Gestão de Empresas 15 2,2% 

Gestão de Qualidade 5 0,7% 

Higiene e Segurança no Trabalho 4 0,6% 

História 1 0,1% 

Informática 8 1,2% 

Jornalismo 1 0,1% 

Línguas 2 0,3% 

Logística 5 0,7% 

Marketing 36 5,2% 

Matemática 1 0,1% 

Medicina Dentária 1 0,1% 

Medicina Veterinária 1 0,1% 

Multimédia 1 0,1% 

Museologia 1 0,1% 

Planeamento 1 0,1% 

Produção Cultural 2 0,3% 

Programação Informática 14 2,0% 

Programação Websites 4 0,6% 

Psicologia 7 1,0% 

Psicologia Clínica 1 0,1% 

Psicologia e Recursos Humanos 9 1,3% 

Qualidade 4 0,6% 

Química 7 1,0% 

Recursos Humanos 19 2,7% 

Relações Internacionais 1 0,1% 

Relações Públicas 4 0,6% 

Secretariado 7 1,0% 

Serviço Social 10 1,4% 

Serviço Social, Educação Social 1 0,1% 

Sistema de Gestão da Qualidade 9 1,3% 

Sistemas Informáticos 15 2,2% 

Social 15 2,2% 

Sociologia 6 0,9% 

Tecnologias de Informação 8 1,2% 
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Tesouraria 1 0,1% 

Tradução 3 0,4% 

Turismo 10 1,4% 

Web Design 19 2,7% 

 694 100,0% 

 

3 - Nº de Jovens candidatos a estágio por NUT I e Distrito 

NUTS I: 

 Continente: 1.476 

 Madeira: 20 

 Açores: 1 

 

Por distrito:  

Distrito 
Total 

Candidatos 
Percentagem 

Açores 1 0,1% 

Aveiro 129 8,6% 

Beja 18 1,2% 

Braga 132 8,8% 

Bragança 14 0,9% 

Castelo Branco 34 2,3% 

Coimbra 66 4,4% 

Évora 26 1,7% 

Faro 31 2,1% 

Guarda 22 1,5% 

Leiria 58 3,9% 

Lisboa 362 24,2% 

Madeira 20 1,3% 

Portalegre 2 0,1% 

Porto 314 21,0% 

Santarém 68 4,5% 

Setúbal 107 7,1% 

Viana do Castelo 30 2,0% 

Vila Real 26 1,7% 

Viseu 37 2,5% 

 1497 100,0% 
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4 - Nº de Jovens pré-seleccionados, por NUT I e Distrito 

 

NUTS I: 

 Continente: 1.214 

 Madeira: 20 

 Açores: 1 

 

Por distrito: 

Distrito 
Total 

Candidatos 
Percentagem 

Açores 1 0,1% 

Aveiro 103 8,3% 

Beja 13 1,1% 

Braga 104 8,4% 

Bragança 10 0,8% 

Castelo Branco 26 2,1% 

Coimbra 60 4,9% 

Évora 20 1,6% 

Faro 28 2,3% 
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Guarda 15 1,2% 

Leiria 43 3,5% 

Lisboa 311 25,2% 

Madeira 20 1,6% 

Portalegre 1 0,1% 

Porto 260 21,1% 

Santarém 60 4,9% 

Setúbal 90 7,3% 

Viana do Castelo 25 2,0% 

Vila Real 17 1,4% 

Viseu 28 2,3% 

 1235 100,0% 
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5 - Nº de Jovens com estágios concretizados, por NUT I e Distrito 

 
NUTS I: 

 Continente: 427 

 Madeira: 5 

 Açores: 1 

 

Por distrito: 

Distrito do Estágio Valor absoluto Percentagem 

Açores 1 0,2% 

Aveiro 35 8,1% 

Braga 18 4,2% 

Bragança 5 1,2% 

Castelo Branco 8 1,8% 

Coimbra 26 6,0% 

Évora 3 0,7% 

Faro 8 1,8% 

Guarda 1 0,2% 

Leiria 15 3,5% 

Lisboa 117 27,0% 

Madeira 5 1,2% 

Porto 123 28,4% 

Santarém 19 4,4% 

Setúbal 26 6,0% 

Viana do Castelo 11 2,5% 

Vila Real 2 0,5% 

Viseu 10 2,3% 

 433 100,0% 
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6 - Nº de Jovens com estágios concretizados, por área de formação 

 

Área de Estágio Valor absoluto Percentagem 

Administrativa 44 10,2% 

Ambiente 5 1,2% 

Animação Sociocultural 10 2,3% 

Antropologia 2 0,5% 

Arquitetura 6 1,4% 

Assessoria de Direcção 2 0,5% 

Audiovisuais 1 0,2% 

Biologia 6 1,4% 

Bioquímica 1 0,2% 

Biotecnologia 1 0,2% 

Ciência Alimentar 1 0,2% 

Ciências da Informação  7 1,6% 

Ciências da Saúde 1 0,2% 

Comercial 7 1,6% 

Comunicação 16 3,7% 

Conservação e Restauro 1 0,2% 

Contabilidade 36 8,3% 
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Design 2 0,5% 

Design Gráfico 10 2,3% 

Design Multimédia 2 0,5% 

Desporto 2 0,5% 

Direito 12 2,8% 

Documentação 2 0,5% 

Economia 4 0,9% 

Educação 5 1,2% 

Educação de Infância 3 0,7% 

Enfermagem 2 0,5% 

Engenharia Agrícola 1 0,2% 

Engenharia Civil 15 3,5% 

Engenharia da Energia e do Ambiente 6 1,4% 

Engenharia de Materiais 3 0,7% 

Engenharia de Sistemas e Informática 3 0,7% 

Engenharia e Gestão Industrial 4 0,9% 

Engenharia Eletrónica 5 1,2% 

Engenharia Geográfica 1 0,2% 

Engenharia Informática 1 0,2% 

Engenharia Mecânica 14 3,2% 

Engenharia Química 3 0,7% 

Finanças 1 0,2% 

Fisioterapia 1 0,2% 

Formação 8 1,8% 

Gestão 14 3,2% 

Gestão Cultural 1 0,2% 

Gestão de Empresas 11 2,5% 

Gestão de Qualidade 8 1,8% 

Higiene e Segurança no Trabalho 4 0,9% 

História 2 0,5% 

Imobiliária  2 0,5% 

Informática 3 0,7% 

Jornalismo 2 0,5% 

Línguas 3 0,7% 

Logística 1 0,2% 

Marketing 30 6,9% 

Matemática 2 0,5% 

Produção Cultural 6 1,4% 

Programação Informática 5 1,2% 

Psicologia 5 1,2% 

Psicologia e Recursos Humanos 7 1,6% 

Qualidade 2 0,5% 
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Química 6 1,4% 

Recursos Humanos 10 2,3% 

Relações Internacionais 1 0,2% 

Secretariado 5 1,2% 

Seguros 3 0,7% 

Serviço Social, Educação Social 10 2,3% 

Sistemas Informáticos 1 0,2% 

Social 13 3,0% 

Sociologia 1 0,2% 

Tesouraria 2 0,5% 

Tradução 3 0,7% 

Turismo 6 1,4% 

Web Design, Marketing 7 1,6% 

 433 100,0% 

 
7 - Nº de empresas com estágios concretizados, por NUT I e por Distrito 

 

NUTS I: 

 Continente: 208 

 Madeira: 4 

 Açores: 1 

 

Por distrito: 

Distrito do Estágio Valor absoluto Percentagem 

Açores 1 0,5% 

Aveiro 13 6,1% 

Braga 12 5,6% 

Bragança 4 1,9% 

Castelo Branco 4 1,9% 

Coimbra 11 5,2% 

Évora 3 1,4% 

Faro 8 3,8% 

Guarda 1 0,5% 

Leiria 8 3,8% 

Lisboa 54 25,4% 

Madeira 4 1,9% 

Porto 56 26,3% 

Santarém 10 4,7% 

Setúbal 7 3,3% 

Viana do Castelo 6 2,8% 
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Vila Real 2 0,9% 

Viseu 9 4,2% 

 213 100,0% 

 

 

 

O lançamento do PEJENE ocorreu em Janeiro, iniciando-se de imediato o período de 

divulgação com o mailing nacional para todos os estabelecimentos de ensino superior em 

Portugal Continental e Regiões Autónomas, pelas Direções Regionais do IPDJ, nas Lojas Ponto 

Já, nos Centros de Emprego e outros serviços/departamentos de emprego nas Delegações 

Regionais do IEFP, nas Delegações e participadas do IAPMEI, nos Gabinetes de Saídas 

Profissionais das Universidades e Politécnicos, Associações Empresariais, Empresas, ONG´s e 

outras entidades da Economia Social, Autarquias e Juntas de Freguesia, Redes Sociais e 

Blogues, etc. 

 

Também em Janeiro foi lançada a página oficial do PEJENE no facebook, no seguinte 

endereço http://www.facebook.com/pages/Pejene/301444353241749, com o objetivo de 

divulgar o PEJENE nesta importante rede social. Há data de hoje, a página conta com 1.033 

gostos. 

 

http://www.facebook.com/pages/Pejene/301444353241749
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Para a edição de 2012 foi desenvolvido o Sítio do PEJENE em 

www.fjuventude.pt/pejene2012, através do qual as entidades de acolhimento tiveram a 

possibilidade de efetuar a inscrição on-line até ao dia 27 de Abril. No dia 30 de Abril, o sítio 

disponibilizou as vagas de estágio para que os estudantes se pudessem candidatar e 

selecionar até ao limite máximo de 4 vagas diferentes. Este sistema permitiu rentabilizar 

melhor o tempo e tornar mais célere e eficaz o processo de pré-seleção dos candidatos a 

estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fjuventude.pt/pejene2012
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O elevado número de acessos ao sítio do PEJENE em Abril, altura coincidente com o términus 

das candidaturas das entidades acolhedoras e início das candidaturas dos estudantes, obrigou 

a Fundação da Juventude a reforçar a largura de banda do seu servidor, de forma a dar 

resposta à grande procura do sítio, o que significa que o alcance deste projeto cresceu 

bastante na internet.  

 

Para potenciar a adesão dos jovens e das empresas, a Fundação da Juventude criou banners 

que foram colocados em web-sites de estabelecimentos do ensino superior, das entidades 

promotoras, de associações empresariais e outras, que foram contactadas para proceder à 

divulgação do programa. Várias entidades de acolhimento divulgaram os estágios do PEJENE 

nos seus web-sites, através da colocação do banner e respectivo link; foram os casos, do 

grupo Mota-Engil que solicitou 30 vagas para estágio, a nível nacional, bem como da 

Companhia de Seguros Tranquilidade, com cerca de 40 vagas. 

 

No facebook foram colocadas mensagens informativas sobre as várias fases do PEJENE, de 

modo a que as entidades acolhedoras e os estudantes pudessem acompanhar o programa nas 

redes socais, traduzindo-se este esforço da estrutura da Fundação numa melhor recepção e 

manuseamento da informação.  
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De forma a chegar ao maior número de estudantes do ensino superior e de entidades de 

acolhimento, a Fundação da Juventude desenvolveu uma campanha no GoogleAdwords, a 

qual teve bons resultados, de acordo com o gráfico seguinte: 

 

 

 

 

Foram elaborados cartazes e desdobráveis com o regulamento do PEJENE, os quais foram 

distribuídos junto de todos os estabelecimentos de ensino superior, em Portugal continental e 

Ilhas, nas associações de estudantes, nos gabinetes de estágio, em zonas de animação e 

fruição juvenil, nas associações juvenis e colectividades, nos parceiros, etc. Foram 

produzidos Roll-Ups e vários outros materiais para divulgação em feiras e mostras, como se 

pode verificar nas fotografias seguintes: 
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A participação em feiras, mostras e fóruns foram oportunidades excelentes de divulgação do 

PEJENE, destacando-se as seguintes: 

 

• Conferência “Emprego Jovem, Perspetiva e Horizonte”, no ISCTE, em Lisboa, no dia 9 

de Fevereiro; 

• Feira de Emprego – Job Shop da AE ISCAL-Associação de Estudantes do Instituto 

Superior de Contabilidade de Lisboa, de 27 de Fevereiro a 2 de Março; 

• "iJob Party 2012 – Feira Interativa de emprego e empreendedorismo 2012" no Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (ISCSP), no dia 29 

de Fevereiro; 

• Seminários “SER EMPREENDEDOR(A) – Atitude e Competência”, decorreram no CECOA, 

em Lisboa, de 8 a 29 de Março; 

• Porto de Emprego, que decorreu na Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto, de 13 a 16 de Março de 2012; 

• FUTURÁLIA, que decorreu na FIL em Lisboa, de 15 a 17 de Março de 2012; 

• Feira de Emprego, que se realizou de 11 a 13 de Abril de 2012, no Campus da Penha, 

na Escola Superior de Comunicação da Universidade do Algarve; 
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• III Montra de Oportunidades de Lamego, de 11 a 14 de Abril; 

• IV Convenção Nacional RSOpt, na Fundação da Juventude, no Porto, a 12 de Abril; 

• FENGE – Feira de Engenharia do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, que 

decorreu de 16 a 19 de Abril; 

• Semana da Responsabilidade Social de 2012, na Fábrica de Braço de Prata, em Lisboa 

de 7 a 11 de Maio; 

• Ciclo de Conferências “A empregabilidade na nova economia – Crise ou 

oportunidade”, de 8 a 11 de Maio, no auditório da Xerox, em Lisboa; 

• Valoriza-te, que decorreu em Valongo, de 10 a 11 de Maio; 

• Feira de Emprego da Universidade Lusíada do Porto, no dia 21 de Maio de 2012. 

 

Para potenciar a divulgação do programa PEJENE, foram elaboradas newsletters informativas, 

as quais foram divulgadas junto das Universidades, Institutos Politécnicos, Gabinetes de Apoio 

ao Aluno, Gabinetes de Estágios, Empresas, Associações Empresariais, Centros de Emprego, 

Redes Sociais, para além do portal da Juventude e do Portal Universia. Foi, ainda realizada a 

divulgação do PEJENE no Jornal Diferencial, da Associação de Estudantes do Instituto Superior 

Técnico, através da inclusão de anúncio e publicidade no sítio da Associação de Estudantes. 

 

Com o intuito de avaliar, de forma eficiente, o impacto que o PEJENE teve nos seus jovens 

participantes, a Fundação da Juventude elaborou um questionário que aplicou aos estagiários 

das últimas 6 edições (de 2006 a 2011 inclusive). Este questionário foi aplicado em Abril, 

tendo obtido uma taxa de respostas de 34,2%. O questionário foi aplicado utilizando os 

formulários do Google Docs, bem como os gráficos resultante da sua análise. No entanto, 

apresentamos de seguida o estudo feito da análise dos questionários: 

 

Análise dos questionários do PEJENE 

 

O Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior em Empresas alcançou em 

2012 a 20º Edição e por esse motivo, a Fundação da Juventude, fez chegar um questionário a 

todos os jovens já participantes no PEJENE nos últimos 6 anos (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

e 2011) com o objetivo de avaliar o impacto e a real importância deste projetos.  

 

Da análise dos resultados é de destacar, primeiramente, a satisfatória percentagem de 

resposta ao questionário em causa, mais precisamente 34,2%, o que de certa forma evidencia 

a importância deste projeto para os jovens. Dos inquiridos, 344 era do sexo feminino a que 

corresponde uma percentagem de 62% e 212 do sexo masculino que representa 38%. Convém 

acrescentar ainda que os estudantes que realizaram o PEJENE nos anos 2009, 2010 e 2011 
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foram os que mais contribuíram para a resposta a este questionário. De 2009 responderam 

21,4%, de 2010 cerca de 14,9% e de 2011 31,3%. 

 

A razão de não termos obtido uma percentagem ainda mais favorável foi o facto de muitos 

dos jovens, na altura das candidaturas, utilizarem contas de e-mail associadas à instituição 

ou mesmo outros endereços eletrónicos, que mais tarde deixam de utilizar quando entram 

para o mercado de trabalho, daí o maior número de respostas ser de alunos participantes nos 

últimos 3 anos.  

 

Como seria de esperar a grande maioria dos Jovens que participaram neste Projecto são 

oriundo dos distritos de Lisboa (27,2%) e do Porto (21,4%). Dos distritos Aveiro, Braga, 

Setúbal, Santarém, Coimbra e Leiria também recebemos consideráveis respostas, cujos 

valores se situam entre 8% e os 3%. Jovens Açorianos e Madeirenses fizeram também parte 

integrante deste projeto. 

 

Relativamente às áreas de formação dos candidatos “Economia, Gestão e Contabilidade” é 

aquela que está associada ao maior número de estágios, 228 o que perfaz um total de 42,4 

%., seguindo-se as áreas de Tenologia com 137 (24,8%), e “Direito, Ciências Socias e Serviços” 

com 124 (22,5%). As áreas da Agricultura e Recursos Naturais, Educação Física, Desporto e 

Artes do Espetáculo; Saúde, Ciências da Educação e Professores são as áreas de formação a 

que menos estágios estão associados. Associado a este elemento, convém referir que a 

grande maioria dos inquiridos (70,3%) consideraram que o estágio foi adequado ao seu nível 

de conhecimentos. Tendo em conta estes resultados vemos que há um equilíbrio entre a 

oferta e a formação dos jovens.  

 

Um importante aspeto a destacar do questionário prende-se com o facto de 81,5% dos 

inquiridos ter afirmado que o PEJENE foi a sua primeira opção para fazer o estágio. A partir 

deste dado evidenciamos a grande importância que o projeto tem enquanto plataforma de 

ligação entre os jovens finalistas universitários e o mundo do trabalho. 2,2% dos jovens 

realizaram, inclusive, o PEJENE duas vezes.  

 

A grande maioria dos jovens (68,1%) que se candidatam a este programa de estágio, realiza-o 

com a duração entre 2 a 3 meses, ou seja, preferem o período de duração mais longo. Apenas 

31,9% realizam o estágio no período entre 1 a 2 meses.  

 

Relativamente aos locais de estágio, os distritos onde há um maior número de vagas são 

Lisboa (167 – 30,4%) e Porto (132 - 23,9%), as duas grandes cidades portuguesas onde se 

localizam as principais infraestruturas. Segue-se Aveiro com 40 vagas, Setúbal com 31, 
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Coimbra com 25 e Braga com 23 vagas. Os restantes distritos, nos quais se incluem as Regiões 

Autónomas registam número de vagas que variam entre as 15 e as 5 vagas.  

 

Sem dúvida que o PEJENE é um projeto útil para o processo académico e profissional 

posterior dos jovens, e isso mesmo é confirmado pelos inquiridos, onde 47,1% (260) 

concordam com essa afirmação e 34,1% (188) concordam muito. Apenas 3,1% dos inquiridos 

não valorizam tanto. Para além disso, 83,7% dos jovens que responderam ao questionário 

dizem que o programa os ajudou a adquirir competências e ainda 73,9% refere mesmo que a 

participação nesta plataforma contribuiu para uma melhor inserção no mercado de trabalho. 

85,1% dos inquiridos considera ainda que o PEJENE foi um importante meio de atingir os seus 

objetivos profissionais e apenas 13,9% não concordam.  

 

Tendo em conta os resultados até agora apresentados, nada mais se poderia esperar do que 

uma elevada satisfação relativamente ao programa de estágios (43,1% satisfeitos e 40,2% 

muito satisfeitos) e ao serviço prestado pela Fundação (47,3% satisfeitos e 31% muito 

satisfeitos). Para além disso, 90.8% dos inquiridos recomendaria o PEJENE a amigos ou 

conhecidos, o que comprova a importância e a satisfação para com este programa.  

 

Por último foi importante tomar conhecimento do rumo, por assim dizer, que o jovem tomou 

após a conclusão do estágio, e sem dúvida que os resultados foram gratificantes, já que 19,6% 

dos inquiridos continuou a colaborar com a entidade acolhedora. Desses, 7,1% são 

contratados, 4% estão em estágio profissional, 2,9% são freelancers e 4,2% encontram-se em 

investigação ou são trabalhadores a recibos verdes. 

 

Mas o que realmente importa destacar é que 41,5% dos inquiridos, participantes do PEJENE, 

se encontram, atualmente empregados, 26,6% são estudantes e 7,4% são 

trabalhadores/estudantes, sendo que apenas 14,7% estão desempregados.  

 

Com a última questão do inquérito pretendia-se saber o que os jovens consideravam 

importante melhorar no programa e a partir da análise dos resultados evidenciamos que 

40,2% julgam que seria pertinente aumentar o tempo de estágio, 30,6% referem que deveria 

haver ainda um maior acompanhamento por parte do tutor técnico e 12,5% sugerem 

aumentar a carga horária ao contrário de 2,9% que referem o oposto (diminuir a carga 

horária). 

 

A Comunidade virtual de estagiários e ex-estagiários do PEJENE, prevista no Plano de Ação de 

2012, foi concretizada através da criação de um grupo fechado no facebook, com o seguinte 

endereço www.facebook.com/groups/ComunidadePEJENE. 
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Com esta Comunidade, a Fundação da Juventude iniciou uma rede de consultores que podem 

prestar serviço voluntário ou pro bono aos projectos de intervenção social e de 

empregabilidade da Fundação. Por outro lado, pretendemos estimular a cooperação e 

entreajuda entre os membros desta Comunidade. 

 

 

 

Esta comunidade virtual foi divulgada na página oficial do PEJENE no facebook, no sítio da 

Fundação da Juventude, de modo a potenciar a adesão de todos os jovens que realizaram 

estágios do PEJENE. 

 

O PEJENE é um dos projectos da Fundação da Juventude com maior notoriedade e com maior 

audiência, o qual requer um acompanhamento constante e um trabalho minucioso de 

validação de candidaturas, de pré-seleccção, de encaminhamento dos jovens para as 

empresas, e acompanhamento dos mesmos durante o período de estágio, envolvendo 

portanto uma vasta equipa de colaboradores, com formação e experiências distintas, no todo 

território nacional, para responderem com qualidade às diferentes fases do PEJENE: 

- Desenvolvimento do regulamento; 

- Angariação de Parceiros; 

- Termos de comunicação e divulgação; 

- Desenvolvimento da imagem e sua aplicação nos diferentes suportes; 

- Estabelecimento de relações de proximidade territoriais; 

- Orçamentação e controlo de custos e adjudicação de serviços; 

- Validação de candidaturas de entidades de acolhimento e de estagiários; 
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- Pré-selecção dos candidatos a estágio e respectivo encaminhamento para as 

entidades de acolhimento; 

- Actualização da Base de Dados e de sistemas informáticos e de comunicação; 

- Avaliação do Programa e dos mecanismos de avaliação de desempenho dos estagiários 

e das entidades de acolhimento; 

- Certificação dos estagiários. 

 

São portanto muitas e diversas as tarefas inerentes a este Programa Nacional, que implicam 

também múltiplas deslocações e contactos telefónicos e electrónicos, material de escritório 

diverso, consumíveis informáticos e de arquivo, entre outras compras e fornecimentos. 

 

Durante os meses de Agosto e Setembro foram realizadas visitas de acompanhamento aos 

locais de estágio, a nível nacional, de forma a verificar e avaliar a forma como os estágios 

estavam a decorrer, também numa clara aproximação às empresas e aos seus tutores, de 

forma a consolidar as parcerias, comprometendo-as a continuar em edições futuras. 

 

No final dos estágios, os Tutores Técnicos preenchem as fichas de avaliação dos estágios e os 

estagiários elaboraram os relatórios finais de estágio, de acordo com as orientações dos 

modelos fornecidos pela Fundação da Juventude, encontrando-se já parte destes documentos 

em fase de apreciação. Verifica-se que o grau de satisfação por parte dos estagiários e das 

empresas continua muito positivo, tendo a Fundação da Juventude recebido vários e-mails 

nesse sentido. 

 

O 20º Encontro Nacional do PEJENE decorreu em Lisboa, no dia 6 de Novembro de 2012, nas 

instalações da Delegação de Lisboa e Vale do Tejo da Fundação da Juventude, de acordo com 

o seguinte programa: 

 

14H45 – Recepção dos participantes 

15H00 – Abertura do 20º Encontro Nacional do PEJENE 

 Análise dos resultados da 20ª Edição do Programa 

- Ana Catarina Leite Rodrigues, Gestão, Transporta 

- Gonçalo André Tolentino Diniz dos Santos, Direcção Comercial e Marketing, Transporta 

- Sandra Moreira, Orientadora na Transporta 

- Catia Cohen, Orientadora CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social 

- Filomeno António Correia Pereira Varela, Engª Civil, Montepio Geral 

- Francisco Maria Cavaleiro Gonçalves Pereira Martins, Gestão, Companhia de Seguros 

Tranquilidade 

15H50 – Entrega dos Certificados de Estágio 
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- Margarida Souto Pires, IEFP; 

- Murta Rosa, IPDJ; 

- Carlos Soares, Companhia de Seguros Tranquilidade 

- Susana Chaves, Fundação da Juventude 

16H15 – Encerramento dos trabalhos 

 

Durante o Encontro foi possível apresentar os testemunhos de estagiários e de entidades 

acolhedoras de forma a partilhar experiências e a fazer o balanço da edição. 

 

Fotografias do 20º Encontro Nacional do PEJENE 
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O Cronograma de 2012 do PEJENE foi o seguinte: 

 
Jan-12 Fev-12 Mar-12 Abr-12 Mai-12 

Jun-12 Jul-12 Ag-12 
Set-12 

Out-12 Nov-12 

Lançamento e divulgação 
                 

Candidatura de Entidades de Acolhimento 
               

Candidaturas dos Estudantes 
               

Feiras e Sessões de Divulgação 
                

Validação de candidaturas 
               

Período de Pré-seleção 
           

Reforço na divulgação 
           

Realização dos estágios 
           

Avaliação dos estágios 
           

Questionário / Estudo 
           

Comunidade Virtual 
              

Encontro Nacional do PEJENE 
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2.1.6 PEJAME – Programa de Estágios ‘Jovens Animadores do Museu da Eletricidade’ – 

10ª, 11ª e 12ªEdições 

O Programa de Estágios JAME enquadra-se no primeiro Vector de Intervenção Estratégica da 

Fundação da Juventude e tem como objectivo principal proporcionar aos estudantes 

universitários uma formação em contexto real de trabalho, através da colaboração no Museu 

da Eletricidade. O objectivo é proporcionar aos estudantes o aprofundamento dos seus 

conhecimentos técnico-científicos através do confronto com um público não especialista, 

desenvolvendo também as suas capacidades pessoais de liderança, gestão de grupos, espírito 

de iniciativa e de equipa, compromisso e disciplina, através do contexto real de 

funcionamento do Museu da Eletricidade. 

 

 

 

Ao Programa de Estágios podem candidatar-se estudantes do ensino superior, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 25 anos, a frequentar, preferencialmente cursos com 

componentes em Física, Electricidade, Electrónica, Química, Energia ou Ambiente. Todos os 

candidatos devem possuir bons conhecimentos de língua inglesa e devem frequentar, 

preferencialmente, estabelecimentos de ensino superior público ou privado da Área 

Metropolitana de Lisboa. 

 

Os estágios têm a duração de 6 meses, podendo prolongar-se até ao limite máximo de 12 

meses, caso exista interesse da Fundação EDP e disponibilidade do Estagiário. O estágio 
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compreende um período formativo inicial de cerca de 3 semans, a tempo parcial, o qual é da 

responsabilidade da Fundação EDP. Os estágios têm uma carga horária de cerca de 12 horas 

por semana.  

 

Para potenciar a divulgação, inseriu-se o programa no sítio da Fundação da Juventude com 

grande destaque e efectuou-se divulgação junto das Universidades, Gabinetes de Apoio aos 

Alunos, Gabinetes de Estágio, entre outros. Foram elaborados cartazes e desdobráveis para o 

programa com o regulamento, distribuídos através nas Universidades, nas associações de 

estudantes, nos gabinetes de estágio, etc. 

 

 

 

A comunicação entre os estagiários e a Fundação da Juventude é assegurada principalmente 

por via electrónica, assegurando-se o acompanhamento deste Programa através da realização 

de reuniões presenciais de acompanhamento e avaliação. A avaliação destes estágios é feita 

através da aplicação de questionários aos estagiários e à coordenadora do Museu, e é feita 

em dois momentos, a saber: intermédia e final. 

 

A 10ª edição terminou no final de Abril de 2012, com 20 estagiários e com um nível de 

satisfação superior aos 92%. A 11ª edição, iniciou em Maio de 2012 e terminou em Outubro de 

2012, com um grau de satisfação de 94%, com 18 estagiários, sendo 12 estagiários do sexo 

masculino e 6 do sexo feminino. 
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Aqui temos alguns comentários da última autoavaliação:  

- Aprendi  a ter novas responsabilidades com o facto de me 

encontrar num ambiente de trabalho fora do contexto 

universitário.  

- Contribuiu muito para o crescimento de uma pessoa tanto 

a nível pessoal como profissional.  

- Ensina a lidar e a desenvolver laços com todas as equipas 

existentes num ambiente de trabalho e a nível de 

guiamentos ensina também a não ter medo de lidar com as 

mais diversas situações transmitindo confiança e 

capacidade de resolver imprevistos  

- A nível de oficina com o tempo apercebo-me cada vez 

mais do grande contributo  

- É um estágio em que aliado ao desenvolvimento 

profissional tem-se a parte mais importante de todas, o 

desenvolvimento pessoal.  

- O bom ambiente de trabalho, os conhecimentos adquiridos e a experiência de trabalho.  

- A Interacção com diversos tipos de público. Aprender a ter muita organização de tempo e 

responsabilidade.  

- Contextualizar todos os conhecimentos do curso em termos práticos.  

- A oportunidade para discutir ciência e engenharia com todo o tipo de pessoas.  

- Aprender a comunicar e a expor ideias de uma forma clara para todos os tipos de pessoas. 

 

Na 11.ª Edição do PEJAME, com prazos de Janeiro a Abril, foram seleccionados 15 candidatos, 

dentro das cerca de 100 candidaturas recepcionadas. Edição com maior número de 

candidaturas, certamente resultante do aumento da visibilidade e credibilidade do projeto, 

bem como, da maior sensibilidade dos jovens para conciliar os estudos com experiências 

profissionais em contexto real de trabalho.  

A Delegação da Fundação da Juventude de Lisboa e Vale do Tejo, foi contactada por 

inúmeros jovens interessados em candidatarem-se ao projecto, devido à pouca oferta deste 

tipo de estágios para estudantes universitários. Na selecção dos candidatos aplicaram-se 

testes psicológicos, dinâmicas de grupo e realização de entrevistas individuais, o que 

permitiu um trabalho de proximidade com os candidatos. 

O nível de qualidade do projecto tem aumentado, no sentido de um maior alinhamento entre 

os critérios de selecção e o perfil de candidato procurado pelo Museu da Electricidade, 

consequência do contínuo estreitamento de relações entre a equipa técnica da Fundação da 
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Juventude e os responsáveis pelo projecto no Museu da Electricidade. Estimamos que o 

continuo incremento na divulgação, bem como o estabelecimento de contactos directos e já 

claramente implementados, com os responsáveis por divulgar este tipo de iniciativas nas 

Universidades de Lisboa, terá estado na origem do aumento observado no número de 

candidaturas recepcionadas nesta última edição. 

 

Na 12º edição, o nº de candidaturas subiu substancialmente, tendo sido recepcionadas cerca 

de 300 candidaturas. O processo de selecção decorreu através da análise dos CurrIcula Vitae 

dos estudantes, da aplicação de testes de avaliação psicológica e dinâmicas de grupo, 

terminando com a entrevista final. Foram selecionados 20 jovens para frequentar a formação 

no Museu da Eletricidade, que decorreu de 8 a 31 de Outubro. 
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2.1.7 MEJOBU – Plataforma de Emprego para Jovens Licenciados Desempregados 

 

 

 

 

Criado em 2011 pela empresa “Dopamina 360”, Consultora em Novas Tecnologias e 

Comunicação, o “MEJOBU - Plataforma de Emprego para Jovens Licenciados Desempregados” 

(www.MEJOBU.com), continuou a beneficiar do apoio da Fundação da Juventude ao nível da 

sua divulgação e encaminhamento de jovens e empresas. 

 

A MeJobU é uma rede social que pretende ser mais uma solução, original e inovadora, para 

combater o desemprego e contribuir para a integração de jovens licenciados no mercado de 

trabalho, e que se enquadra na estratégia de crescimento nesta área da Fundação da 

Juventude, pois pode potenciar a criação de auto-emprego e de novos negócios. 

 

O Mejobu é o ponto de encontro para todos aqueles que procuram emprego, e também para 

quem quer partilhar novas ideias e conhecimento.  

 

Tendo três vertentes de actuação, a saber: 

 Mejobu para pessoas (Me)  

 Mejobu para empresas (U)  

 Mejobu para a Comunidade  

Em 2012, o Mejobu teve mais de 8.000 visitantes, foi consultado em cerca de 62 paises, sendo 

também, por isso, uma boa ferramenta para colocar ofertas de emprego nacionais e 

internacionais, estimando-se um crescimento ainda mais acentuado, dado os elevados índices 

de desemprego jovem que se regista no país. 

 

http://www.mejobu.com/
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2.2 Promover e apoiar o espírito empreendedor e de iniciativa na juventude 

 

2.2.1 NIDE – Ninhos de Empresas 

 

2.2.1.1 Sede / Porto 

No 1º trimestre de 2012 decorreu a fase final das obras de remodelação das instalações do 

Ninho de Empresas do Porto, para as quais foi assinado um contrato de co-financiamento 

com o ON.2 – O Novo Norte.  

 

A 28 de Março foi realizada uma cerimónia para 

oficializar a sua reabertura, tendo contado com a 

presença do Secretário de Estado do Desporto e da 

Juventude, Dr. Alexandre Mestre, bem como de 

outras individualidades e representantes das áreas do 

empreendedorismo e da inovação, de apoio ao 

investimento e emprego, do sector financeiro e da 

banca, entre outros. Com a presença dos media 

divulgou-se, em diversos jornais e demais canais de 

comunicação, a reabertura do Ninho de Empresas do 

Porto para novos negócios de jovens candidatos a 

empresários. Nessa data já se encontravam 

instaladas 5 empresas, nas áreas da arquitectura e 

do design, da advocacia e mediação familiar, da 

animação turística e da consultoria estratégica. 

 

A Fundação da Juventude desde o início da instalação das jovens empresas, tem divulgado 

toda a informação que recebe relativa a programas de incentivo ao empreendedorismo, a 

eventos e encontros empresariais, os projectos promovidos pela Fundação da Juventude, com 

vista a integrar estas empresas incubadas no Ninho na rede de contactos institucionais da 

Fundação da Juventude e assim impulsionar a sua entrada no mercado dos negócios.  

 

Durante o 2º semestre do ano, a Fundação da Juventude recebeu mais 4 candidaturas de 

empresas criadas por jovens empresários, em diferentes áreas de actividade, tais como 

jornalismo de moda, consultoria nas áreas de Qualidade, Ambiente e Segurança, formação 

profissional para jovens agricultores, Arquitectura e Design. 

 

De um total de 11 empresas instaladas, 2 viram-se forçadas a suspender a sua actividade 

empresarial, dado o contexto económico-social que o País atravessa, tendo contudo registado 
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a saída de uma empresa, que dada a expansão da sua actividade, alterou a sua localização 

para uma espaço maior e com condições específicas para o exercício da sua actividade 

clínica, na área da nutrição. 

 

No final do ano de 2012, encontravam-se instaladas 8 empresas, no total de 15 gabinetes que 

constituem o Ninhos de empresas, e registada a intenção de ocupação de mais 2 gabinetes 

por jovens empresários a iniciar a sua actividade empresarial. 

 

O mini-site do Ninho de empresas tem sido permanentemente actualizado, com a 

identificação das empresas instaladas, sua imagem, contactos e os serviços que prestam. Este 

tem sido um bom veículo para a promoção das empresas, para além das oportunidades que a 

Fundação da Juventude tem procurado proporcionar quando institucionalmente participa em 

feiras e outros eventos promocionais, convida os jovens instalados no Ninho de Empresas a 

estarem presentes no espaço da Fundação da Juventude a representar e promover a sua 

actividade empresarial. 

 

Para a promoção do Programa, a Fundação da Juventude participou na 15ª Feira do 

Empreendedor, realizada na Alfãndega do Porto, de 22 a 24 de Novembro de 2012, da qual 

resultaram vários contactos de potenciais candidatos. No entanto, é notória uma maior 

eficácia de divulgação deste programa através do seu mini-site (www.fjuventude/nide), em 

comparação com outras iniciativas de promoção. Cerca de 90% dos jovens empresários que se 

deslocam às instalações da Fundação da Juventude, para conhecer o espaço Ninho de 

Empresas e saber mais sobre o Programa, informam que tiveram conhecimento desta 

iniciativa de apoio ao empreendedorismo jovem através da informação disponibilizada na 

internet. 

 

É ainda de realçar o facto de muito jovens empresários, ou jovens com intenção de vir a criar 

o seu próprio negócio, se dirigem à Fundação da Juventude para receberem informação, não 

só sobre o Ninho de Empresas, mas sobre programas de incentivos à criação de empresas, 

através de financiamento do investimento a realizar ou para a criação de postos de trabalho, 

ou apoio no processo da constituição da própria empresa. Nestes casos, a Fundação da 

Juventude presta toda a informação solicitada, e indica as entidades a que se devem dirigir 

para cada caso.  
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2.2.2 CoWork – Projecto SPACE4U 

 

-  COWORK SOLIDÁRIO 

 

 

Conjuntamente com a Fundação São João de Deus, a Fundação da Juventude dinamizou no 

1.º semestre um espaço de CoWork, com a designação “SPACE4U – Cowork Solidário”. 

Em função dos actuais níveis de desemprego, principalmente no que concerne à camada mais 

jovem da população, o auto-emprego surge, cada vez mais, como uma alternativa real de 

integração no mercado de trabalho.  

Apesar disso, o auto-emprego não deixa de ser percepcionado com algum receio do sucesso e 

da eventual, mas muitas vezes inevitável, sensação de solidão. O CoWork é a solução 

encontrada para contrariar esta tendência, na qual os coworkers passam a ser trabalhadores 

independentes, ligados entre si, através do espaço que partilham e dos projectos que 

inevitavelmente desenvolvem em conjunto. 

Sensível a esta exigência dos tempos actuais, o “SPACE4U – COWORK SOLIDARIO” tem como 

objectivos criar um espaço solidário, potencialmente gerador de ideias e projetos que possam 

cooperar no sentido da criação do auto-emprego ou do crescimento sustentado daqueles que 

já desenvolvem a sua actividade profissional de forma independente. 

 

O “SPACE4U - COWORK SOLIDARIO” visa acolher fundamentalmente iniciativas de auto 

emprego, segundo o perfil de coworker definido. Sobre o perfil de coworker: serão admitidas 

as iniciativas de emprego, individuais ou colectivas, desde que constituídas formalmente, 

independentemente do seu grau de maturação empresarial.   

Propomo-nos facilitar o estabelecimento físico de iniciativas de empreendedorismo e 

inovação, por profissionais independentes ou microempresas, desde que a actividade 

desenvolvida seja compatível com os princípios e valores dos parceiros envolvidos, durante o 

período mínimo de 1 ano e até à sua independência técnica. O cowork é uma ferramenta de 

autonomização, ainda que seja, para utilizar em processos de re-autonomização empresarial.  

 

O projecto localizado em Lisboa (Avenida Júlio Dinis, ao Campo Pequeno) proporciona um 

espaço pensado em função deste encontro de ideias, existindo no local de serviços de 

orientação e tutória, potenciando a criação de redes de negócio e promoção/divulgação dos 

serviços e produtos, para além do desenvolvimento de acções de formação e requalificação 

profissional. 
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O espaço físico é versátil e agradável, conforme as fotografias seguintes o comprovam: 

          

A Fundação da Juventude, na qualidade de parceira da Fundação São João de Deus para 

dinamizar o “SPACE4U – Cowork Solidário”,  colaborou no dia 12 de Junho de 2012 na 

cerimónia informal de acolhimento à Primeira-dama da Republica de Cabo Verde, Dr.ª Lígia 

Fonseca. 

 

 

A visita teve como objectivo 

dar a conhecer  o “SPACE4U – 

Cowork Solidário”,  às 

entidades parceiras, os 

coworkers e as instalações, 

inteirando-se assim do seu 

funcionamento e analisando a 

possibilidade de criar um 

“SPACE4U :: Cabo Verde”,  a 

curto prazo. 

 

 

Solidárias aos efeitos da crise, as duas Fundações lancaram no 1.º semestre do ano um 

conjunto de novas respostas/serviços: 

 

      Valor s/IVA 
Valor c/ 

IVA 

Valor 

Unitário 

Promoção 

para Novas 

Adesões 

5º mês 100% 162,60 € 200 € 162,6 

4º mês 75% 121,95 € 150 € 162,6 

3º mês 50% 81,30 € 100 € 162,6 

2º mês 25% 40,65 € 50 € 162,6 

1º mês 0% 0 € 0 € 162,6 
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No 2.ª semestre do ano a ocupação do “Space4U- Cowork Solidário” manteve-se estável na 

opção de full-time, tendo ainda assim aumentado cerca de 30% devido à 

inovação/flexibilidade entretanto introduzida pela cedência de serviços em regime de part-

time. 

Opção Full-time = Conjunto de serviços o mês inteiro, com reserva de mesa para um só 

coworker. 

Opção Part-time = Conjunto de serviços num determinado número de horas por semana, em 

horário acordado para melhor partilha da secretária com outros coworkers.  

 

 

2.2.3 Associação Portuguesa de Laboratórios de Fabricação Digital  

A Fundação da Juventude integra o Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de 

Laboratórios de Fabricação Digital – APLFD, uma entidade sem fins lucrativos criada por 

escritura notarial a 14 de Outubro, com 17 membros públicos e privados, de entre os quais a 

própria Fundação da Juventude. 

 

A 13 de Janeiro, realizou-se, no Palácio das Artes - Fábrica de Talentos a Assembleia Geral 

extraordinária da Associação FabLab Portugal. Esta reunião visou, entre outras, analisar o 

Plano de Actividades e Orçamento 2012. Estão presentemente em funcionamento 2 FabLabs 

(FabLab EDP em Sacavém e o FabLab Coimbra), espaços que estimulam a criatividade através 

da capacidade de materialização das ideias e projectos dos empreendedores, que podem ser 

utilizados por jovens profissionais, estando em fase de instalação um outro em Paredes. 

Serviço de 

Domiciliação 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

09h00 – 12h00 A 20€/mês 20 € 20 € 20 € 20 € 

12h00 – 15h00 B 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 

15h00 – 18h00 C 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 
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2.2.4 Seminários SER EMPREENDEDOR 

A Fundação da Juventude, integrada na REDE RSO PT – Rede Nacional de Responsabilidade 

Social das Organizações, promoveu Seminários de livre acesso sobre Empreendedorismo. 

Foram 4 ações, em 4 diferentes cidades de Portugal, a saber: 

A 1ª edição realizou-se em Lisboa, de 8 a 29 de Março, a 2ª edição em Braga, de 18 a 28 de 

Junho, a 3ª edição no Porto, de 23 de Outubro a 13 de Novembro e a 4ª e ultima edição em 

Coimbra, de 14 a 30 de Novembro. 

A 1ª edição atingiu em média 85 participantes por dia/seminário. Já a 2ª edição recebeu 

menos candidatos, 11/sessão, mas muito participativos. No Porto a média subiu para os 

17/sessão e em Coimbra foi de 14/sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objectivo dos Seminários “Ser Empreendedor(a) – Atitude e Competência” consistiu em 

apoiar jovens/adultos a encontrarem alternativas de futuro profissional, dando-lhes a 

oportunidade de ouvir e interagir, num ambiente informal e com um discurso de 

proximidade, empresas/instituições, que na primeira pessoa contaram os primeiros passos 

associados à criação de um negócio, as suas experiências, ou a forma atenta e confiante com 

que se deve procurar emprego em pequenas, médias e até grandes empresas.  

 

Foram Seminários muito práticos, ministrados por profissionais de diferentes organizações 

(Fundação da Juventude, IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 

Investimento, Galp Energia, Montepio, Ogimok, Vida Viva, Fundação Portugal Telecom, 

Empreend - Associação Portuguesa para o Empreendedorismo, Caixa de Mitos, Ajustamentos, 

CIG, F3M, WIF Partners, Key People, Spark Agency, BIC Minho, Primus, AEP, APS Coaching, 

FABLAB, Mota-Engil, Novotecna, Grupo CH - Business Consulting, Impacto Criativo e Instituto 

Pedro Nunes Incubadora), monitorizados pela empresa “State of the Art”, cabendo à 

Fundação da Juventude fazer o consequente acompanhamento dos participantes nos 

seminários e designadamente, com eles fazer encaminhamentos para programas e projetos 

visando a sua empregabilidade. 
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Este Ciclo de Seminários veio dar corpo Grupo de Trabalho - Empreendedorismo Responsável 

desta Rede, estimando-se novas parcerias em 2013. 

 

 

2.2.5 Ciclo de Conferências “A Empregabilidade na Nova Economia – crise ou 

oportunidade”  

De 8 a 11 de Maio, a Fundação da Juventude realizou o Ciclo de 

Conferências “A EMPREGABILIDADE NA NOVA ECONOMIA – CRISE OU 

OPORTUNIDADE”, com os subtemas EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIAS, 

EMPREGO e OPORTUNIDADES, nas instalações da Xerox Portugal, 

em Lisboa. 

Estas Conferências foram animadas por um conjunto alargado de 

peritos nacionais e internacionais para debater o paradigma para 

a empregabilidade, por o mesmo constituir nos dias de hoje um 

desafio para Portugal e para a Europa, em particular. Este ciclo de 4 Conferências teve a 

duração de quatro manhãs, permitindo discutir esta problemática, identificando novas pistas, 

em particular para as empresas e para os jovens Portugueses, para conseguirem vencer, com 

sucesso, o desafio de descobrir novas e inovadoras formas de empregabilidade, em prol do 

progresso e bem-estar sócio-económico, quer da sua esfera familiar quer da economia do seu 

território. 

 

As Conferências foram abertas e de acesso livre, pelo que tanto participaram jovens 

desempregados como líderes associativos e juvenis, empresários e gestores, agentes 

educativos, entre outros. 
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De destacar, os oradores e moderadores: 

Ricardo Pinto - Professor na Universidade Fernando Pessoa; 

Isabel Favila – Artista plástica; 

Nelson Santos de Brito – Director Geral do ISLA Campus Lisboa e Responsável da Laureate 

International Universities para Portugal; 

Emídio Gomes – Director da Escola de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto; 

Manuel dos Santos Carneiro – Presidente da Associação Share e Administrador da Randstad – 

Tempo Team; 

Marco Gomes – Director na RAY Human Capital; 

Fernando Cardoso de Sousa – Presidente da Direcção da APGICO – Associação Portuguesa de 

Criatividade e Inovação; 

Daniela Santiago - Jornalista da RTP e professora universitária; 

Mário Caldeira Dias – Professor Associado da Universidade Lusíada de Lisboa; 

Mariana Branquinho – Managing Partner da Heidrick & Struggles; 

Fernando Neves de Almeida - Presidente da Boyden - Global Executive Search; 

Paulo Sande - Licenciado em Direito, Pós-graduado em Direito Comunitário e Mestre em 

Ciência e Teoria Política; 

Jack Soifer - Consultor internacional com larga experiência na identificação de pequenos 

negócios com lucros potenciais; 

Mafalda de Avelar – Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e Mestre em 

Relações Internacionais pela Johns Hopkins University (School of Advance and International 

Studies – SAIS); 

Paul Jerde – Professor na Universidade do Colorado e no “Unreasonable Institute”/EUA. 

 

Este Ciclo de Conferências integrou-se na “Semana do Empreendedorismo” da Câmara 

Municipal de Lisboa, pelo que beneficiou da envolvência e partilhou participantes com outras 

entidades e iniciativas espalhadas por diferentes zonas da cidade de Lisboa. 

 

Este Ciclo de Conferências contou com o patrocínio exclusivo do Montepio Geral e com o 

apoio da Xerox, da Sumol+Compal, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e do 

Grupo Pestana, a quem agradecemos. 
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2.3 Incentivar e premiar o gosto pela Ciência e Tecnologia, para além da Investigação e da 

Inovação 

 

2.3.1 Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores -20 ª edição 

O Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores insere-se no 3º vector estratégico de 

actuação da Fundação da Juventude. Englobando as áreas da Biologia, Ciências da Terra, 

Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Engenharias, Física, 

Informática/Ciências da Computação, Matemática e Química, os jovens destinatários deste 

Concurso, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, e a frequentar o Ensino 

Secundário ou o 1º ano do Ensino Superior, apresentam trabalhos escritos de investigação os 

quais se candidatam a prémios nacionais e europeus aliciantes. 

 

 

 

Nesta edição, a Fundação da Juventude executou as actividades de acordo com o seguinte 

calendário: 

a) Criação da imagem gráfica – Novembro de 2011; 

b) Impressão do material de divulgação – Dezembro 2011; 

c) Lançamento do Concurso – Janeiro de 2012; 
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d) Divulgação / mailing, incluindo a Comunicação Social e as muitas Associações de jovens de 

índole científico-tecnológico e de ambiente, todos os clubes de ciência, as delegações do 

IPDJ e Lojas Ponto Já (Postos de Informação), os Centros Tecnológicos, os Institutos de 

Investigação, as Autarquias e Juntas de Freguesia, para além das Escolas do Ensino 

Secundário e do Ensino Superior, e redes sociais: Janeiro, Fevereiro e Março de 2012; 

e) Sessões de divulgação em Escolas – Janeiro a Março de 2012; 

f) Data limite de candidatura - 20 de Abril de 2012; 

g) Recepção e análise das candidaturas – Abril e Maio de 2012; 

h) VI Mostra Nacional de Ciência – de 31 de Maio a 2 de Junho de 2012; 

i) Follow-up e avaliação – Junho de 2012; 

j) Final Europeia – Setembro de 2012. 

 

As candidaturas ao 20º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores decorreram, 

exclusivamente, por via eletrónica, através do sítio www.fjuventude.pt/jcientistas2012, 

construído explicitamente para esta edição. 

 

Também a avaliação dos trabalhos pelo Júri foi realizada através do BackOffice do sítio, 

tendo sido atribuído a cada membro do júri uma senha de acesso, o que facilitou em muito a 

avaliação dos trabalhos.  

 

Sendo a internet um meio de comunicação privilegiado junto da população juvenil foi 

realizada, também, uma campanha de divulgação do 20º Concurso para Jovens Cientistas e 
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Investigadores no Google Adwords, a qual decorreu no mês de Fevereiro de 2012, com 

sucesso. 

GRÁFICO DE CAMPANHA JOVENS CIENTISTAS: 

 

 

Também em Dezembro foi lançada a página oficial do Concurso para Jovens Cientistas e 

Investigadores no facebook, no seguinte endereço http://www.facebook.com/pages/Jovens-

Cientistas-e-Investigadores/191733840846431, com o objectivo de divulgar o Concurso nesta 

importante rede social. Nesta data, a página conta já com 636 gostos. 

O facebook foi uma ferramenta muito importante para a divulgação do Concurso e da Mostra, 

permitindo aos jovens cientistas colocar os seus testemunhos, para além de permitir divulgar 

as fotografias da 6ª Mostra Nacional de Ciência. 
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De forma a potenciar a adesão de jovens a este Concurso, a Fundação realizou várias Sessões 

de Divulgação em Escolas, a nível nacional, destacando-se as seguintes: 

 

 Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Pedro Nunes, Lisboa, 16 de 

Janeiro de 2012; 

 Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos com Ensino Secundário de Alvide, Lisboa, 18 de 

Janeiro de 2012; 

 Escola Secundária Amato Lusitano, Castelo Branco, 20 de Janeiro de 2012; 

 Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro, 1 de Fevereiro de 2012; 

 Escola Secundária João de Deus, Faro, 1 de Fevereiro de 2012; 

 Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro, 2 de Fevereiro de 2012; 

 Colégio Bernardette Romeira, Olhão, 3 de Fevereiro de 2012; 

 Escola Secundária de Miraflores, Lisboa, 6 de Fevereiro de 2012; 

 Escola Alexandre Herculano, Porto, 14 de Fevereiro de 2012; 

 Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos, 16 de Fevereiro de 2012; 

 Escola Secundária Francisco Franco, Funchal, 27 de Fevereiro de 2012. 

 

 

A divulgação do 20º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, também, decorreu nas 

seguintes Feiras: 

 FUTURÁLIA, na FIL, em Lisboa, de 15 a 17 de Março; 

 III Montra de Oportunidades de Lamego, de 11 a 14 de Abril; 

 

   

 

A divulgação do Concurso também foi feita em televisão: no dia 10 de Fevereiro de 2012, a 

coordenadora do Concurso participou no programa Porto Alive do Porto Canal, para falar do 

20º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores; No dia 10 de Julho de 2012, a 
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coordenadora do Concurso e as alunas que participaram na Semana Internacional de 

Investigação nos Alpes Suíços, também participaram no programa Porto Alive. 

 

Os Projetos recepcionados, que preenchiam todos os requisitos previstos no regulamento do 

Concurso, foram 95, realizados por 235 jovens e orientados por 59 professores 

coordenadores, englobando as seguintes áreas científicas: Biologia, Ciências da Terra, 

Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Engenharias, Física, 

Informática, Matemática e Química. 

 

20º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores 

Dados estatísticos 

Nº total de Projetos 95 

Nº total de Jovens cientistas 235 

Nº total de professores 59 

Nº Escolas 42 

 

Distribuição dos projetos por área científica: 

Área Nº Projetos 

Biologia 
19 

Ciências da Terra 4 

Ciências do Ambiente 18 

Ciências Médicas 5 

Ciências Sociais 1 

Economia 5 

Engenharias 15 

Física 9 

Informática 8 

Matemática 3 

Química 8 
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Média de Idade dos participantes: 

Média de Idades 17 

 

 

Distribuição dos participantes por género: 

 

Nº Participantes Masculino 125 

Nº Participantes Feminino 110 

  

Nº Total 235 
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Distribuição dos projetos por distrito: 

Distrito Nº Projetos por Distrito 

Açores 1 

Aveiro 11 

Beja 4 

Braga 9 

Castelo Branco 9 

Coimbra 2 

Guarda 1 

Leiria 8 

Lisboa 18 

Porto 21 

Santarém 6 

Setúbal 2 

Viana do Castelo 2 

Viseu 1 
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Distribuição dos projetos por Escolas e Distritos: 

Nome da Escola Distrito Nº Projectos 

Escola Secundária D. Afonso Henriques Porto 9 

Escola Profissional de Felgueiras Porto 8 

Escola Secundária com 3º Ciclo Júlio Dinis Aveiro 7 

Escola Secundária com 3º ciclo de Amato Lusitano Castelo Branco 5 

Colégio Valsassina Lisboa 5 

Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, 

Odemira Beja 4 

Escola Tecnológica e Profissional de Sicó Leiria 4 

Externato Cooperativo da Benedita Leiria 4 

Escola Secundária com 3º Ciclo de Pedro Nunes Lisboa 4 

Escola Secundária com 3º Ciclo do Fundão Castelo Branco 3 

Escola Secundária de Azambuja com 3º Ciclo Lisboa 3 

Escola Profissional de Salvaterra de Magos Santarém 3 

Alfacoop - Cooperativa de Ensino CRL Braga 2 

Escola Secundária Padre Benjamim Salgado Braga 2 

Escola Básica 2,3 Roque Gameiro Lisboa 2 

INETE - Instituto de Educação Técnica Lisboa 2 

Escola Secundária Anselmo de Andrade Setúbal 2 

Escola Secundária de Ponte de Lima Viana do Castelo 2 

Escola Secundária de Lagoa Açores 1 

Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga Aveiro 1 

CIOR- Cooperativa de Ensino de V.N. Famalicão Braga 1 

Escola Profissional Cenatex  Braga 1 

Escola Secundária das Taipas Braga 1 

Escola Secundária Francisco de Holanda Braga 1 

Externato Infante D. Henrique Braga 1 

E.B. 2,3/Sec. Ribeiro Sanches Castelo Branco 1 

Escola Secundária Quinta das Palmeiras Castelo Branco 1 

Escola Secundária da Lousã Coimbra 1 

Escola Secundária Infanta Dona Maria Coimbra 1 

Escola Superior de Saúde Guarda 1 

Escola Secundária D. Inês de Castro de Alcobaça Leiria 1 

Escola Dona Filipa de Lencastre Lisboa 1 
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Escola Secundária de Vergílio Ferreira Lisboa 1 

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora nº2 Porto 1 

Colégio Luso-Francês Porto 1 

Escola Básica e Secundária de Freamunde Porto 1 

ICBAS - Faculdade de Medicina Porto 1 

Agrupamento de Escolas D. Miguel de Almeida Santarém 1 

Escola Secundária com 3º CEB de Coruche Santarém 1 

Escola Secundária Maria Lamas Santarém 1 

Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão Viseu 1 

Escola Secundária de Arouca Aveiro 1 

 

 

As Delegações da Fundação da Juventude colaboraram, em termos regionais, na divulgação 

deste concurso nacional, desde contactos telefónicos, respostas de e-mail e apresentações 

em Universidades, Empresas e Feiras de Ciência e Empreendedorismo. 

Este Concurso, em relação à edição anterior, registou um decréscimo de participação de 

projectos e escolas, devido, entre outras, à anulação da disciplina da área de projecto, o que 

obriga a Fundação da Juventude a manter-se alerta e actuante em edições futuras, mantendo 

elevadas as sessões de divulgação e mobilização, no todo nacional. 

 

 

2.3.2 Final Europeia do Concurso Europeu para Jovens Cientistas (EUCYS 2012) 

A Final Europeia do Concurso Europeu para Jovens Cientistas (EUCYS 2012) decorreu de 21 a 

26 de Setembro de 2012, em Bratislava, na Eslováquia.  

Os objectivos gerais desta Final Europeia passam por criar as condições para o reforço das 

parcerias europeias, a sensibilização e a mobilização dos jovens para a investigação e as 

ciências e a apresentação ao público e aos Media dos melhores jovens talentos na área 

científica, em 11 categorias científicas distintas, sendo o objectivo principal despertar nos 

jovens o desenvolvimento de carreiras ligadas à Ciência, Investigação e Inovação, para além 

de promover o intercâmbio entre os jovens cientistas de toda a Europa.  



 

 
101  Relatório de Actividades de 2012 

 

 

Os projectos portugueses que participaram neste certame foram os que obtiveram no 20º 

Concurso para Jovens Cientistas os 1º e 2º prémios, respectivamente, a saber:  

 

O “Flies on the Phone”, da área da Biologia, realizado pelo Armindo Picão Fernandes, pela 

Mariana Azevedo dos Santos e pelo Ricardo Picão Fernandes, alunos da Escola Secundária de 

Arouca, com 17 e 18 anos de idade e coordenados pelo professor Filipe Ressurreição. Estes 

três alunos investigaram o efeito da radiação emitida pelos telemóveis na fertilidade 

masculina da mosca do vinagre (D. melanogaster). Descobriram que a exposição a este tipo 

de radiação eletromagnética reduz drasticamente a fertilidade dos machos, não por afetar a 

quantidade e qualidade do esperma produzido, mas por comprometer a capacidade de 

atração das fêmeas. Concluíram que este efeito está relacionado com alterações que ocorrem 

na forma das asas dos machos, o órgão que é utilizado para produzir a canção de namoro que 

intervém no complexo ritual de cortejamento sexual destas moscas. O estudo também 

revelou que estas alterações morfológicas e comportamentais são transmitidas à 

descendência, alertando para os riscos da exposição à crescente poluição eletromagnética. 

 

“Impacte da Flora Invasora nos Ecossistemas Ribeirinhos de Odemira”, da área das 

Ciências do Ambiente, foi realizado pelo Daniel Ricardo Lucas da Silva, pela Lúcia Filipa 

Ribeiro Martins e pela Marlieke Anne Maria Pronk, da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves de Odemira, coordenados pela professora Ana Paula Canha. Estudaram a influência 
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da invasão por acácia na biodiversidade dos ecossistemas ribeirinhos no Concelho de 

Odemira, tendo chegado à conclusão que a diversidade de plantas é significativamente maior 

nos ecossistemas ribeirinhos com vegetação nativa do que nos dominados por acácias.  

 

Participam nesta Final Europeia, 123 jovens cientistas de 37 países, entre os 15 e os 20 anos, 

com 83 projectos, que se candidatam a prémios monetários, que variam entre os 7.500€ e os 

3.000€, para além de participações internacionais em certames de alto nível científico. 

 

Nesta 24ª Final Europeia para Jovens Cientistas, o projecto “Flies on the Phone”, realizado 

pela Mariana Santos, Armindo Fernandes e Ricardo Fernandes ganhou um prémio atribuído 

pelo European Patente Office, o que muito honrou a Fundação da Juventude e a Escola 

Secundária de Arouca. Este prémio permitiu aos jovens grande visibilidade na Comunicação 

Social a nível nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Intel ISEF2012 – Feira Internacional de Ciência e Engenharia / EUA 

A delegação portuguesa à Intel – ISEF 2012, que decorreu de 13 a 18 de Maio, em 

Pitsburg/Pensilvânia/EUA, foi constituída pelos 6 alunos autores dos trabalhos, pelos 

professores coordenadores e por um Administrador da Fundação da Juventude, tendo contado 

com os renovados apoios da empresa Intel e da FLAD - Fundação Luso-Americana para o 

Desenvolvimento. 

A participação de Portugal na Intel – ISEF 2012 foi feita com os trabalhos: 

1- "Palavrar”, premiado no 19º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 2011 com o 

3º lugar, da autoria de Joana Nunes, Ricardo Nogueira e Teresa Costa, todos com 18 anos, e 

alunos do Colégio Luso-Francês, no Porto; 
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2- “Desenvolvimento e construção de um electrocardiografo portátil com transmissão 

digital”, premiado no 19º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 2011 com o 

Prémio Especial TIC, da autoria de João Ramos, Luís Fresco e Wellingthon Almeida, todos com 

18 anos, e alunos da Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, em Aveiro. 

 

 

 

O programa da Intel – ISEF 2012 proporcionou a todos os participantes a possibilidade de 

contactar com finalistas de concursos de ciência de vários países, com as suas ideias, 

projectos e trabalhos científicos nas mais diversas áreas da ciência. Os projectos estavam 

organizados em dois grandes grupos – Ciências da Vida (com os subgrupos Ciências dos 

Animais; Ciências Sociais; Bioquímica; Biologia Celular e Molecular; Ciências do Ambiente; 

Medicina e Ciências da Saúde, Microbiologia; Ciências das Plantas); e Ciências Físicas (com os 

subgrupos Química; Ciência da Computação; Ciências da Terra e dos Planetas; Energia e 

Transportes; Engenharia Mecânica e Eléctrica; Engenharia dos Materiais e Bioengenharia; 

Ciências Matemáticas e Física/Astronomia). Os trabalhos de Portugal foram integrados na 

área das ciências sociais e na área da bioengenharia, respectivamente. 
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Fica aqui a experiência e o testemunho dos alunos do projeto Palavrar: 

“A aventura da presença na IntelISEF começou ainda em Portugal pois o entusiasmo era tanto 

de conhecer alunos, projetos, partilhar experiências, aprender e crescer. Quando o dia da 

viagem chegou, foram na mala muitos sonhos e sobretudo um acreditar imenso na 

capacidade de realização quando se quer muito alguma coisa. A semana na Intel foi um 

mundo de experiências que superou qualquer expectativa que se pudesse desenhar à 

distância. Os pensamentos que marcaram foram “Não há nada de comparável a que 

estejamos habituados a ver”; “É incrível como somos tão pequeninos de repente”; “Não 

acredito que tenham a mesma idade que nós e falam como se fossem já investigadores 

conceituados”; “ Eu vou estar mesmo com um prémio Nobel?”; “Eu não quero ir embora!” e 

“Nunca mais somos os mesmos”. Desde workshops de formação a troca de experiências dos 

projetos com colegas, a visitas culturais guiadas, todo aquele mundo criou um sentimento 

muito positivo em torno do ensino e aprendizagem da Ciência e da Tecnologia. Quando 

partiram, a vontade de serem empreendedores era imensa e só repetiam: “Vamos dar 

continuidade a esta investigação com as sugestões do Júri” com o objectivo de melhorar e 

superar. Enquanto professora só posso confidenciar a minha perplexidade com a forma como 

de repente o mecanismo da engrenagem anda por si só, com alunos que se mostraram 

autónomos, confiantes, rigorosos, responsáveis, humanos e focalizados nas suas prioridades.  
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A feira constituiu um evento a uma escala a todos os títulos impressionante, com mais de 

1500 alunos de 68 países e seus professores acompanhantes. O ambiente foi, pois, 

extremamente rico, multicultural, e todos os participantes estavam muito abertos à 

comunicação espontânea, tanto no sentido do estabelecimento de contactos e amizades, 

como quanto à troca de informações científicas e tecnológicas sobre as variadíssimas áreas do 

Saber e da Inovação representadas no certame. 

 

Segue-se a experiência e o testemunho dos alunos do projeto “Electrocardiografo portátil”: 

 

“A nossa participação na maior feira mundial estudantil de Ciência e Engenharia foi o 

culminar de um longo, trabalhoso e muito gratificante trajeto. Graças à grande dedicação da 

equipa do projeto e às suas estratégias, foi naquele atingido o primeiro lugar nacional e nos 

dois anos subsequentes este sucesso ainda foi prolongado noutras oportunidades.  

A propósito da participação na feira, estabelecemos novos contactos que ficam para o 

futuro, sendo de destacar, pela sua permanente acção encorajadora, organizadora, de apoio 

e de inestimável amizade, os nomes de Susana Chaves e Moreira da Silva, ambos da Fundação 

da Juventude.  

O impacto destas ações nos nossos jovens e professores é de facto impressionante e faz-nos 

refletir tanto sobre as vantagens e o potencial do trabalho realizado numa perspectiva de 

projeto científico pautado pela ambição aliada a atitudes de forte dedicação e 

rentabilização de recursos, como sobre a necessidade da melhoria de condições no sentido de 

um alargamento ou generalização sistemática deste tipo de trabalho nas nossas escolas.  

E, acima de tudo, destaca-se o enorme potencial dos nossos jovens, quando devidamente 

enquadrados por instituições e agentes capazes de os orientar, apoiar e motivar numa 

caminhada rumo à Excelência.” 

 

Apesar dos projectos portugueses não terem sido agraciados com qualquer prémio, a 

experiência vivenciada pelos jovens será determinante para o seu sucesso pessoal e 

profissional futuro. 

 

2.3.4 VI Mostra Nacional de Ciência 

A Fundação da Juventude organizou, em 2012, a VI Mostra Nacional de Ciência, a qual 

decorreu de 31 de Maio a 2 de Junho, no Museu da Eletricidade, em Lisboa, numa notável 

parceria com a Fundação EDP. Os objectivos desta Mostra passam por dar a conhecer a outros 

estudantes, professores, encarregados de educação, empresas, estabelecimentos de ensino e 
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de investigação, e público em geral, o nível de excelência dos trabalhos desenvolvidos e 

alertar para a importância do envolvimento dos jovens nas dinâmicas da Inovação e da 

Criação, incutindo-lhes um espírito mais pró-ativo e de maior responsabilidade no 

desenvolvimento das suas comunidades e do país. 

Dos 95 trabalhos apresentados a Concurso, todos foram convidados para participar na VI 

Mostra Nacional de Ciência. 

Os Jovens e Professores participantes na Mostra, ficaram alojados na Colónia Balnear O 

Século, no Estoril, na Pousada de Juventude de Almada, na Pousada de Juventude de Lisboa e 

no Centro de Lazer da Caparica, tendo as refeições sido servidas no Museu da Eletricidade, 

pela empresa Savicatering. 

 

Programa da VI Mostra Nacional de Ciência 

Quinta-feira, 31 de Maio 

10H00 – 11H00   Chegada dos participantes e check-in no Museu 

11H00 – 13H00   Montagem dos projetos/stands 

15H00   Cerimónia de Abertura da Mostra 

 

Sexta-feira, 1 de Junho 

10H00 – 17H00  Entrevistas do Júri 

10H00 – 17H00  Visitas das Escolas e do Público 

11H00 – 13H00  Encontro de Professores: “O desenvolvimento de projetos científicos  

nas Escolas – Partilha de Experiências” 

15H30   Visita guiada ao Museu da Eletricidade, para professores 

17H30 – 19H00  Workshop “Arte e Design na Robótica e Projetos de Engenharia  

Criativa”, pelo artista Leonel Moura (no âmbito do Projecto Europeu 

KiiCS) 

19H00 – 21H30  Reunião Final do Júri 

Sábado, 2 de Junho 

10H00 - 15H00  Visitas das Escolas e do Público 

10H30    Visita guiada ao Museu da Eletricidade, para alunos 

11H30    Visita guiada ao Museu da Eletricidade, para alunos 

15H00 – 16H30  Cerimónia de Entrega de Prémios e Encerramento da Mostra, com a  



 

 
107  Relatório de Actividades de 2012 

presença de SE o Ministro da Educação e Ciência, Prof.Dr. Nuno 

Crato, e de SE a Secretária de Estado Professora Leonor Parreira. 

16H30   Desmontagem dos projetos/stands 

17H00   Partida 

 

A 6ª Mostra Nacional de Ciência foi divulgada por todas as Escolas, a nível nacional, 

convidando-as a organizarem visitas de estudo. Com grande satisfação, verificou-se este ano 

uma grande adesão, tendo a Mostra recebido a visita de 487 alunos acompanhados de 29 

professores, de acordo com a lista seguinte: 

 

Nome da Escola Nº alunos Horário Nível de Escolaridade 

EPAV- Escola Profissional Alda Brandao de 
Vasconcelos 47 1 de Junho, 15H 10º ano 

Escola Secundária da Maia 25 2 de Junho, 10H 12º ano 

Escola Secundária da Maia 25 1 de Junho, 17H30 12º ano 

Centro Paroquial e Acção Social Pe. Manuel 
Gonçalves do Montijo 70 1 de Junho, 15H30 pré-escolar (4 a 6 anos) 

Escola Profissional Almirante Reis 30 1 de Junho, 10H00 10º ano 

Colégio de Santa Maria 8 1 de Junho, 10H30 9º ano 

IEDP - Instituto de Educação e Desenvolvimento 
Profissional 15 31 de Maio, 15H30 11º ano 

Escola Profissional Almirante Reis 12 31 de Maio, 16H00 11º ano 

Escola Secundária da Amadora 45 1 de Junho, 10H00 12º ano 

Escola Profissional Gustave Eiffel 75 1 de Junho, 15H30 11º e 12º anos 

Escola Profissional Gustave Eiffel 46 2 de Junho, 10H30 12º e 12º anos 

Colégio Integrado Monte Maior 21 1 de Junho, 10H30 10º ano 

Escola Básica e Secundária Ibn Mucana 23 2 de Junho, 10h30 11º ano 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE AROUCA 45 2 de Junho, 11H00 10º e 11º anos 

 487   

 

Podemos salientar que esta edição da Mostra foi a que verificou mais interesse em visitas de 

escolas e do público em geral, tendo o evento recebido a visita de mais de 400 pessoas, a 

título individual. 

A Cerimónia de Entrega de Prémios, inserida no programa da Mostra Nacional de Ciência, 

decorreu a 2 de Junho, às 15H00, e contou com a presença de SE o Ministro da Educação e 

Ciência, Professor Doutor Nuno Crato, da Secretária de Estado da Ciência, Professora Leonor 

Parreira, do Diretor Geral da Direção Geral da Educação, Dr. Fernando Egídio Reis, do Dr. 
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Eduardo Moura, Diretor do Museu da Eletricidade, do Vogal da Direcção da Ciência Viva – 

Agência Nacional para a Cultura Cientifica e Tecnológica, Dr. Carlos Catalão, do Diretor Geral 

da ADENE-Agência para a Energia, Dr. Filipe Vasconcelos e do Professor Gaspar Barreira, 

Presidente do Júri do 20º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores. 

Foi sem dúvida uma ocasião de grande alegria e elevação, que deixou muito satisfeitos os 

jovens, os pais e educadores, os professores e muitos representantes de Instituições ligadas à 

Ciência e Tecnologia e à Investigação Científica, também presentes. 

 

Algumas Fotos da Mostra Nacional de Ciência 
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No final da Mostra Nacional de Ciência, a Fundação da Juventude elaborou um Questionário 

de Avaliação, o qual teve como objectivo quantificar e avaliar o grau de satisfação dos vários 

intervenientes (alunos e professores). Os resultados foram excelentes, como se pode observar 

nos gráficos seguintes: 

Questionário de Avaliação da 6ª Mostra Nacional de Ciência 

Percentagem de respostas: 56% 
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O Júri Nacional do 20º Concurso foi coordenado pela Ciência Viva – Agência Nacional para a 

Cultura Científica e Tecnológica, e teve a seguinte composição: 

Gaspar Barreira, Presidente 

Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas de Lisboa (LIP) 

Cristina Lopes 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 

Filipe Santos Silva 

Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP)  

João Carlos Lima 

Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa  

Jorge Lampreia 

Departamento de Química e Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa  

José Borges 

Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnica da Universidade Técnica 

de Lisboa  

José Matos 

Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P., L-NIA – Pólo do Lumiar, Vice-Presidente da 

Ordem dos Biólogos  

José Sobral 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa  

Maria Geraldes 

Fundação da Juventude 

Paulo Mendes 

Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra  

Pedro Abreu 

Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Particulas de Lisboa (LIP)  
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Rosália Silva 

Direcção-Geral da Educação (DGE) 

Sílvia Castro 

Direcção-Geral da Educação (DGE) 

 

No âmbito do 20º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores estavam previstos 5 

Prémios principais: o 1º Prémio no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros), o 2º Prémio no 

valor de 1.200€ (mil e duzentos euros), o 3º Prémio de 1.000€ (mil euros), o 4º Prémio 

equivale a 800€ (oitocentos euros) e o 5º Prémio atinge os 600€ (seiscentos euros). Para além 

destes 5 Prémios principais, a Fundação da Juventude estabeleceu um conjunto de parcerias 

que lhe permitiu alargar o volume desses prémios, pelo que em 2012, para além do Prémio 

Especial Professor(a) Coordenador(a) do 1º Prémio, houve ainda mais dois novos: um Prémio 

Especial “Energia”, financiado pela ADENE-Agência para a Energia e um Prémio Especial 

“Ciências Sociais”, oferecido pela Porto Editora. 

Complementando os prémios pecuniários, foram ainda atribuídos pela TMN telemóveis aos 

alunos e professor coordenador do 1ºe 2º prémios. Aos alunos premiados com o 3º, 4º e 5º 

prémios foram oferecidos kits de brindes. A Porto Editora, ofereceu Dicionários Editora da 

Língua Portuguesa a todos os prémios principais. 

Foram, ainda, designados pelo júri os projetos que representam Portugal em certames 

internacionais, tais como a Final Europeia do Concurso Europeu para Jovens Cientistas, em 

Bratislava, na Eslováquia, entre 21 e 26 de Setembro de 2012, na Intel ISEF – Feira 

Internacional de Ciência e Engenharia, de 12 a 17 de Maio de 2013, em Phoenix, Arizona/ 

EUA, e na Semana Internacional de Investigação sobre Animais Selvagens, nos Alpes Suíços, de 

23 a 30 de Junho de 2012. Com o objectivo de semear para o futuro científico e profissional 

dos jovens alunos e em colaboração com a Associação Juvenil de Ciência, foi selecionado um 

projeto para participar no XXX Encontro Juvenil de Ciência, que se realizou no Porto, de 1 a 8 

de Setembro. 

O júri deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes prémios: 
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Prémio Valor 
Área 

Científica 
Nome do Projecto Autores do Projecto 

Nome do 

Professor 
Escola 

1º - Primeiro € 1.500 Biologia Flies on the Phone Armindo Picão Fernandes 

Mariana Azevedo dos Santos 

Ricardo Picão Fernandes 

Filipe 

Ressurreição 

Escola Secundária 

de Arouca 

2º - Segundo € 1.200 Biologia Impacte da Flora Invasora nos Ecossistemas 

Ribeirinhos de Odemira 

Daniel Ricardo Lucas da Silva 

Lúcia Filipa Ribeiro Martins 

Marlieke Anne Maria Pronk 

Ana Paula 

Canha 

Escola Secundária 

Dr. Manuel 

Candeias 

Gonçalves, 

Odemira 

3º - Terceiro  € 1.000 Engenharia Alimentador Automático de Cães Christophe Filipe Pereira Vitor Mendes Escola 

Tecnológica e 

Profissional de 

Sicó 

4º - Quarto Ex-

aequo 

€ 400 Ciências 

Médicas 

Consumo de Álcool e Tabagismo: 

Desenvolvimento de um Programa de 

Biomonitorização dos Efeitos Genotóxicos e 

Citotóxicos 

Alexandra Botelho Rocha 

Carolina da Ponte Rocha 

Maria Joana Pacheco Frazão 

Maria 

Alexandra da 

Silva Seara 

Medeiros 

Escola Secundária 

de Lagoa, Açores 

4º - Quarto Ex-

aequo 

€ 400 Física Inducation - "Ás Voltas" com a Indução 

Electromagnética! 

Custódio Ferreira Cardoso Coelho 

João Filipe Antunes Mendes 

Pedro Alexandre Delgado Roque 

José Rodrigues Escola Secundária 

c/3º ciclo de 

Amato Lusitano, 

Castelo Branco 
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5º - Quinto Ex-

aequo 

€ 300 Ciências 

Médicas 

Genes e Dieta Rica em Açúcares. Qual a 

Relação na Acumulação de Lípidos? 

Ana Isabel Mendes Teixeira 

Inês Filipe de Magalhães Brites 

Pires Pereira 

Maria Claudia 

Pinto Soares 

Sodré Borges 

Agrupamento de 

Escolas da 

Senhora da Hora 

nº 2, Matosinhos 

5º - Quinto Ex-

aequo 

€ 300 Biologia Drosophila Mutante Constança Inês Almeida Alves 

Luis Carlos Alves Costa 

Rafael Manuel Ferreira Santos 

Paula Cristina 

de Almeida 

Maria 

Castelhano 

Externato 

Cooperativo da 

Benedita 

              

Prémio Valor 
Área 

Científica 
Nome do Projecto Autores do Projecto 

Nome do 

Professor 
Escola 

Prémio 

Especial 

"ENERGIA" 

€ 1.000 Engenharia  Central Termoeléctrica de Cogeração Bruno Miguel Rodrigues Campos 

João Pedro Gomes Pinto 

Marco André Martins Oliveira 

António 

Ferreira 

Externato Infante 

D. Henrique, 

Braga 

Prémio 

Especial 

"CIÊNCIAS 

SOCIAIS" 

€ 500 em 

edições 

Porto 

Editora 

Ciências 

Sociais 

TAS DROID Nelson Fernando Leite Correia Virginia 

Manuela Neto 

Nunes 

Escola Profissional 

de Felgueiras 

XXX Encontro 

Juvenil de 

Ciência 

Participação Biologia Drosophila Mutante Constança Inês Almeida Alves 

Luis Carlos Alves Costa 

Rafael Manuel Ferreira Santos 

Paula Cristina 

de Almeida 

Maria 

Castelhano 

Externato 

Cooperativo da 

Benedita 
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Prémio 

Especial 

Professor 

Coordenador 

do Primeiro 

Prémio 

€ 400 Biologia Flies on the Phone Armindo Picão Fernandes 

Mariana Azevedo dos Santos 

Ricardo Picão Fernandes 

Filipe 

Ressurreição 

Escola Secundária 

de Arouca 

 

 

 

Final Europeia - Setembro de 2012 - Bratislava, Eslováquia     

     

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

Flies on the Phone 
Biologia 

Armindo Picão Fernandes 

Mariana Azevedo dos Santos 

Ricardo Picão Fernandes 

Filipe Ressurreição Escola Secundária de Arouca 

Impacte da Flora Invasora nos 

Ecossistemas Ribeirinhos de Odemira 
Biologia 

Daniel Ricardo Lucas da 

Silva 

Lúcia Filipa Ribeiro Martins 

Marlieke Anne Maria Pronk 

Ana Paula Canha 
Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves, Odemira 
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Intel ISEF - Maio de 2013 - Phoenix, Arizona, EUA     

   

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

Alimentador Automático de Cães 
Engenharia Christophe Filipe Pereira Vitor Mendes 

Escola Tecnológica e Profissional de 

Sicó 

Consumo de Álcool e Tabagismo: 

Desenvolvimento de um Programa de 

Biomonitorização dos Efeitos 

Genotóxicos e Citotóxicos 

Ciências 

Médicas 

Alexandra Botelho Rocha 

Carolina da Ponte Rocha 

Maria Joana Pacheco Frazão 

Maria Alexandra da Silva 

Seara Medeiros 
Escola Secundária de Lagoa, Açores 

     

     

Semana Internacional de Investigação sobre Animais Selvagens - Junho de 2012 - Alpes Suíços 

 

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

Genes e Dieta Rica em Açúcares. 

Qual a Relação na Acumulação de 

Lípidos? 

Ciências 

Médicas 

Ana Isabel Mendes Teixeira 

Inês Filipe de Magalhães 

Brites Pires Pereira 

Maria Claudia Pinto Soares 

Sodré Borges 

Agrupamento de Escolas da Senhora da 

Hora nº 2, Matosinhos 
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Prémio Área Científica Nome do Projecto Autores do Projecto Nome do 

Professor 

Escola 

Menção 

Honrosa 
Biologia 

Recuperação de Áreas Invadidas por 

Acácia Longifolia em Odemira 

Ana Carolina Guerreiro Correia 

Milene Pereira Ramires 

Mónica Soares Rosa Raposo 

Ana Paula Canha 

Escola Secundária Dr. 

Manuel Candeias 

Gonçalves, Odemira 

Menção 

Honrosa 
Ciências Médicas Red Bull dá-te Asas? 

Ana Cláudia Silva Almeida 

Cecília de Almeida Moreira 

Vânia Cristina Cardoso Santos 

Filipe 

Ressurreição 

Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar 

da U. Porto; Escola 

Secundária de Arouca 

Menção 

Honrosa 
Biologia Projeto Anodonta Cygnea 

Artur José Silva Costa 

Francisco Manuel da Silva Resende 

Sebe 

Maria João Baptista Rente 

Carlos Alberto 

de Lima Oliveira 

Escola Secundária de Júlio 

Dinis de Ovar; Faculdade 

de Letras da U. Porto; 

Escola Superior de Saúde 

da Guarda 

Menção 

Honrosa 

Ciências do 

Ambiente 

Ecotoxicologia: O Impacto do Homem 

no Ecossistema 

Beatriz Maria Araújo Vieira 

Vera Carolina da Silva Cardoso 
Lília Cunha 

Externato Infante D. 

Henrique, Braga 

Menção 

Honrosa 

Ciências da 

Terra 

Aterro de Maceda, uma Bomba 

Xenobiótica 

Francisco Gomes da Silva 

Patrícia da Silva Lopes Cardoso 

Vasco Magalhães Pereira 

Carlos Alberto 

de Lima Oliveira 

Escola Secundária de Júlio 

Dinis de Ovar 

Menção 

Honrosa 

Ciências do 

Ambiente 
O Alerta Liquénico II 

Ana Sofia Borges Moreira 

António Eduardo Borges Moreira 

Mariana Valente Farraia 

Carlos Alberto 

de Lima Oliveira 

Escola Secundária de Júlio 

Dinis de Ovar 
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Menção 

Honrosa 
Química Hálito Culpado 

Cláudia Abranches Belo 

Inês Sofia Marques Dias 

Margarida 

Duarte 

Escola Secundária de 

Azambuja 

Menção 

Honrosa 
Matemática 

Condições de Vida das Famílias dos 

Alunos da nossa Escola: Estudo 

Comparativo com os Resultados dos 

Censos de 2011 

Luís Filipe Fernandes Costa Melo 

Tiago João Dias Barbosa 

Carla Manuela 

Navio Dias 

Escola Secundária Padre 

Benjamim Salgado, Vila 

Nova de Famalicão 

Menção 

Honrosa 

Ciências do 

Ambiente 
"Ovar Ar CO Eliminar" 

Daniela de Jesus Nunes 

Elsa Daniela Soares Resende 

Mafalda Araújo Pereira 

Carlos Alberto 

de Lima Oliveira 

Escola Secundária de Júlio 

Dinis de Ovar 

Menção 

Honrosa 
Biologia Tea Time 

Carolina Perista Serrazina 

Daniel José Mendes Mateus 

Sabrina Gruber Norte Paulo 

Paula Cristina 

de Almeida 

Maria 

Castelhano 

Externato Cooperativo da 

Benedita 

Menção 

Honrosa 
Engenharia 

UAV_EPF-Vigia e Deteção de Focos de 

Incêndio com Avião Autónomo 

Daniel Fernando Macedo Rocha 

Rui Filipe Matos dos Santos 

Mário Alexandre 

Silva 

Escola Profissional de 

Felgueiras 

Menção 

Honrosa 
Informática Visionlong Pedro Filipe Rodrigues Simões 

João Paulo 

Calhau 

Escola Tecnológica e 

Profissional de Sicó 
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2.3.5 Semana Internacional de Investigação da Vida Selvagem  

Duas jovens portuguesas participaram na 23ª Semana de Investigação da Vida Selvagem, que 

decorreu de 23 a 30 de Junho, nos Alpes Suíços. Foram elas a Ana Isabel Mendes Teixeira e a 

Inês Filipe de Magalhães Brites Pires Pereira, de 18 anos e alunas do 12º ano do Agrupamento 

de Escolas da Senhora da Hora nº 2, Matosinhos, vencedoras do 5º Prémio ex-aequo no 20º 

Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, promovido pela Fundação da Juventude, 

com o projeto “Genes e Dieta Rica em Açucares. Qual a Relação na Acumulação de Lípidos?”.  

 

Durante a Semana de Investigação da Vida Selvagem, 22 jovens oriundos de vários pontos da 

Europa, acompanhados por cientistas especializados, levaram a cabo diversas atividades e 

conduziram as suas próprias investigações sobre plantas ou espécies animais nativos dos Alpes 

Suíços. De uma forma aventureira e descontraída, os jovens cientistas aprenderam a observar 

e a recolher dados que lhes irão permitir responder a questões específicas, assim como a 

analisar os dados utilizando modelos estatísticos e descrever os resultados de uma forma mais 

rigorosa e formal. Os artigos elaborados, com esses dados obtidos, foram posteriormente 

publicados no site oficial da “Swiss Youth in Science”, a entidade organizadora do campo. 

 

Os jovens participantes na Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem 

ficaram alojados na Chasa Muntanella, localizada em Valchava, no vale do Val Müstair, região 

de Grisons.  

Trata-se de uma oportunidade única ao nível das áreas de investigação-acção, ficando aqui 

parte do testemunho das duas jovens portuguesas participantes “Foi sem dúvida uma 

experiência muito boa, adoramos!”. 
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2.3.6 Projecto KiiCS– Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science 

Em 2011, a Fundação da Juventude aderiu à “European Network of Science Centres and 

Museums”, Rede Europeia de Museus e Centros de Ciência, que envolve mais de 400 

instituições em mais de 50 países. Através desta rede, a Fundação da Juventude é parceira do 

projecto KiiCS – “Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science”, financiado 

pelo FP7 - Seventh Framework Programme, a decorrer entre 2012 e 2014, envolvendo outros 

países europeus: Bélgica, Itália, Reino Unido, Eslovénia, Irlanda, Holanda, Polónia, Suécia, 

Espanha, França. 

 

Compete à Fundação da Juventude organizar um vasto conjunto de actividades, destacando-

se 3 workshops para jovens, dos 14 aos 17 anos, durante as suas Mostras Nacionais de Ciência, 

sendo um Workshop por ano. Em 2012, o workshop intitulado “Arte e Design na Robótica e 

Projetos de Engenharia Criativa”, dado pelo pelo artista Leonel Moura, decorreu no dia 1 de 

Junho, no âmbito do programa da 6ª Mostra Nacional de Ciência. 

 

 

 

Os participantes estiveram entusiasmados durante o workshop, colocaram várias questões, 

sendo o saldo bastante positivo. 
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No final, a Fundação da Juventude passou um questionário de avaliação que traduz a 

satisfação dos participantes. 
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No âmbito deste projeto, a Fundação da Juventude através da gestora do projecto Susana 

Chaves participou numa reunião com os parceiros europeus via Skype, a 23 de março, de 

modo a obter esclarecimentos sobre os trabalhos a desenvolver e sobre o contrato a 

subscrever com a entidade belga promotora, o qual foi assinado em Julho de 2012. 

 

Em Setembro de 2012, a Fundação da Juventude participou na reunião geral de parceiros, que 

se realizou em Nápoles/Itália. No seguimento dessa reunião, a Fundação da Juventude 

integrou o cluster denominado “Sea Cities”, juntamente com a Città della Scienza – 

Fondazione IDIS, de Nápoles/Itália e o DOMUS – Museos Cientificos Coruneses, da 

Corunha/Espanha. O tema comum deste cluster são as cidades inteligentes, cidades 

saudáveis, turismo e mobilidade, Cultura. As três entidades vão iniciar o trabalho deste 

cluster no 1º trimestre de 2013, lançando um Concurso para jovens (16-17 anos) incentivando 

o desenvolvimento de ideias sobre ciência, artes, turismo e negócios, aplicadas às suas 

cidades, antevendo-se visitas ao Parlamento Europeu com os premiados, até ao final de 2013. 

 

2.3.7 Concurso “Mais vale perder um minuto na vida, do que a vida num minuto”- 

3ª edição 

A Fundação da Juventude integra, desde 2008, o Grupo Consultivo da ENSR 2008 – 2015, 

actuando positivamente neste Fórum, através do envio de contributos sobre várias matérias. 

 

Face, então, a anteriores experiências e aos bons e comprovados resultados obtidos, 

entendeu dever continuar a intervir nesta “batalha” da redução da sinistralidade, 

apresentando ao MAI, em Fevereiro de 2011, uma candidatura para uma 3ª Edição do 
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Concurso “Mais vale perder um minuto na vida, do 

que a vida num minuto! – Um desafio de Todo/as para 

uma melhor Prática Rodoviária”. 

 

Esta acção pontual tem por objectivo principal 

sensibilizar os estudantes universitários para a 

problemática da Educação, Segurança e Prevenção 

Rodoviárias, através da elaboração de trabalhos 

temáticos que perspectivem novas abordagens sobre 

esta matéria e possibilitem a sua participação activa 

na identificação de saídas possíveis, tendentes a 

diminuir o número de acidentes rodoviários em 

Portugal, e, consequentemente, as mortes nas 

estradas portuguesas.  

 

Este Concurso, de âmbito nacional, consiste na realização de trabalhos temáticos por 

estudantes do ensino superior de todas as áreas de estudo, com idades compreendidas entre 

os 18 e os 30 anos, que apresentem abordagens inovadoras sobre as problemáticas da 

Segurança, Prevenção e Educação Rodoviárias. 

 

Os trabalhos devem ser originais e devem abordar pelo menos uma das seguintes áreas 

temáticas: 

1. Educação e prevenção rodoviária de crianças, jovens e idosos.Inclui o desenvolvimento de 

uma cultura de educação para a segurança rodoviária nas crianças, jovens e idosos; 

2. A adopção de comportamentos defensivos por parte de todos os utentes das vias de 

Circulação. Inclui o desenvolvimento de boas práticas na melhoria dos comportamentos de 

todos os utentes das vias de circulação; 

3. Ensino da condução. Inclui o desenvolvimento de uma cultura de educação para a 

segurança rodoviária nos actuais condutores e nos principais intervenientes no processo de 

formação e avaliação de condutores: candidatos a condutor, instrutores e examinadores; 

4. Impacto da prevenção rodoviária. Inclui a imagem da prevenção rodoviária através de 

campanhas publicitárias, notícias, reportagens, e outros meios, o papel das mensagens 

publicitárias na prevenção rodoviária; 

5. A velocidade na redução da sinistralidade; 

6. Estados físicos e psicológicos do condutor e seus efeitos. Álcool, drogas, fadiga, 

capacidade visual, doenças, distração e estados emocionais; 

7. O veículo, a tecnologia e a manutenção na segurança rodoviária. Construção, design, 

mecânica, equipamentos e dispositivos de segurança. A importância da manutenção do 

automóvel; 
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8. A infra-estrutura rodoviária. A segurança e a sinalização. Identificação de “pontos negros” 

e propostas de intervenção com vista à sua eliminação; 

9. A legislação. Propostas de alteração com o objectivo da prevenção da sinistralidade. Inclui 

o código da estrada e incentivos ao abate de veículos em fim de vida; 

10.Custos económicos da sinistralidade rodoviária. Identificação dos custos económicos 

provenientes também dos impactos sociais e ambientais; 

11.Reabilitação de infractores; 

12.Protecção dos peões e dos condutores de veículos de 2 rodas; 

13.A circulação rodoviária e a poluição. Consequências e soluções. Inclui a eco-condução. 

 

O termo de aceitação desta candidatura foi recebido na Fundação da Juventude apenas a 13 

de Julho de 2012. Entretanto a Fundação da Juventude foi apresentando o Concurso a várias 

entidades e empresas, no sentido de conseguir angariar mais apoios e parcerias, tendo 

conseguido o apoio do ACP-Automóvel Club de Portugal e da Rádio Nova Era.  

 

A calendarização definida para o Concurso foi: 

– Criação e Design da Imagem do Concurso – Outubro 2012; 

– Lançamento – Novembro 2012; 

– Divulgação – Novembro 2012 a Janeiro 2013; 

– Recepção de Candidaturas – 28 de Março 2013; 

– Análise das Candidaturas – Abril 2013; 

– Avaliação do Júri – Abril 2013; 

– Entrega de Prémios – Abril 2013; 

– Relatório Final – Maio 2013. 

 

 

 

Em Novembro de 2012 foi produzido o 

material de divulgação - cartazes e 

desdobráveis -, foi elaborado o mini-

site do Concurso e adicionado o 

Concurso à página do facebook da 

Fundação da Juventude, para 

potenciar a divulgação. 
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No âmbito deste Concurso, a 11 de Dezembro, a Fundação da Juventude participou em 

Coimbra/Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra, numa Sessão sobre Prevenção 

da Sinistralidade Rodoviária, para alunos do Mestrado em Engenharia Civil - Vias Rodoviárias, 

tendo aproveitado esta deslocação para distribuir documentação por outros estabelecimentos 

de Ensino Superior na cidade. 

A 13 de Dezembro foi a vez da Universidade do Minho/ Departamento de Ciências Sociais e a 

18 desse mês uma presença no programa Porto Alive do Porto Canal. 

Estima-se uma boa adesão ao Concurso, estando já a Fundação da Juventude a fechar a 

composição do Júri, que integrará representantes da entidade organizadora e patrocinadores, 

e ainda peritos de reconhecida experiência nestas matérias. 

 

2.3.8 Campanha “Segurança sobre Rodas” 

Ainda no âmbito do Concurso do MAI, a Fundação da Juventude apresentou em Fevereiro de 

2011, uma segunda candidatura, visando a realização de uma Campanha de Prevenção e 

Segurança Rodoviária destinada aos jovens condutores e potenciais condutores de veículos de 

2 rodas a motor, designada por Campanha “Segurança sobre Rodas”, abrangendo a 

população estudantil do 3º Ciclo e Secundário, dos 14 aos 18 anos.  

 

A Campanha é dirigida preferencialmente aos jovens portugueses, e vai ser implementada nas 

Escolas do 3º ciclo e secundário, através da realização de Sessões, nas quais vai ser 

apresentado um filme para potenciar a discussão do tema, nos concelhos com maiores índices 

de sinistralidade, nas redes sociais, estimando-se atingir 10% desta população segundo a base 

de dados Pordata. 
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Esta Campanha tem como base um filme sobre a problemática da Sinistralidade Rodoviária 

nos jovens condutores de veículos de 2 rodas, o qual deverá provocar nesta população um 

impacto emocional capaz de sensibilizar e mudar atitudes, aumentando consequentemente a 

melhoria do desempenho na condução e do comportamento na estrada. A Campanha vai ser 

amplamente divulgada nas Redes Sociais, no Youtube, e nos sítios dos parceiros e na imprensa 

(generalista e de especialidade). 

 

Constituindo os condutores de veículos de 2 rodas um grupo de risco, em termos de 

sinistralidade rodoviária, esta acção pontual tem os seguintes objectivos gerais: 

 Desenvolver uma cultura de educação para a segurança rodoviária; 

 Sensibilizar e consciencializar os condutores e potenciais condutores de 2 rodas para a 

prevenção e a segurança rodoviárias; 

 Alertar para os perigos de uma condução não defensiva; 

 Reflectir sobre a problemática da sinistralidade rodoviária, especialmente nos 

condutores de veículos de 2 rodas. 

 

Tratando-se de uma Campanha de prevenção e segurança rodoviária que tem como público-

alvo os condutores, potenciais condutores e utilizadores de veículos de 2 rodas a motor, 

consideramos fundamentais os seguintes objectivos específicos: 

 Adquirir conhecimentos sobre as regras básicas de circulação rodoviária por parte 

desta população alvo, para circular em segurança na via Pública; 

 Conhecer as boas práticas, melhorar o desempenho na condução e por sua vez o 

comportamento nas estradas; 

 Desenvolver competências e capacidades nos jovens para uma integração mais segura 

no ambiente rodoviário; 

 Sensibilizar os jovens para circular na via pública, de forma a evitar acidentes, 

especialmente com veículos de 2 rodas; 

 Contribuir para a diminuição do nº de mortos no grupo dos condutores e utilizadores 

de veículos de 2 rodas; 

 Tomar consciência do flagelo da sinistralidade e dos seus constrangimentos a nível 

pessoal, social e profissional, com custos sociais e económicos relevantes para as 

economias local e nacional. 

 

O termo de aceitação desta candidatura foi recebido na Fundação da Juventude apenas a 13 

de Julho de 2012. Entretanto, a Fundação da Juventude foi apresentando esta Campanha a 

várias entidades e empresas, no sentido de angariar mais apoios e parcerias, confirmado que 

foi o apoio da APCV – Associação Portuguesa os Produtores de Cerveja e da Liberty Seguros.  
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No final de 2012, a Fundação da Juventude adjudicou o filme da Campanha à empresa 

Klarwelt, tendo já sido filmadas parte das cenas que vão integrar o filme, sendo este o 

calendário global da Campanha: 

– Preparação da Campanha e realização e produção do filme e demais materiais: 

Novembro de 2012 a Fevereiro de 2013; 

– Lançamento da Campanha nas Redes Socias: Março de 2013; 

– Sessões nas Escolas: Março a Junho de 2013; 

– Aplicação de MUPIS de Rua: Abril a Julho de 2013; 

– Relatório Final: Julho de 2013. 

 

 
2.3.9 Campos de Ciência na Europa – “SciCamp - Science Holiday Camps in Europe” 

Este projecto Europeu, financiado pelo programa Comenius, foi apresentado pela Martin-

Luther-University Halle-Wittenberg, da Alemanha mais concretamente pelo seu 

Departamento de Biologia, tendo como parceiros as seguintes entidades: 

- University of Southern Denmark, em Odense/Dinamarca; 

- ScienceTalenter, instituição pública sem fins lucrativos/Dinamarca; 

- Elhuyar Fundaziona, Fundação Pública, no País Basco/Espanha; 

- Center for the Promotion of Science, Museu Público em Belgrado/Sérvia; 

- Fundação da Juventude/Portugal; 

- The Young Scientists of Slovakia, em Bratislava/Eslováquia; 

 

Campos da ciência são uma resposta à falta de interesse dos jovens em STEM - Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática, tentando envolvê-los em questões científicas e 

ajudando-os a desenvolver uma atitude positiva em relação a essas matérias, desenvolvendo a 

literacia científica e estimulando nos jovens interesses por carreiras científicas. 

 

Este projecto visa estabelecer uma rede de instituições/organizações com os objectivos 

seguintes: 

1. Ligar diferentes organizadores de Campos de Ciência com uma forte ligação Europeia, 

intercâmbido 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 as Universidades e outras instituições ligadas ao ensino de 

STEM; 

3. Retirar ideias práticas dos Campos de Ciência para serem possíveis de ser utilizados na sala 

de aula. 
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Do projecto constam 3 Conferências Europeias, que irão ajudar a construir a rede Europeia, a 

ajustar a estratégia de avaliação e de boas práticas. Os resultados serão divulgados em 

workshops regionais de modo a disseminar os resultados pelas escolas dos países envolvidos. 

 

O projecto iniciou-se a 1 de Dezembro de 2012 e terá a duração de 36 meses (1 Dezembro de 

2012 a 30 de Novembro de 2015). 

 

A Fundação da Juventude participa no projecto ao nível da disseminação dos resultados, 

organizando 5 workshops regionais, entre Dezembro de 2013 e Novembro de 2015, para além 

de colaborar em todas as fases do projecto, dando apoio aos restantes parceiros. 

 

Em Janeiro de 2013 vai decorrer na Alemanha a primeira reunião do projecto. 
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2.4 Apoiar e promover o desenvolvimento e a integração social dos Jovens, visando inibir 

ou contrariar situações de exclusão ou marginalização, criando acções específicas de 

promoção de uma cidadania mais activa 

2.4.1 Comunidade de Inserção Eng. Paulo Vallada – Porto 

PLANO DE ACTIVIDADES DA COMUNIDADE INSERÇÃO ENG. PAULO VALLADA  

META 1 – Consolidar a experiência - piloto na Comunidade de Inserção  

3º Ano (2012) 

Objectivo 1.1 – Consolidar a implementação dos conhecimentos adquiridos no Curso 

Qua_lis: Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados no 3º Sector 

Estratégia: Sensibilização da Direcção e de todos os colaboradores para os benefícios dum 

processo de planeamento 

Tarefa 1.1.1 – Implicar todos os colaboradores da CI no processo de planeamento estratégico. 

Taxa de execução de 80% (o trabalho por turnos, o horário part – time de alguns técnicos e o 

facto da instituição a funcionar 24 horas por dia dificulta a realização de reuniões onde todos 

os colaboradores possam estar presentes.  

Tarefa 1.1.2 – Apresentar o trabalho desenvolvido e o documento formal de planeamento 

estratégico à Direcção. Tarefa não executada (falta do documento formal, falta de recursos 

humanos). 

 

META 2 – Conseguir transferir o Acordo de Cooperação da Comunidade de Inserção com o 

Instituto da Segurança Social para a Associação Acolher e Cuidar para a Cidadania Vasco 

Faria constituída no ano de 2011 

Estratégia: Apresentar a proposta à Segurança Social 

 

Objectivo 2.1 – Apresentar proposta à Segurança Social 

Tarefa 2.1.1 – Contactar a entidade 

Tarefa 2.1.2 – Fazer a apresentação da Fundação e do Projecto da CI 

Tarefa 2.1.3 – Demonstrar as vantagens da transferência do acordo 

Tarefa 2.1.4 – Apresentar dossier (com os documentos exigidos pela lei) com o pedido  

de transferência do acordo de cooperação  

Tarefa 2.1.5 – Concretizar a transferência 

Tarefas 2.1.1 a 2.1.4 executadas a 100 %. Aguarda-se resposta do ISSP 

 

Objectivo 2.2 – Renegociar protocolo com SS, com base nos resultados obtidos e nas 

necessidades específicas do projecto 

Estratégia: Avaliação e apresentação à SS dos resultados obtidos entre Setembro de 2007 

e Dezembro de 2011 

Tarefa 2.2.1 – Avaliação do trabalho/resultados obtidos de Setembro de 2007 a  

Setembro de 2011  
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Tarefa 2.2.2 – Sobre tal base, preparar uma apresentação convincente destinada à  

Segurança Social (núcleo das respostas sociais) 

Tarefa 2.2.3 – Apresentação à SS e renegociação do protocolo 

Tarefas executadas a 100 %. Aguarda-se resposta do ISSP 

 

META 3 – Completar os quadros da Comunidade de Inserção, de forma a poder cumprir o 

acordo com a Segurança Social no sentido de criar um serviço ambulatório e a completar a 

equipa inicialmente proposta pelo Coordenador Cientifico do Projecto  

3º Ano (2012) 

Estratégia: Recompor a equipa inicialmente proposta pelo Coordenador Cientifico do 

projecto da CI  

Objectivo 3.1 – Contratar o Técnico de Serviço Social existente a tempo inteiro 

Tarefa 3.1.1 – Redefinir o contrato de trabalho do Assistente Social  

Objectivo 3.2 – Contratar um Auxiliar de Acção Directa 

Tarefa 3.2.1 – Candidatura ao programa governamental de incentivo à contratação de  

pessoal 

Tarefa 3.2.2 – Triagem dos candidatos  

Tarefa 3.2.3 – Entrevistar os 6 candidatos 

Objectivo 3.3 – Contratar um Psicólogo 

Tarefa 3.3.1 – Candidatura ao programa governamental de incentivo à contratação de 

pessoal 

Tarefa 3.3.2 – Triagem dos candidatos 

Tarefa 3.3.3 – Entrevistar os 6 candidatos 

Meta não atingida. A execução desta meta depende da execução das metas anteriores.  

 

META 4 – Continuar a adequar o programa de intervenção da CI à população que acolhe  

3º Ano (2012) 

Objectivo 4.1 – Melhorar a eficácia e eficiência da equipa da CI 

Estratégia: Manter a reunião formal da equipa técnica, para discussão de casos, partilha 

de informações, discussão sobre a dinâmica comunitária, supervisão e acordo de 

estratégias de intervenção. 

Tarefa 4.1.1 – Analisar a evolução dos casos acolhidos na CI, ao nível biopsicossocial 

Tarefa 4.1.2 – Analisar e avaliar o funcionamento comunitário 

Tarefa 4.1.3 – Discutir, avaliar e decidir sobre novas estratégias de intervenção 

Tarefa 4.1.4 – Partilhar procedimentos 

Tarefa 4.1.5 – Analisar os comportamentos e sentimentos da equipa no dia-a-dia 

Objectivo executado a 90%. O volume do serviço externo, o trabalho por turnos, as baixas de 

alguns elementos da equipa no 2º Semestre, impediu a concretização plena deste objectivo. 
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Objectivo 4.2 – Manter o espaço de reunião alargado a todos os colaboradores directos da 

CI para melhorar a eficácia e a eficiência dos funcionários e aumentar a coesão do grupo 

Estratégia: ouvir, acordar e calendarizar as reuniões 

Tarefa 4.2.1 – Indagar, junto a todos os colaboradores, qual seria o melhor timing 

para estas novas reuniões periódicas 

Tarefa 4.2.2 – Acordar e elaborar o calendário das reuniões 

Objectivo executado a 30%. O volume do serviço externo, o trabalho por turnos, as baixas de 

alguns elementos da equipa no 2º Semestre, impediu a concretização plena deste objectivo. 

 

Objectivo 4.3 – Conseguir aprovar e realizar um calendário de reuniões formais com as 

entidades parceiras da CI 

Estratégia: ouvir, acordar, calendarizar e efectuar as reuniões 

Tarefa 4.3.1 – Indagar junto a cada entidade qual seria o melhor timing para estas  

novas reuniões periódicas 

Tarefa 4.3.2 – Acordar e elaborar o calendário das reuniões 

Tarefa 4.3.3 – Fazer as reuniões com todas as entidades parceiras  

Objectivo executado a 50%. O volume do serviço externo da CI e a disponibilidade dos 

técnicos das entidades parceiras da CI impedem a concretização plena deste objectivo. No 

entanto, o trabalho da equipa com as instituições parceiras e com os técnicos responsáveis 

pelo encaminhamento das jovens e seus filhos é cada vez mais regular e eficaz. O processo de 

cada jovem e seu filho e seu projecto é discutido com o técnico da CI responsável pelo caso, 

técnico gestor do processo, família (caso esteja disponível para tal) e jovem, com uma 

periodicidade trimestral (reuniões presenciais; grande parte do trabalho é feito via telefónica 

e correio electrónico dado a limitações geográficas (temos jovens provenientes de todas as 

regiões do pais, nomeadamente Algarve, Alentejo, Estremadura. 

 

Objectivo 4.4 – Concretizar as adaptações ao programa de intervenção, tendo em conta os 

feed back obtidos  

Estratégia: discutir em equipa e introduzir as alterações acordadas  

Tarefa 4.4. 1 – Discutir em equipa o feed back dos parceiros 

Tarefa 4.4.2 – Aprovar e introduzir as alterações  

Objectivo atingido. No ano de 2012, a equipa técnica após reflexão sobre os resultados 

obtidos e a realidade das jovens e crianças acolhidas introduziu alterações no processo de 

intervenção.  

META 5 – Montar um sistema de informação interna ajustado às necessidades da CI 

Estratégia: Trabalho de equipa 

Objectivo 5.1 – Criar uma base documental para cada actividade - chave 

Tarefa 5.1.1 – Determinar as actividades - chave de cada grupo profissional

 Tarefa 5.1.2 – Formatar relatórios - tipo nos casos em que seja possível  

Tarefa 5.1.3 – Criar as bases de dados ou de arquivo 
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Tarefa 5.1.4 – Definição dos tempos máximos de produção de cada tipo de relatório 

Tarefa 5.1.5 – Avaliar o sistema de informação interno da CI 

Objectivo não atingido. Em fase de execução (falta de recursos humanos) 

 

META 6 – Estabelecer e implementar um plano de formação anual dos colaboradores da CI 

com 3 cursos 

Estratégia: auscultar as necessidades de formação em todos os grupos profissionais, 

procurando dar a formação necessária interna ou externamente.  

3º Ano (2012) 

Objectivo 6.1 – Curso de formação na área da Nutrição e Higiene Alimentar 

Tarefa 6.1.1 – Auscultar as necessidades de formação da equipa  

Tarefa 6.1.2 – Escolha do fornecedor do curso  

Tarefa 6.1.3 – Concretizar a formação  

Tarefa 6.1.4 – Avaliação da eficácia da formação 

Objectivo atingido, com a colaboração dos voluntários do GASPorto (Grupo de Acção Social 

ao nível do voluntariado) especializados nestas áreas. 

Objectivo 6.2 – Curso de formação sobre Prevenção de Infecções  

Tarefa 6.2.1 – Auscultar as necessidades de formação  

Tarefa 6.2.2 – Escolha do fornecedor  

Tarefa 6.2.3 – Concretizar a formação 

Tarefa 6.2.4 – Avaliação da eficácia da formação 

Objectivo atingido, com a colaboração de enfermeiros do Centro de Saúde da Batalha 

Objectivo 6.3 – Curso na área do funcionamento comunitário e trabalho de equipa 

Tarefa 6.3.1 – Auscultar as necessidades de formação de todos os elementos da  

equipa nesta área  

Tarefa 6.3.2 – Escolha do fornecedor do curso 

Tarefa 6.3.3 – Concretizar a formação 

Tarefa 6.3.4 – Avaliação da eficácia da formação 

Objectivo não atingido, por falta de verbas e de tempo da equipa, tendo em conta as 

exigências do trabalho comunitário.  

 

META 7 – Estabelecer e implementar um plano de formação anual para as utentes da CI  

Estratégia: auscultar as necessidades de formação, procurando dar a formação necessária 

interna ou externamente.  

Objectivo 7.1 – Curso de formação na área da Nutrição e Higiene Alimentar 

Tarefa 7.1.1 – Auscultar as necessidades de formação das utentes 

Tarefa 7.1.2 – Escolha do fornecedor do curso  

Tarefa 7.1.3 – Concretizar a formação 

Tarefa 7.1.4 – Avaliação da eficácia da formação 
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Objectivo atingido, com a colaboração dos voluntários do GASPorto especializados 

nestas áreas. 

Objectivo 7.2 – Curso de formação sobre Prevenção de Infecções  

Tarefa 7.2.1 – Auscultar as necessidades de formação das utentes 

Tarefa 7.2.2 – Escolha do fornecedor do curso  

Tarefa 7.2.3 – Concretizar a formação 

Tarefa 7.2.4 – Avaliação da eficácia da formação 

Objectivo atingido, com a colaboração de enfermeiros do Centro de Saúde da Batalha 

 

META 8 – Comunidade de Inserção adquirir equipamentos em falta  

3º Ano (2012) 

Objectivo 8.1 – Adquirir uma fotocopiadora 

Estratégia: Angariar financiadores para adquirir uma fotocopiadora, apresentando o 

projecto e provando a necessidade de tal equipamento 

Tarefa 8.1.1 – Identificar financiadores sensíveis à missão da CI  

Tarefa 8.1.2 – Apresentar o projecto da CI e contrapartidas da CI/FJ  

Tarefa 8.1.3 – Sensibilizar os financiadores e adquirir a fotocopiadora 

Tarefa 8.1.4 – Manutenção da fotocopiadora 

Objectivo não atingido. Não se obteve respostas positivas aos pedidos efectuados. 

Objectivo 8.2 – Adquirir um projector multimédia 

Estratégia: Angariar financiadores para adquirir um projector multimédia, apresentando o 

projecto e provando a necessidade de tal equipamento 

Tarefa 8.2.1 – Identificar financiadores sensíveis à missão da CI  

Tarefa 8.2.2 – Apresentar o projecto da CI e contrapartidas da CI/FJ  

Tarefa 8.2.3 – Sensibilizar os financiadores e adquirir a impressora   

Tarefa 8.3.4 – Manutenção do projector multimédia 

Objectivo não atingido. Não se obteve respostas positivas aos pedidos efectuados. 

 

Objectivo 8.3 – Adquirir 4 computadores para a equipa e utentes 

Estratégia: Angariar financiadores para adquirir computadores, apresentando o projecto e 

provando a necessidade de tal equipamento 

Tarefa 8.3.1 – Identificar financiadores sensíveis à missão da CI  

Tarefa 8.3.2 – Apresentar o projecto da CI e contrapartidas da CI/FJ  

Tarefa 8.3.3 – Sensibilizar os financiadores e adquirir os computadores 

 Tarefa 8.3.4 – Manutenção do material informático 

Objectivo atingido. 

Objectivo 8.4 – Adquirir uma arca frigorifica 

Estratégia: Angariar financiadores para adquirir uma arca frigorífica, apresentando o 

projecto e provando a necessidade de tal equipamento 

Tarefa 8.4.1 – Identificar financiadores sensíveis à missão da CI  
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Tarefa 8.4.2 – Apresentar o projecto da CI e contrapartidas da CI/FJ  

Tarefa 8.4.3 – Sensibilizar os financiadores e adquirir a arca frigorifica  

Tarefa 8.4.4 – Manutenção da arca frigorífica 

Objectivo atingido. 

 

META 9 – Conseguir o equilíbrio financeiro da Comunidade de Inserção 

Estratégia: diversificar as fontes de financiamento, privilegiando as permanentes 

Objectivo 9.1 – Renegociar protocolo com SS, com base nos resultados obtidos e nas 

necessidades específicas do projecto 

Estratégia: Avaliação e apresentação à SS dos resultados obtidos entre Setembro de 2007 

e Dezembro de 2011 

Tarefa 9.1.1 – Avaliação do trabalho/resultados obtidos de Setembro de 2007 a 2011  

Tarefa 9.1.2 – Preparação de uma apresentação convincente destinada à Segurança  

  Social 

Tarefa 9.1.3 – Apresentação à SS e renegociação do protocolo 

Tarefa executada. Objectivo não atingido. Aguarda - se resposta do ISSP. 

Objectivo 9.2 – Angariar “mecenas” para a CI com base na apresentação dos resultados 

obtidos e nas necessidades específicas do projecto 

Estratégia: Avaliação e apresentação à entidade em causa dos resultados obtidos entre 

Setembro de 2007 e Dezembro de 2011 e das necessidades da CI 

Tarefa 9.2.1 – Avaliação do trabalho desenvolvido/resultados obtidos de Setembro de  

2007 a 2011  

Tarefa 9.2.2 – Preparação de uma apresentação convincente destinada aos eventuais 

mecenas 

Tarefa 9.2.3 – Apresentação e negociação do apoio 

Objectivo não executado desta forma. No entanto, através de contactos informais e 

apresentação do projecto, a Comunidade de Inserção recebeu imensos donativos (roupa 

para mães e crianças, produtos de higiene pessoal, fraldas, papas lácteas, brinquedos, 

livros, mercearia) provenientes de entidades públicas e/ou privadas - BPI, Âmbar, Policia 

de Segurança Publica do Porto, Companhia dos Brinquedos, Modelo Massarelos 

(colaboradores) e pessoas em nome individual.  

Objectivo 9.3 – Procurar outras entidades que tenham possibilidade de estabelecer 

parcerias com a CI 

Estratégia: Avaliação e apresentação às diferentes entidades do trabalho efectuado entre 

2007 e 2011 e das necessidades da CI 

Tarefa 9.3.1 – Procurar e identificar possíveis novos parceiros 

Tarefa 9.3.2 – Preparação de uma apresentação eficaz à entidade em causa, tendo  

em conta a sua política de responsabilidade social 

Tarefa 9.3.3 – Apresentação e negociação do apoio 
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Objectivo executado a 10%. Foi efectuado um protocolo com o Grupo Jerónimo Martins, 

no sentido de recolher donativos nos supermercados Pingo Doce a partir de Janeiro de 

2013; a parceria com a Fundação Belmiro Azevedo – Continente de Massarelos foi alargada 

(além dos donativos já existentes de mercearia, produtos de limpeza, produtos de higiene 

pessoal, ficou estabelecido que a partir de 2013 também seriam doados fruta e legumes).  

 

META 10 – Em 2012, criar uma bolsa de voluntários para a CI de forma a colmatar algumas 

falhas de recursos humanos 

Estratégia: divulgação das necessidades de voluntariado e selecção dos candidatos 

Objectivo 10.1 – Divulgar nos media as necessidades de voluntários para a CI 

Tarefa 10.1.1 – Escolha dos media 

Responsável – Dr.ª Paula Leal e Departamento de Comunicação 

Recursos – os da CI e do Departamento de Comunicação da FJ 

Tempo – 1º trimestre de 2011 

Avaliação – Lista dos media - alvo a utilizar 

Tarefa 10.1.2 – Escolha do tipo de comunicação 

Responsável – Dr.ª Paula Leal e Departamento de Comunicação 

Recursos – os da CI e do Departamento de Comunicação da FJ 

Tempo – 1º trimestre de 2011 

Avaliação – publicação das notícias e/ou anúncios 

Tarefa 10.1.3 – Processo de selecção e contratação 

Responsável – Dr.ª Paula Leal e Dr.ª Joana Dória 

Recursos – os da CI 

Tempo – 2º trimestre de 2011 

Avaliação – Contratar tantos voluntários quantos os que já estão ao serviço 

Consolidação deste objectivo. A Comunidade de Inserção teve a colaboração de 12 

voluntários no ano de 2012 em diferentes áreas (supervisão da prestação de cuidados básicos 

da mãe à criança, supervisão e estimulação relação mãe/criança, realização actividades 

lúdicas com as mães e crianças, apoio ao estudo, actividades lúdicas e recreativos no 

exterior). 

Objectivo 10.2 – Manter a CI inscrita na Bolsa de Voluntariado 

Tarefa 10.2.1 – Continuar a fazer a triagem das candidaturas através de uma 

entrevista ao candidato com apresentação de CV e avaliação das expectativas face ao 

trabalho de voluntariado na instituição 

Responsável – Dr.ª Paula Leal  

Recursos – os da CI 

Tempo – Janeiro de 2011 

Avaliação – Contratar os voluntários seleccionados  

Tarefa 10.2.2 – Fazer formação aos voluntários seleccionados (4 sessões) 

Responsável – Dr.ª Paula Leal   
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Recursos – os da CI  

Tempo – Fevereiro de 2011 

Avaliação – Frequência das sessões de formação 

Tarefa 10.2.3 – Processo de selecção e contratação 

Responsável – Dr.ª Paula Leal 

Recursos – os da CI 

Tempo – Março de 2011 

Avaliação – Contratar os voluntários seleccionados, tendo a em conta as necessidades  

da CI e as áreas de intervenção especificas dos voluntários  

Tarefa 10.2.4 – Realizar reuniões mensais com os voluntários da instituição para  

discussão do trabalho efectuado  

Responsável – Dr.ª Paula Leal 

Recursos – os da CI 

Tempo – A partir de Março de 2011 

Avaliação – Concretização das reuniões mensais 

Objectivo atingido a 100%. No ano de 2013 está previsto um aumento de 80%. 

 

RELATIVAMENTE AO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

Continua a adequar o seu programa de intervenção, com base na experiência de trabalho, 

realidade social dos utentes da CI e resultados obtidos. 

O dia-a-dia das utentes na Comunidade, estruturado para que estas possam adquirir 

competências até então inexistentes através da modelagem (equipa) e da vivência concreta: 

higiene pessoal e da casa, preparação das refeições, tarefas de manutenção da casa (limpar, 

arrumar e cuidar) foram mantidas. Actividade executada a 100%.  

A formação interna das utentes com técnicos especializados em áreas fundamentais para 

esta fase da vida (tais como: treino de competências pessoais, relacionais, sociais e 

profissionais; educação sexual; educação para a maternidade; preparação para o parto; 

informação sobre a gravidez; desenvolvimento da criança; formação na área da segurança e 

segurança infantil; orientação escolar e profissional, etc.) teve uma execução de 80%. 

Motivo – apesar da falta de recursos técnicos a existência de estagiários na área da psicologia 

e educação social fez com que os técnicos superiores tivessem maior disponibilidade para 

executar este tipo de actividade com duplo objectivo – formação das utentes e formação dos 

estagiários. No entanto, as baixas dos colaboradores da equipa, as saídas ao exterior por 

motivos de saúde, fizeram que a taxa de execução baixasse no 2º semestre de 2012. 

Os grupos terapêuticos em que as jovens partilham as suas vivências, pensamentos, 

sentimentos e formas de funcionamento e começam a integrar de forma adequada toda a sua 

realidade interna e externa, com a ajuda de um técnico superior que lidera tiveram uma 

execução de 60%. Motivo – A existência de estagiários serviu também para assegurar outras 

actividades inadiáveis (acompanhamento a consultas médicas; urgências médicas; questões 
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judiciais; cuidados prestados aos bebés da CI na ausência das mães). No entanto, as baixas 

dos colaboradores da equipa, as saídas ao exterior por motivos de saúde, fizeram que a taxa 

de execução baixasse no 2º semestre de 2012. 

As Reuniões Comunitárias ao final do dia em que o funcionamento é discutido, as 

dificuldades são exprimidas, assim como os aspectos positivos. O técnico que lidera a reunião 

gere as emoções e os conflitos e sugere formas para ultrapassar as dificuldades. Actividade 

executada a 100%. Motivo - monitorizar a vivência comunitária das utentes ao nível do seu 

dia-a-dia, das emoções, relações entre elas, com os filhos e com a equipa, levantamento e 

gestão de conflitos, onde a utilização da palavra é privilegiada e a passagem ao acto contida 

ou punida.  

Consultas de psicologia individuais (inicialmente com frequência semanal) e abordagem 

familiar (inicialmente com frequência mensal). Actividade executada a 60%. Motivo – A 

existência de estagiários serviu também para assegurar outras tarefas (acompanhamento a 

consultas médicas; urgências médicas; questões judiciais; cuidados prestados aos bebés da CI 

na ausência das mães). No entanto, as baixas dos colaboradores da equipa, as saídas ao 

exterior por motivos de saúde, fizeram que a taxa de execução baixasse no 2º semestre de 

2012. 

Acompanhamento social da jovem e respectiva família. Actividade executada a 20%. Motivo 

– falta de recursos humanos (Técnica de Serviço Social a tempo parcial).  

Observação sistemática da relação mãe – criança e do seu desenvolvimento, da forma 

como os cuidados básicos à criança são prestados, da forma como se estabelece o vínculo 

mãe/criança e de como a actividade lúdica se desenvolve. Actividade executada a 80%. 

Motivo – A existência de estagiários serviu também para assegurar estes momentos; no 

entanto continua a haver um só membro da equipa na CI entre as 20h e 08h.  

Acompanhamento médico das utentes e seus filhos. Actividade executada a 100%, mas 

muitas vezes assegurada por técnicas superiores, dada a inexistência de pessoal intermédio. 

Saídas ao exterior para tratar de documentos, ir ao tribunal, a consultas médicas, para 

passear, fazer visitas de estudo, fazer compras para a casa e para as próprias, etc. 

Actividade executada a 100%, muitas vezes por técnicas superiores, dado a carência de 

pessoal intermédio. 

As actividades lúdicas e recreativas, com um duplo objectivo: não só educar/reeducar as 

utentes para a ocupação dos seus tempos livres, mas também estimular novos interesses, 

desenvolver a curiosidade e criatividade através da vivência de experiências novas e 

adequadas à sua faixa etária, e dotá-las de competências que possam mais tarde ser úteis no 

seu processo de autonomia e de reinserção. Actividade executada a 90%. Motivo – maior 

número de recursos humanos (estagiários e voluntários) e maior pesquisa de actividades 

gratuitas pois os recursos financeiros continuam deficitários. Na época natalícia ocorreu uma 

serie de actividades proporcionadas pelos estagiários e voluntários da CI (circo, jantar num 

restaurante de francesinhas, visita a uma rádio local, visita a uma loja da Optimus, visitas a 
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museus, ida a um Concerto Musical para promover a interacção de mães e crianças, ida a 

festas de Natal, etc.) 

Momentos de lazer na Comunidade: ler, ouvir música, ver televisão, jogar, contactar com o 

exterior (espectáculos, cinema, teatro, visitas guiadas, passeios ao ar livre, cuidados 

estéticos, etc.). Actividade executada a 80%. Motivo – maior número de recursos humanos 

(estagiários e voluntários) e maior pesquisa de actividades gratuitas pois os recursos 

financeiros continuam deficitários. 

Realizar visitas guiadas no sentido de estimular a curiosidade, desenvolver novos 

interesses, desenvolver competências sociais, promover a aquisição de novos conhecimentos, 

alargar e enriquecer o leque de experiências vividas, dar a conhecer outras realidades 

vivenciais. A taxa de execução foi de 80%. Motivo – maior número de recursos humanos 

(estagiários e voluntários) e maior pesquisa de actividades gratuitas pois os recursos 

financeiros continuam deficitários. 

Promover Actividades Culturais que têm como objectivo estimular a curiosidade, 

desenvolver competências, promover a aquisição de novos conhecimentos e interesses 

(Concertos, Cinema e Teatro, Dança, Leitura). A taxa de execução foi de 60%. Motivo – 

maior número de recursos humanos (estagiários e voluntários), maior pesquisa de actividades 

gratuitas pois os recursos financeiros continuam deficitários, maior volume de donativos. A 

taxa de execução diminui no 2º Semestre dado a realização de outras actividades. 

Acompanhar o processo escolar de cada utente com o objectivo de promover o sucesso 

escolar, colmatar as falhas de cada jovem e ajudar na inserção escolar. A taxa de execução 

desta actividade foi de 80%. Motivo – dificuldade em compatibilizar todas as actividades da 

CI com as disponibilidades dos agentes escolares.  

A abordagem familiar no sentido de trabalhar atitudes e comportamentos das famílias 

visando o processo de autonomia das jovens e o relacionamento mais estruturado das 

famílias. Actividade executada a 30%. Motivo – falta de recursos humanos e sistemática 

indisponibilidade dos familiares para cooperar e fazer parte da intervenção,  

Promover a troca de experiências entre a CI e o meio envolvente, dando a conhecer o 

trabalho efectuado pela instituição, suas necessidades e potencialidades para que a sua 

missão seja concretizada: promover a autonomia das mães no sentido pleno do termo. A taxa 

de execução foi de 90%. Motivos – maior abertura da CI ao exterior, maior disponibilidade 

dos técnicos da CI e maior procura por parte da Comunidade em geral. 

As reuniões periódicas com técnicos da CPCJ, da Segurança Social e de outros Serviços 

equivalentes, que encaminharam as utentes para a Comunidade de Inserção para melhor 

definir e concretizar os seus projectos de vidas foram efectuadas de acordo com as situações 

concretas vividas pelas utentes. A taxa de execução foi de 70%. Motivo - O trabalho em 

parceria com os técnicos das CPCJ, da EMAT e dos Tribunais aumentou substancialmente, 

tornando possível uma intervenção mais articulada e, consequentemente mais eficaz 
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A taxa de execução melhorou dada a existência de estagiários de psicologia e de educação 

social e a colaboração de voluntários.  

 

PARCERIAS E TRABALHO DE REDE 

Mantiveram-se as parcerias de 2010: O Protocolo de Cooperação com o Hospital Privado da 

Trofa; o Protocolo com a Cooperativa de Solidariedade Social do Povo Portuense; os 

Protocolos com as Faculdades Lusófona e Lusíada; o Protocolo com o Mundo A Sorrir; o 

Protocolo com o Centro de Saúde da Batalha; o Protocolo com a Fundação Belmiro de 

Azevedo; o Protocolo com o Banco Alimentar; o Protocolo com os CTT e Protocolo com o 

Instituto Profissional do Terço; 

Em 2011 fez-se uma parceria com a Associação Entreajuda, os técnicos superiores da CI 

frequentam as acções de formação propostas por esta Associação que estão a decorrer no ano 

de 2012. Ao nível do mecenato, conseguimos estabelecer uma parceria com o departamento 

de Acção Social do Jumbo, no sentido da CI receber donativos (nos três primeiros meses de 

2012 a oferta de donativos foi regular; a partir daí não tem havido oferta de donativos). 

No último trimestre de 2011, a Comunidade constitui um grupo de voluntários (através da 

Bolsa de Voluntariado) que contribuem para o funcionamento da instituição, colmatando, em 

alguns aspectos as falhas de recursos humanos (ajuda no funcionamento comunitário, no 

apoio ao estudo, na dinamização de actividades lúdicas, no acompanhamento das saídas, 

etc.). Este grupo de 12 voluntários começou a funcionar em Novembro, com uma formação 

inicial e com reuniões mensais para ajudar a equipa a levar a cabo a sua missão. Esta 

colaboração manteve-se durante todo o ano de 2012.  

Em 2012 foi efectuado um protocolo com o Grupo Jerónimo Martins, no sentido de recolher 

donativos nos supermercados Pingo Doce a partir de Janeiro de 2013; a parceria com a 

Fundação Belmiro Azevedo – Continente de Massarelos foi alargada (além dos donativos já 

existentes de mercearia, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, ficou 

estabelecido que a partir de 2013 também seriam doados fruta e legumes); foi realizado um 

protocolo com o Banco de Vestuário da Santa Casa da Misericórdia do Porto, no sentido de 

colmatar algumas falhas a nível do vestuário das jovens e seus filhos.   

A equipa da CI contínua a integrar o grupo de trabalho da Rede Social do Porto subordinado 

ao tema Recursos Humanos no Sector Terciário.  

 

INICIATIVAS DESENVOLVIDAS NÃO PREVISTAS NO PLANO DE ACTIVIDADES 

Elaboração de um pedido ao Fundo de Socorro Social do ISS para reequilíbrio financeiro da 

Comunidade de Inserção que obteve parecer positiva do ISSP. Aguardamos resposta dos 

Serviços Centrais. 

Elaboração de pedido de aumento da lotação (de 16 utentes para 20 utentes) da 

Comunidade de Inserção que foi autorizado pelo ISSP. Aguardamos revisão do Acordo de 

Cooperação para actualização do apoio financeiro concedido pelo ISSP. 
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Realização de um evento para angariação de fundos no mês de Setembro – Concerto 

Solidário. A proposta surgiu e foi liderada por uma estagiária do Mestrado de Psicologia 

Clínica. A organização contou com alguns elementos da equipa. Foram contactados grupos 

musicais e de dança para actuarem no evento. As utentes com ajuda de algumas técnicas de 

acção directa realizaram trabalhos de artesanato para venda. Elementos da equipa 

confeccionaram bolos para venda. A impressão dos bilhetes e dos cartazes foi oferecida por 

uma empresa gráfica. A divulgação foi efectuada via correio electrónico e através da afixação 

de cartazes. O montante apurado reverteu a favor da Comunidade e de suas utentes. 

No mês de Dezembro, a Comunidade fez uma venda de Natal, com artesanato elaborado 

pelas utentes com ajuda das técnicas de acção directa e as estagiárias de psicologia. O 

montante apurado reverteu a favor da Comunidade e de suas utentes. 

No mês de Dezembro, a Comunidade participou num programa da Rádio Placard onde discutiu 

a problemática da gravidez na adolescência e informou sobre o trabalho efectuado pela CI. 

Deste programa resultou uma serie de contactos e ofertas de donativos e de ajuda para 

colaborar como voluntários. 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS E QUE CONDICIONAM A INTERVENÇÃO DA EQUIPA   

Número de elementos que constituem a equipa continua a ser insuficiente, o que dificulta a 

execução de algumas funções inerentes à equipa técnica (determinadas tarefas foram 

desenvolvidas de forma deficitária). O trabalho dos estagiários e voluntários não substitui de 

forma alguma, o papel do técnico na instituição. Desta forma existem procedimentos técnicos 

que continuam a ser deficitários.  

O número de horas despendido pela equipa em Serviço Externo (total de 3400h): 

1. Dentro do horário de serviço (08h – 20h) - 3270h 

a) Acompanhar mães/crianças ao infantário, escolas, reuniões escolares, festas; ir buscar 

crianças ao infantário – 180h 

b) Acompanhar mães/crianças às consultas, exames médicos, serviços de urgência, sessões de 

preparação para o parto – 1600h 

c) Acompanhar mães/crianças para tratar de assuntos na ISS, Tribunais, Finanças, Bancos, 

Documentos de Identificação, IEFP, etc.) – 450h 

d) Fazer compras para a CI (Farmácia, Supermercados, Modelo, Banco Alimentar, etc.) – 500h 

e) Realizar actividades recreativas (passeios, visitas de estudo, cinema, etc.) – 160h 

f) Participar em Reuniões no Exterior (ISS, Tribunais, CPCJ, Policia, Outras instituições, 

Representações da FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE) – 380h 

2. Fora do horário de serviço (20h – 08h: sábados, domingos e feriados) - 1300h: 

a)  Serviços de Urgência (SASU, Hospitais, Maternidade) – 1150h 

b) Realizar actividades recreativas (passeios, visitas de estudo, cinema, etc.) – 150h 

Em média, a equipa da CI esteve em Serviço Externo 9 horas por dia, 7 dias por semana. 

Numa semana, a equipa faz 63h de serviço externo. Em média, diariamente estavam dois 
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elementos da equipa ou outros colaboradores fora da CI. A colaboração dos estagiários e 

voluntários nestas saídas é crucial.  

Os voluntários colaboraram com a CI, ao longo de 2012 num total de 500 horas (em 

actividades na instituição e em saídas ao exterior de caracter lúdico). 

Dificuldades de ordem financeira que condicionaram a realização das actividades acima 

referidas, assim como a aquisição de equipamento (fotocopiadora, impressora, aquecedores a 

óleo para quartos das utentes, parques para as crianças, manutenção dos espaços e dos 

equipamentos existentes) e recrutamento de pessoal (técnico superior, técnico de acção 

directa e administrativa - todos eles contemplados na equipa inicial do projecto). 

Dificuldades decorrentes da própria intervenção: a história de vida destas jovens dificulta o 

estabelecimento de uma relação de confiança e de ajuda tão necessária ao crescimento psico 

- afectivo e ao processo de autonomia e reinserção social. A ausência de rectaguarda familiar 

torna a reinserção social mais difícil.  

 

ASPECTOS POSITIVOS 

Contribuir para a promoção do crescimento psicossocial dos utentes e seus filhos da CI e 

promover a sua reinserção escolar, profissional e social.  

O número de pedidos de acolhimento mantém -se. Continua a haver lista de espera (em 

média de 10 pessoas)  

O feedback ao trabalho efectuado pela equipa vindo do exterior são muito favoráveis, o que 

de certa forma compensa as dificuldades encontradas no dia – a - dia da nossa intervenção. 

 

 

2.4.1.1 Candidaturas  

 Candidatura ao Prémio Voluntariado Jovem Montepio com o objectivo de criar uma rede 

de voluntários que ajudassem na concretização do projecto e intervenção da Comunidade 

de Inserção Eng. Paulo Vallada e de certa forma, colmatassem algumas falhas de recursos 

humanos. Em Setembro soube-se que a proposta não foi premiada. 

 Candidatura ao Projecto Grace com o objectivo de proporcionar às jovens residentes na 

Comunidade de Inserção Eng. Paulo Vallada, novas experiências e desenvolvimento de 

novos interesses – visita do grupo de mães e crianças ao Portugal dos Pequeninos (proposta 

das jovens mães). Aguarda-se resposta. 

 Candidatura ao Health Programme Portugal, promovida pela farmacêutica Astrazeneca 

na área da Saúde Mental para um público alvo de pré-adolescentes (com idades 

compreendidas entre os 10 e 12 anos). Esta candidatura teve como objectivo promover a 

Saúde Mental Juvenil da população alvo através da promoção e desenvolvimento do auto - 

conceito e auto – estima. Esta candidatura não foi aprovada. 
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2.4.2 Comunidade de Inserção Maria Clara – Tavira 

No início do ano numa reunião aqui na Delegação com então ainda Director do Centro de 

Formação Profissional do Areal Gordo Dr. Carlos Baia, foi abordada a possibilidade de nos 

ceder mais um Curso de Sistema de Aprendizagem, o de Jardinagem. Por haver poucos jovens 

interessados, e por isso o Centro de Formação Profissional só tinha um, pois já lhes era difícil 

arranjar quem os quisesse fazer. Demonstramos o porquê do nosso interesse dado que na 

Delegação teriam todas as possibilidades necessárias, pois podiam conciliar as aulas práticas 

com as teóricas e permitir-nos o arranjo do espaço das nossas instalações. 

 Como compreendeu e constatou que realmente o espaço precisava de cuidados, ofereceu os 

préstimos da formação que estava a decorrer perto (no Posto Agrário da Direcção Regional de 

Agricultura) cujo término era dali a 2 meses. 

Resultou assim uma parceria entre o Centro de Centro de Formação Profissional do Areal 

Gordo: 

Arranjo dos quase 1800 M2 de espaço verde no interior do edifício; serviços de limpeza (corte 

de ervas/arbustos como a desinfestação e colocação de pesticidas), implantação de relva no 

Páteo principal, assim como a consequente sistema de rega, electroválvulas, 6 aspersores, 

tubos e um sistema informático por satélite, para servir a rega.  

Nos outros espaços caso o tempo permitisse pois o mais difícil era mesmo a parte de entrada 

para o edifício, fariam o mesmo do serviço de limpeza, mas plantando arvores e arranjos com 

plantas. 

Em contrapartida a Fundação da Juventude cedeu uma sala para as aulas práticas, durante 3 

dias por semana, assumindo consequentemente as despesas de água e luz. 

Previu-se, também, que futuramente poderia vira a ser feita uma manutenção de quando em 

quando, dado continuarem com outra formação em campos de golfe, em Tavira. 

Uma vez arranjado o Páteo principal, surgiu a ideia de poder vir a rentabilizar esse mesmo 

espaço, para angariação de fundos para a CI/MC, idealizando-se um Palco que, em conversa 

com os formandos e formadores acharam a ideia fenomenal, e acederam a fazê-lo 

gratuitamente, a par dos trabalhos com a jardinagem. 

Criou-se um jardim, um Palco e uma expectativa prática e real de vir a obter aqui Receitas 

para a Fundação, através de variadíssimas oportunidades seja culturais, lúdicas, etc.  

Para a construção do Palco, a Fundação da Juventude recebeu doações de Cimento (Sacos e 

blocos), Varas de Ferro da MATCONCIV – Materiais de Construção Civil, Lda; Areia e Brita fina 

da A. Santos&Brito do Vale Limitada; e tintas e material de pintura da Casa Ambaca, no valor 

total de 3.832,24€. 

 

Para além deste valor recebido em género, e para completar o espaço, foram também doadas 

árvores e plantas da Tavira Verde, assim como da Geojardim – Landscamping.  
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O Centro de Formação Profissional do Areal gordo, ainda completou o espaço do Páteo 

principal, com lajes rectangulares para fazer a passagem interna de um espaço ao outro sem 

danificar a Relva. 

 

Em Maio, iniciaram-se os contactos com o Cine Clube de Tavira para se fazerem mostras de 

cinema, assim como pequenos concertos de Jazz. Mas houve um percalço muito com a relva, 

tendo de ser de novo semeada o que obrigou todos a adiar as atividades que já haviam sido 

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Abril, realizaram-se dois trabalhos há muito necessários na Delegação: as divisórias nos 

WCs, e o corrimão na rampa de acesso à porta principal de entrada, medida de segurança. 
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No dia 3 de Dezembro, um grupo de 100 alunos do NAU - 

Núcleo de Alunos de Arquitectura e do DAU - 

Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE-IUL, 

visitaram a Comunidade de Inserção Maria Clara, no 

âmbito do itinerário de Arquitectura à região do Algarve.  

Acompanhados e orientados por uma professora e 2 assistentes tinham como objectivo 

perceberem a concepção da construção do edifício, bem como fotografar o mesmo, sobre os 

vários ângulos. 

 

 

2.4.2.1 Candidaturas 

2.4.2.1.1 Candidaturas Nacionais 

 EDP Solidária 2012 (Março): 

Identificação do Projecto: “Refeitório Social” 

 

Apoio às necessidades da Comunidade de Inserção Maria Clara em, Tavira, nomeadamente à 

aquisição de equipamento hoteleiro e material de cozinha, bem como material agrícola. 

Com este projecto, denominado de “Refeitório Social”, pretendia-se que a Cozinha 

funcionasse como um centro de referência de orientação e qualificação profissional, onde se 

realizariam durante a semana oficinas de culinária, da responsabilidade de orientadores 

voluntários ou formadores especializados.  

Pretendia-se, assim, abrir este refeitório a toda a comunidade carenciada local, e às utentes 

da Fundação da Juventude, dotando-as de competências na área da alimentação saudável, na 

confecção de refeições saudáveis, assim como ministrar acções de formação nas áreas da 

cozinha e da restauração. Também o apoio aos sem-abrigo, seria reforçado com a entrega de 

refeições quentes confeccionadas no espaço. 

Além da produção de refeições o objectivo era inserir, social e profissionalmente, um grupo 

de indivíduos em situação de desfavorecimento e com grandes dificuldades de 

empregabilidade. 

Para além deste “Refeitório”, também funcionaria uma Horta Solidária, dado que o espaço 

que circunda a própria Comunidade tem uma área para cultivo de grande dimensão. Assim, 

englobava-se a realização de talhões acessíveis, para que estas tivessem a possibilidade de 

realizar actividades de lazer e terapêuticas relacionadas com pequenas actividades 

agrícolas. 
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Estaríamos, desta forma, a promover boas práticas ambientais e agrícolas, assim como a 

produção de frutas e legumes para uma alimentação mais saudável criando condições de 

sustentabilidade ao projecto. Este projecto seria construído e desenhado com o apoio de 

associações existentes a trabalhar neste âmbito, como a Associação IN LOCO, para que este 

projecto fosse conjunto e respondesse às necessidades dos seus futuros utilizadores. 

Também se previu na candidatura a produção de um Livro sobre Gastronomia Solidária, 

destinado à promoção do Empreendedorismo social e originando receita para os socialmente 

desfavorecidos. Contudo, a candidatura não foi aprovada.  

 

 

 Instituto da Segurança Social de Faro:  

 

A Delegação do Algarve,a 2 de Julho de 2012, fez um Pedido de Apoio no Âmbito do Fundo de 

Socorro Social, para equipar a Cozinha da “Comunidade de Inserção Maria Clara”, no valor 

de 50.000€ que, a ser aprovado, terá execução em 2013. 

 Na apresentação da candidatura salientamos as necessidades crescentes e emergentes de 

uma população em situação de pobreza e desemprego que, nesta Comunidade, poderia 

encontrar respostas e apoios fundamentais à sua subsistência. 

 A “Comunidade de Inserção Maria Clara“ tem como objetivo principal aumentar a cobertura 

inter-regional  apoiando mulheres vítimas de exclusão social e tem capacidade para alojar 30 

Mulheres (dos 17 aos 45 anos) e seus filhos menores (dos zero aos 12 anos) melhorando, 

consequentemente, a qualidade de vida destas mães e seus filhos em situação de 

vulnerabilidade e risco social. 

Apelámos ao facto de que neste momento na nossa delegação decorre um curso do Sistema de 

Aprendizagem de Cozinha e Pastelaria, do IEFP, ao qual dada a necessidade de comtemplar as 

aulas práticas com as teóricas, tivemos de ocupar outro espaço para que os formandos alí 

possam praticar. 

Para além deste, teríamos todo o interesse em fazer mais cursos desta matéria e para isso 

necessitamos urgentemente de equipar a cozinha, para servir os nossos cursos, e também 

potenciar cursos de formação para outrem, constituído assim uma maneira de 

empregabilidade para o resto da população.  

A Cozinha, funcionará como um centro de referência de orientação e qualificação profissional 

onde se realiza durante a semana oficinas de culinária por meio de orientadores voluntários 

ou formadores especializados. Abrir-se-á a toda a comunidade carenciada local, e às nossas 

utentes, competências na área da alimentação saudável, na confeção de refeições saudáveis, 

assim como ministrar ações de formação nas áreas da cozinha e da restauração. Além da 

produção de refeições o objetivo é inserir, social e profissionalmente, um grupo de indivíduos 

em situação de desfavorecimento e com grandes dificuldades de empregabilidade. 
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Queremos Garantir os direitos mínimos de acesso à educação, à cultura e à alimentação do 

cidadão com mais dificuldade, a fim de melhorar sua qualidade de vida, que deve ser um dos 

objetivo dos programas sociais de qualquer Estado destinados á qualificação profissional dessa 

parcela da população. A nossa responsabilidade social permanece no seio da Fundação da 

Juventude, como uma ajuda a este, e ao mesmo tempo solidarizando-se com os demais 

problemas acentuados pela crise que hoje se vive. Compreendemos que temos um dever 

acrescido de ajudar quem precisa, dar-lhe ferramentas, oportunidades para uma vida melhor. 

Daí termos vontade inequivoca de auxiliar, mas como todas as instituições não temos como 

dar na totalidade. Assim,  ao candidatarmo-nos, é para nós uma forma de podermos dar inicio 

a um projecto inovador e essencialmente importante nos dias de hoje, para muitos, ano após 

ano, pois será duradouro, e para  o futuro. 

Por limitação orçamental da Medida 5.6 do POEDFS/FEDER e CMT, apenas foram apoiadas 

rubricas de Edifícios, Fiscalização, Estudos e Projectos, não tendo, portanto, contemplado os 

Equipamentos Hoteleiros, bem como os seus utensílios, imprescindíveis ao funcionamento 

desta Comunidade. 

Atendendo ao elevado custo do Equipamento Hoteleiro e seus utensílios, representando um 

investimento que ultrapassa os 50.000.00 euros, requeremos a ajuda a este Instituto, através 

de apoio financeiro adicional ao recurso ao Fundo de Socorro Social. 

 

 

 POPH à Medida 8.7.7 - PROJETOS DE INTERVENÇÃO NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE 

GÉNERO (Julho) 

 

PROJETO “VIOLENCIA NÃO OBRIGADA”  

A Fundação da Juventude projetou em parceria como a APAV - Associação de Apoio à Vitima, 

um conjunto de Ações de formação, para Agentes/Técnicos, visando as boas práticas de 

prevenção e proteção, despertando sobre a violência de género e abrangendo a Igualdade de 

oportunidades, num orçamento global de 32.028,26€. 

Sequencialmente promover-se-ão Ações de sensibilização que, a par destas, se constituirão 

num grupo técnico de trabalho que se organizará e reunirá periodicamente para trabalhar 

esta temática.  

A interação dessas 2 ações, a criação de um projeto piloto inovador que será um Grupo 

Técnico especifico que, doravante, trabalhe diretamente numa nova metodologia de boas 

práticas e de não reincidência junto da Comunidade envolvente. 

As atividades serão contextualizadas no âmbito das necessidades preconizadas pelo IV Plano 

Nacional contra a violência Doméstica, na sua Área estratégica de Intervenção 1, ou seja, no 

Informar, sensibilizar e educar. O projeto promoverá o desenvolvimento do conhecimento e 

da prevenção da vida sem Violência, apelando diretamente para a intervenção dos parceiros, 

promovendo a transmissão de conhecimentos e saberes, produzindo um efeito multiplicador 
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de esforços no combate a esta problemática. Pois será sempre necessário e urgente 

estabelecer sinergias entre as mais variadas instituições sociais, no sentido de 

instrumentalizá-los adequadamente para o atendimento das vítimas e também desenvolver 

trabalhos visando a ampliação da cidadania e a eliminação de todas as formas de violência na 

sociedade. 

As turmas, constituídas por grupos de 12 formandos, trabalharão nas nossas instalações em 

Tavira, visando as ações SENSIBILIZAR o individuo e o grupo para os efeitos nefastos da 

Violência, INFORMAR, esclarecendo todo o cidadão com especial incidência sobre as próprias 

vitimas relativamente á compreensão/entendimento e aplicação da legislação/politicas nesta 

matéria e EDUCAÇÃO, abordagem direta aos educadores no sentido de aumentar a 

Sensibilização/sinalização/denúncia de qualquer tipo de violência. 

Os Resultados desta candidatura ainda não foram conhecidos. 

 

 Programa Escolhas 5ª Geração 

 

O Programa Escolhas – 5ª Geração tem como objectivo a promoção da inclusão social de 

crianças e jovens oriundos de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, tendo em vista a 

igualdade de oportunidades e reforço da coesão social. De encontro a esse objectivo, 

desenhou a Fundação da Juventude, a 8 de Outubro, um projecto que visava a inclusão das 

crianças e jovens que são acompanhados na CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens de Faro, com idades compreendidas entre os 6 - 18 anos, dado que estes são 

provenientes de contextos familiares e sociais vulneráveis e alvo de exclusão social. Para o 

efeito enquadrou-se o projecto na área estratégica da dinamização comunitária e cidadania 

através da ação(a) – atividades lúdico-pedagógicas e da ação (f) atividades que visem a 

sensibilização para a saúde sexual e reprodutiva.  

Estas crianças e jovens são vítimas, muitas vezes, de exclusão social, provenientes de famílias 

carenciadas, disfuncionais, com problemáticas associadas aos maus-tratos, violência, 

carências económicas, afectivas, baixa auto-estima, dificuldades de inserção social escolar e 

profissional. O comportamento destas crianças e jovens reflecte-se, muitas vezes, em 

ausências de valores, atitudes e acções condignas com uma cidadania saudável. Isentos de 

regras e condutas vivem à semelhança das referências que coabitam, quantas vezes 

inexistentes. Estas referências provêm dos seus familiares, os quais não podem de forma 

nenhuma, deixar de serem também eles trabalhados, de forma a se unificar os objectivos 

propostos.  

Pode-se esmiuçar inúmeros factores que têm vindo a desorganizar as famílias: a perda de 

valores, condutas, falta de referências parentais, falta de regras, inexistência de respeito e 

imposição de autoridade, e outros problemas familiares tais como, comportamentos 

desviantes (alcoolismo, consumos de substâncias psico-activas, etc), situações de 

empregabilidade precárias, desemprego, abandono escolar, dificuldades económicas, 

violência, instabilidade emocional, baixas qualificações escolares dos filhos e dos próprios 
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pais, etc. Perante este cenário, tantas vezes visionado por cada um de nós, decidiu a 

Fundação da Juventude apresentar um projecto que denominou por ENCONTROS. Este tem 

como participantes directos, crianças e jovens entre os 6 e 18 anos (CPCJ de Faro) e outras. 

Estas crianças e jovens estão sujeitos a medidas tutelares educativas e/ou medidas de 

promoção e protecção. Abrangendo cerca de 250 participantes, 50 directos e 200 indirectos 

pela sua corresponsabilização no processo de desenvolvimento pessoal e social. Neste 

projecto seria aplicada uma metodologia activa/práticas - dinâmicas de grupo, valorização de 

conhecimentos existentes, dinamização de actividades cívicas, informar e formar a família de 

hoje e de amanhã, tendo sido formadas parcerias com a CPCJ - Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Faro, a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vitima, a APF - 

Associação para o Planeamento da Família e com a ANJE - Associação Nacional de Jovens 

Empresários.  

Os resultados ao Programa foram conhecidos a 3 de Dezembro, não tendo esta candidatura 

sido aprovada. 

 

 

 Centro Europe Direct 
 

A Fundação da Juventude candidatou-se em Setembro de 2012 à criação de um Centro Europe 

Direct de Tavira, no âmbito da iniciativaCOMM/LIS/ED/2013-2017, num total de 20.000€, 

tendo como objetivos gerais permitir que os cidadãos disponham de informação, orientações 

e respostas a questões sobre as instituições comunitárias, legislação, políticas, programas e 

possibilidades de financiamento da União Europeia, promover o debate sobre a União 

Europeia e as suas políticas, a nível local e regional, de forma ativa, facilitar a difusão da 

informação adaptada à escala regional e Local, por parte das instituições europeias e dar 

oportunidade ao público para enviar perguntas, opiniões e sugestões às instituições da União 

Europeia. 

 

Como a valência da Fundação da Juventude em Tavira pretende potenciar a criação de um 

espaço de solidariedade, de confronto de ideias, de tolerância e de incentivo à iniciativa, 

abrindo-se à Comunidade e ao Meio, estabelecendo parcerias com diferentes agentes, 

Públicos e privados, da vasta Região do Algarve, o Centro Europe Direct de Tavira seria um 

ponto de prestação de serviços de informação europeia, dirigidos ao público em geral que, 

atuando a um nível local e regional, se propõem como intermediários. 

 

Os resultados ao Programa foram conhecidos em Dezembro de 2012, não tendo esta 

candidatura sido aprovada. 
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2.4.2.1.2 Candidaturas Europeias 

 Medida 4.4 – Juventude em Acção (Setembro) 
 
Projecto: MOVIMENTO - Criar a minha própria empresa de Empreendedorismo 
 

O projeto foi concebido como MOVIMENTO, tendo em conta os projetos anteriores e as 

atividades desenvolvidas pelos jovens da Fundação da Juventude, sobre o emprego dos jovens 

e empreendorismo como meio de desenvolvimento da inovação e qualidade entre os jovens 

promovendo o espirito de iniciativa. 

 

Para o efeito, o consórcio do projecto MOVIMENTO visa desenvolver quatro fases distintas de 

trabalho durante o qual eles irão desenvolver um modelo e formação em emprendorismo para 

os jovens. 

 

• Fase 1: diagnóstico das necessidades de formação e melhor práticas de jovens 

empreendedores. 

• Fase 2: Criação de um modelo de empreendedorismo formação dos jovens tendo em conta a 

actual modelos e as necessidades diagnosticadas. 

• Fase 3: Formação de jovens. 

• Fase 4: Divulgação do modelo de formação e a conferência final do projeto. 

 

Estas fases têm como principais objectivos: 

• a formação dos jovens e seu ativo participação na sociedade; 

• a melhoria das respostas das instituições que lidam com os jovens em termos de educação 

não-formal em a fim de contribuir para o desenvolvimento da sociedade civil; 

• o desenvolvimento de parcerias sustentáveis e redes entre as instituições que trabalham 

com jovens através da formação dos jovens envolvidos no projeto. 

 

Para alcançar estes objectivos, a Fundação da Juventude criou um consórcio consistente para 

cobrir importantes fases de desenvolvimento de jovens e sua capacidade de iniciativa e de 

empreendedorismo, envolvendo uma ONG, que irá denunciar a natureza das necessidades 

reais que os jovens tem na procura da sua independência e do seu trabalho como uma forma 

de crescimento inclusivo na sociedade civil, e organizações de estudantes, que irão contribuir 

para a visão dos jovens estudantes que querem usar o seu não-formal formação para o 

desenvolvimento profissional. 

 

Os resultados ao Programa foram conhecidos em Dezembro de 2012, tendo esta candidatura 

não sido aprovada. 

 
Orçamento Apresentado: 99.277,37 euros 
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 PROJETO:MULTI-PREV: abordagem multi-agências sobre a prevenção de comportamentos 

de risco dos jovens identificados com a criminalidade juvenil, uma iniciativa enquadrada 

no Programa A6 – PREVENÇÃO E LUTA CONTRA O CRIME (ISEC). 

 

Tem por objecto a PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE  

 

Formação e partilha de informação destinada a agentes da autoridade. As actividades devem 

incluir o desenvolvimento conjunto de programas de formação e o desenvolvimento curricular 

de programas com uma visão europeia que inclua a realização de workshops, seminários e 

partilha de boas práticas entre os agentes da autoridade, professores e outros profissionais 

em contacto com os jovens com comportamento desviante. 

 

A Fundação da Juventude pretende, tal como o programa advoga, promover uma abordagem 

multi-sectorial entre o sector ONG e as estruturas públicas (polícia, professores e outros 

agentes sociais), no que diz respeito à problemática da prevenção do comportamento 

desviante dos jovens em risco.  

Numa primeira fase, pretende-se que as ONGs envolvidas façam uma análise precisa das 

melhores práticas ao nível europeu da problemática em questão, sobretudo, ao nível do 

diagnóstico e prevenção do comportamento desviante numa óptica de colaboração entre o 

sector público representado pelas escolas e pelos agentes da autoridade e o sector ONG. Com 

base neste diagnóstico, o grupo de trabalho procederá à produção de um manual (handbook) 

que incluirá toda a informação recolhida na primeira fase conjuntamente com uma 

ferramenta de formação (training tool) baseada nas melhores práticas que se executam ao 

nível europeu. 

 

Como objectivo final, o projecto pretende apresentar o programa de formação num seminário 

europeu e promover acções de formação tanto locais (em escolas e células de formação dos 

agentes da autoridade) como virtuais através da disponibilização dos conteúdos numa 

plataforma digital para que a disseminação seja feita ao nível europeu. 

 

O valor total da candidatura apresentada em 24 de Fevereiro ascendeu 221.526,10€, e não foi 

aprovada. 

 

 Medida A2: DIREITOS FUNDAMENTAIS E CIDADANIA - Promoção dos Direitos da Criança 

(RoC) 

 

No âmbito desta prioridade, a Comissão Europeia pretende apoiar as atividades que 

implementam as melhores práticas e ferramentas para profissionais que trabalham com e 

para crianças na comunicação com crianças numa forma adaptada à sua idade e fases 



Relatório de Actividades de 2012 166 

desenvolvimento, bem como com crianças em situações de vulnerabilidade particular, tendo 

em conta as normas existentes e os progressos já realizados nesta área, inclusive por 

organizações internacionais. 

 

Nesta linha de financiamento, a Fundação da Juventude tem como objetivo abordar os 

direitos da criança no sentido da prevenção da violência no meio doméstico e da promoção 

dos seus direitos na intervenção direta junto das famílias e com os profissionais que têm 

contacto direto com estas crianças.  

Neste projeto pretende-se promover os direitos da criança através de uma reflexão conjunta 

sobre a necessidade de um modelo interdisciplinar de despiste e intervenção junto das 

crianças vítimas de violência doméstica. Pretende-se que, para além da partilha de boas 

práticas, a parceria construa um modelo de intervenção que permita agilizar o mecanismo de 

intervenção através de um trabalho permanente em rede dos vários profissionais em contacto 

com a criança e com as famílias, permitindo, desta forma, uma intervenção o mais precoce 

possível tendo como objetivo último a quebra do ciclo de violência no seio da família e o 

respeito dos direitos da criança. 

 

Orçamento: 199.412,99 euros 

Os resultados desta candidatura apresentada a 13 de Março de 2012, foram conhecidos em 

Outubro de 2012, tendo esta candidatura não sido aprovada. 

 

Para além disso, no que diz respeito a candidaturas, a Fundação da Juventude foi convidada a 

juntar-se a um consórcio liderado pela Peace Child International (UK), tendo sido organizada 

toda a documentação e discutido o budget correspondente à parceria em questão, 

aguardando-se ainda decisão. 

 
 

 POPH tipologia 8.7.6 – ALGARVE - Apoio ao Empreendedorismo, Associativismo e 

Criação de Redes Empresariais de Actividades Económicas Geridas por Mulheres 

 

A candidatura foi apresentada a 28 de Dezembro de 2012 estimando-se a sua realização entre 

18 de Fevereiro e 8 de Novembro de 2013. 

Este projecto pretende contribuir para a autonomia/iniciativa empreendedora das mulheres, 

sensibilizando-as para as questões da Igualdade do Género e automatiza-las para uma 

condição profissional mais estável. Incentivar e apoiar o espírito/capacidade empreendedora, 

no sentido de aumentar as possibilidades de actuação, sensibilizar para a Igualdade de 

oportunidades e contribuir para a mudança de mentalidades. A este projecto associamos 

objetivos a atingir: nomeadamente reforçar a qualidade de participação das mulheres no 

mercado de trabalho; apoiar a criação de redes de suporte ao empreendimento de mulheres, 

que disponibilizam, designadamente, formação especialmente adaptada à criação e 

consolidação de micro e pequenas empresas, favorecendo o acesso ao auto- emprego, por via 
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de um reforço de competências ao nível da autoconfiança, capacidade de liderança, 

negociação e de gestão; estimular a intervenção das mulheres na área da alta tecnologia e da 

economia e incutir nas formandas um ritmo elevado e célere de aquisição de conhecimentos.  

Este projecto consiste em formar e estimular a cultura empresarial das mulheres, dotando-as 

de conhecimentos para o êxito das suas actividades, para que no final da formação as mesmas 

possam optar pela criação das suas próprias micro e/ou pequenas empresas e/ou auto-

emprego, concedendo o programa também apoio de consultoria/tutoria técnica e atribuição 

de um prémio financeiro. Posteriormente, realizar-se-ão acções de criação e dinamização de 

redes inter- empresas, para facilitar o acesso ao conhecimento e à informação empresarial.  

Este projecto formativo integra 3 acções de formação profissional, com uma forte 

componente teórico/prática e que se concretizarão como um efectivo apoio às mulheres que 

tenham reunidas as condições para prepararem e desenvolverem um plano de negócio.  

A Delegação do Algarve conta, também, com o know-how que possui do Programa que 

desenvolveu de Incubação de Empresas (Ninho de Empresas), assim como o Quiosque do 

Investidor, que trabalharam a criação, implementação e desenvolvimento das ideias de 

negócio de jovens empreendedores, que se traduziram em empresas inovadoras. É assim 

possível a criação de redes individuais e institucionais de proximidade, incluindo os serviços 

de apoio à criação do próprio emprego - troca de experiências com outros projectos similares, 

com uma base de dados onde se possam consultar um conjunto de diferentes projectos 

empresariais, tais como a vasta lista de fundadores da Fundação da Juventude, destacando-se 

Entidades que possuem experiência na criação de empresas: a ANJE, a AJAP, o IEFP, etc. Há 

ainda a considerar as Instituições que trabalham com este público-alvo, e que podem 

reencaminhar futuras formandas para este projecto, nomeadamente os Centros de Emprego, 

os Gabinetes de Saídas Profissionais, etc.  

 

Orçamento: 61.291,34 euros 

Os Resultados desta candidatura ainda não foram conhecidos. 

 

 

2.4.2.2 Participações 

CPJ - Comissão de Protecção de Jovens de Tavira 

Entre todos os membros foi  elaborado o seguinte Projecto “Tecer a Prevenção”. 

No âmbito do projeto piloto “Dinamização das CPCJ na modalidade Alargada”, proposto pela 

Comissão Nacional de Promoção e Proteção de crianças e jovens em Risco, foi importante 

delinear a concretização de um diagnóstico local, para que fosse possível entre todos os 

membros conhecermos a realidade do concelho de Tavira no que respeita ao Risco e Perigo. 

Decidimos todos contribuir para este projeto organizando-se um “World Café”. 

Fomos distribuídos em grupos reunindo-nos de 15 em 15 dias para o elaborar no sentido de 

promoção e proteção dos direitos das Crianças, a razão deste projeto. 
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A Fundação deu, também, o seu contributo com várias abordagens dos temas que seriam 

depois aplicados no World Café, tendo estado presentes nessas reuniões, continuando a 

participar em todas as reuniões da Modalidade Alargada, neste ano. 

 

CLAS/SBA – Concelho Local da Acção Social de São Brás de Alportel 

Participação nas Sessões do Concelho Local de Acão Social de S. Brás de Alportel, sempre que 

possível, assistindo às Sessões Plenárias que decorrem mensalmente na Câmara Municipal, e 

em eventuais parcerias quando solicitadas, assim como divulgação de projectos, e até dando 

contactos de currículos de formadores, etc. 

 

CLAST – Concelho Local da Acção Social de Tavira 

A Fundação da Juventude – Delegação do Algarve, participa no CLAS – Concelho Local da 

Acção Social da Rede de Tavira, sempre que solicitada. 

 

CLASF – Conselho Local de Acção Social de Faro 

A 3 de Dezembro de 2012, aderimos ao CLAS Faro, com o intuito de desenvolver trabalho em 

parceria efectiva e dinâmica que visará não só o planeamento estratégico da intervenção 

social local, cuja articulação é a intervenção dos diferentes agentes locais para o 

desenvolvimento social, trabalhando assim na maior Rede, na capital de distrito do Algarve. 

 
 
 

2.4.3 Verão Afiançado - 2012 

O projeto “Verão Afiançado”, destina-se a 

crianças e jovens provenientes de meios familiares 

desajustados e problemáticos e consiste em 

proporcionar a um grupo de 15 a 20 de crianças e 

jovens do concelho (sinalizadas pela ação social da 

Câmara Municipal de Tavira) experiências novas e enriquecedoras, de modo a aumentar o seu 

desenvolvimento pessoal e social, como a sua auto estima. 

Dado o êxito que este projeto teve em anos anteriores em Faro, também resultado da 

colaboração de várias entidades que desde o primeiro momento se disponibilizaram em 

ajudar, quer apoiando financeiramente quer a nível pecuniário, decidiu-se dar continuidade 

agora em Tavira, uma vez que estavam reunidas as condições mínimas (em termos espaços 

físicos e segurança) nas instalações da Delegação.  

Sendo que, para a concretização do projeto houve necessidade de angariar determinados 

apoios, procedeu-se em Junho à preparação do mesmo, agendando como data prevista a 2ª 

quinzena de Agosto (20 a 31 de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 

17h00) de acordo com os seguintes passos: 
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1. Inscrição no Portal da Juventude - Voluntariado Jovem, com o objetivo de angariar 

jovens voluntários interessados em colaborar com a Fundação da Juventude. 

 A 4 de Junho/12 a Delegação do Algarve do IPDJ lança a divulgação do Projeto -

“Verão Afiançado-2012” para angariação de voluntários com ficha inscrição 

disponibilizada pela FJ; 

2. Pedido efetuado à Ação Social da CMT para encaminhamento de 15 a 20 crianças 

sinalizadas com idades entre os 6 e 12 anos de idade; 

3. Pedido de orçamento de material didático para elaboração dos trabalhos lúdicos (por 

contacto telefónico e formalizado via e-mail); 

4. Pedido de orçamento para seguro de acidentes pessoais para os voluntários e crianças 

(por contacto telefónico e formalizado via e-mail); 

5. Pedido de apoio financeiro/outros à Câmara Municipal de Tavira, Juntas de Freguesia, 

Zon Lusomundo Cinemas, Zoomarine, Companhia de Seguros Fidelidade Mundial 

(agência de clientes em Tavira). 

 

Em consequência das respostas obtidas, este projeto não teve viabilidade para se concretizar, 

pois não se verificaram inscrições para o voluntariado, havendo apenas 4 crianças disponíveis 

(restantes a frequentar o programa de férias da autarquia e de outras instituições do 

concelho que se encontrava a decorrer) e a C.M. de Tavira indeferiu o pedido de apoio 

financeiro por falta de verba, tendo a Junta de Freguesia de Santiago apoiado com uma verba 

de 100 €,mas as restantes Juntas de Freguesia do Concelho não apoiaram. 
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2.4.4 Projecto Reinvent@.com/ Programa Escolhas 

No seguimento da parceria efetuada em Janeiro de 2010 no âmbito do projeto 

Reinvent@.com, e tendo em conta que o mesmo tem a duração de 3 anos, foi nosso objectivo 

continuar a desenvolver as actividades inicialmente propostas em candidatura.  

Desde o início, o contributo da Fundação da Juventude tem consistido especificamente na 

realização de sessões semanais de Orientação Vocacional e, sempre que é solicitado pela 

coordenadora do projeto, a Fundação da Juventude também dinamiza workshops 

subordinados aos temas indicados pela mesma, com um grupo de jovens com idades 

compreendidas entre os 11 e os 24 anos. As sessões de orientação vocacional decorreram até 

Junho de 2012, uma vez que a partir de Julho os jovens começaram as férias de verão.  

Tendo em conta a saída da psicóloga da Delegação da Fundação da Juventude na Região 

Autónoma da Madeira, este projecto deixou de ter a intervenção da Fundação da Juventude 

no 2º semestre do ano. 

 

2.4.5 Voluntariado  

Optimus Primavera Sound 

A Fundação da Juventude, em parceria com a Optimus e a Pic Nic, 

promoveu o programa de voluntariado da 1ª edição do Festival 

Optimus Primavera Sound, que se realizou entre 7 e 9 de Junho, no 

Parque da Cidade do Porto.  

 

A Fundação da Juventude selecionou os 111 

voluntários, das cerca de 350 candidaturas recebidas, 

estando presente na formação e acompanhando-os 

posteriormente no Festival, garantindo as condições 

necessárias para uma boa participação dos jovens. 

Os voluntários apoiaram a organização do Festival, 

dentro e fora do recinto, em diversos tipos de tarefas, desde a distribuição de brindes, ao 

posto de informações, da sensibilização e apoio à vigilância, à bilheteira.  

A adesão a este projecto de voluntariado superou todas as nossas expectativas, e recebemos 

um feedback bastante positivo ao trabalho realizado por toda a equipa de voluntários, 

coordenadores e da Fundação da Juventude, sempre presente. 

Contamos em 2013, poder desenvolver, novamente, este programa de voluntariado. 

 

 

mailto:Reinvent@.com
mailto:Reinvent@.com
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Extreme Sailing Series 

A Fundação da Juventude aliou-se à Go On – Sport Evetns e 

promoveu o projeto de Voluntariado do Campeonato 

Internacional de Vela “Extreme Sailing Series” que decorreu 

entre 6 e 8 de Julho, na cidade do Porto. 

Os10 voluntários selecionados prestaram auxilio na preparação 

do local, no vestiário dos participantes, na zona de público e 

receção VIP e sala de imprensa. 

 

TMN/Sudoeste  

Pelo sexto ano consecutivo a Fundação da Juventude estabeleceu 

um acordo/protocolo de parceria com a TMN, visando a selecção de 

voluntários para o desenvolvimento de diferentes funções no 

Festival que decorreu na Zambujeira do Mar, Alentejo, de entre 1 a 

5 de Agosto, um evento produzido pela “Música no Coração”. Foram 

mais de 800 as inscrições recebidas, para apenas 65 lugares.  

 

 

 

1ª Avenida  

Este programa de voluntariado resultou de Concurso Público lançado pela Porto Lazer em 

Agosto de 2012, ao qual a Fundação da Juventude se candidatou, vendo posteriormente a 

adjudicação do programa. 

 

Este programa de voluntariado insere-se na 

operação “1ª Avenida – Revitalização 

Económica e Social da Baixa do Porto”, da 

responsabilidade da Porto Lazer EEM, cabendo 

à Fundação da Juventude, por Concurso, a sua 

execução. 

 

Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados e 

Praça General Humberto Delgado são o centro 

cívico da cidade, assistindo, no entanto, todos 

os dias, a uma enorme falta de civismo e 

higiene dos consumidores/utilizadores que os 

frequentam. Tornava-se urgente combater, sensibilizar e levar a uma mudança de 
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comportamento dos consumidores/utilizadores; alertar os comerciantes para esta situação e, 

ouvir, aconselhar e sossegar os moradores para que todos possam conviver de uma forma 

integrada e benéfica para ambas as partes. 

 

Para o projeto de voluntariado 1ª Avenida foi necessário recrutar 60 voluntários para as 

ações que decorreram em 2012, preferencialmente residentes na Área Metropolitana do 

Porto, devido ao âmbito de atuação do projeto, com idades compreendidas entre os 18 e os 

30 anos. Com a finalidade de garantir os princípios de igualdade de oportunidades e 

transparência, a Fundação da Juventude publicou no seu sitio, bem como nas Notas 

Informativas sobre o Programa de Voluntariado, todas as vagas disponíveis e informações 

relevantes para o conhecimento dos(as) interessados(as). As candidaturas decorreram até 21 

de Outubro, tendo sido recepcionadas 100 candidaturas.  

 

Todos(as) os(as) candidatos(as) foram submetidos(a) a entrevista prévia de seleção, avaliação 

das suas competências e enquadramento com os objetivos do projeto. Posteriormente 

frequentaram a formação que teve lugar no auditório da Fundação da Juventude, no dia 25 de 

Outubro de 2012, tendo a mesma sido delineada da seguinte forma: 

 

1ªparte – Enquadramento jurídico do voluntariado, direitos e deveres dos voluntários, 

voluntariado 1ª avenida, ministrada pela Fundação da Juventude; 

2ª parte – Descrição do Projecto 1ª Avenida, seus objectivos e áreas de actuação, bem como 

as acções planeadas, ministrada pela Porto Lazer; 

3ª parte – Descrição da zona abrangida pelo 1ª Avenida, descrição da intervenção já realizada 

a nível da arquitectura, ministrada pela Porto Vivo, SRU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final da formação foi elaborado um questionário de avaliação da formação, que obteve os 

seguintes resultados, sob a seguinte escala: 1 – Mau; 2 – Suficiente; 3 – Bom; 4 – Excelente. 
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Tendo em conta o número alargado de voluntários necessários, dividiram-se os voluntários em 

equipas de 10 elementos, por dia, cada uma com um coordenador. De entre os voluntários 

recrutados, foram selecionados 8 coordenadores com o objetivo de orientar e gerir o conjunto 

de voluntários a que estará agregado. Os coordenadores e os voluntários, após cada ação de 
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rua, procederam ao preenchimento de um formulário, o qual permitiu avaliar a ação 

empreendida. 

 

As atividades desenvolvidas, em 2012, foram: 

- 26 de Outubro, nos Paços do Concelho, decorreu a Conferência de Imprensa de apresentação 

do projecto 1ª Avenida, na qual participaram 2 voluntários; 

- 31 de Outubro decorreu a inauguração do antigo Edifício do Montepio, na Avenida dos 

Aliados, na qual tivemos 55 voluntários entre as 12h e as 01h. Neste dia os voluntários 

promoveram o projecto na zona envolvente da Avenida dos Aliados, tendo também apoiado 

na Recepção dos convidados e na inauguração da Exposição no Edifício; 

- de 17 a 25 de Novembro tivemos 18 voluntários na tenda que esteve presente na Praça D. 

João I, a divulgar e promover o projecto. 

 

FOTOGRAFIAS: 

   

 

 

   

 

Estas acções também foram avaliadas pelos voluntários, apresentando agora a avaliação da 

actividade que decorreu a 31 de Outubro, acção em que participaram o maior número de 

voluntários: 
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Este projecto vai retomar a sua normal execução a partir de Março de 2013, com a 

inauguração do Edificio AXA. 

 

 

2.4.6 Projecto “Bullying: O papel dos jovens na sua prevenção” (RAM) 

Após a realização da formação que decorreu na primeira fase do projeto (dezembro 2011), no 

Funchal, a segunda fase foi caracterizada pela campanha de sensibilização, denominada 

“Campanha Anti-Bullying: Bully don`t do it” protagonizada pelos participantes junto de 

outros jovens no contexto escolar, de forma a consciencializar e sensibilizar os restantes 

jovens para a prevenção e o combate ao bullying, tornando-se eles próprios 

“educadores/transformadores” da população em redor. 

 

ACTIVIDADES: 

Reuniões semanais com a equipa técnica e com os jovens participantes: 

No final da formação inicial ficou estabelecido que todas as semanas, em época de período 

letivo, os elementos do Projeto reuniriam às segundas-feiras na escola com a equipa, entre as 

18h30 e 20h00. Estas reuniões periódicas tiveram como objectivo a planificação das 

actividades e a avaliação das mesmas. 
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Ações de divulgação da Campanha de Sensibilização: 

A campanha de sensibilização, no início, consistiu em 

apostar na divulgação e apresentação do projeto. A 

divulgação foi realizada através do blog do Projeto 

(http://bullydontdoit.wordpress.com), no qual constam 

algumas informações sobre o mesmo, bem como com fotos 

das actividades desenvolvidas, informação pertinente 

sobre a problemática do Bullying, contactos de entidades ligadas ao combate ao bullying. O 

mesmo foi criado e atualizado pelos jovens. Ainda no âmbito da divulgação, a campanha 

optou por recorrer à rádio escola onde os alunos, afetos à campanha, apresentaram o projeto 

à comunidade escolar. O projeto foi também divulgado por algumas turmas da escola, em 

parceria com os agentes da Escola Segura – Polícia de Segurança Pública. 

 

Ações de divulgação/sensibilização junto de turmas do 2º/3º ciclos e secundário: 

Foram realizadas, nos dias 28 de Fevereiro, 2 e 9 de Março de 2012, ações de 

sensibilização/divulgação junto de algumas turmas nas quais os alunos, afetos à campanha, 

apresentavam o projeto, em colaboração com os agentes da Escola Segura – Polícia de 

Segurança Pública. 

 Após a apresentação do projeto, fomentou-se um debate à volta do tema BULLYING, no qual 

os alunos eram convidados a partilhar algumas situações que, eventualmente, tivessem vivido 

ou assistido e qual o papel ativo que cada um deles poderia ou não ter.  

No final, os alunos, foram sensibilizados para as consequências resultantes de episódios de 

violência escolar e para a importância de procurar ajuda e denunciar situações de bullying. Os 

alunos da campanha aproveitaram o momento para distribuir, aos colegas, panfletos 

informativos sobre bullying, onde constavam os contactos da campanha anti-bullying. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Formação para funcionários: 

Nos dias 28 e 29 de Março foram realizadas sessões de formação para 2 grupos de funcionários 

da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. Estas formações foram realizadas pelo Dr. 

Armando Correia, psicólogo da Direção Regional de Educação, o qual abordou a questão da 

intervenção no bullying.  
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Apresentação do Projeto no Estabelecimento Prisional do Funchal: 

A 23 de Abril foi realizada uma sessão de apresentação do Projeto a um grupo de reclusos 

(Clube K) do Estabelecimento Prisional do Funchal, a pedido do Dr. Armando Coutinho 

Pereira, técnico social de reinserção. Esta sessão contou com a presença dos jovens 

participantes, dos técnicos que acompanharam os jovens e foi ainda convidado o psicólogo Dr. 

Armando Correia, da Direção Regional da Educação, para abordar a parte teórica/científica 

subjacente à temática do bullying.  

 

 

 

 

 

   

 

 

Criação de uma Banda Desenhada e pintura de um Mural: 

Foi elaborada uma banda desenhada pelos jovens do projeto, em conjunto com um aluno da 

escola e com a colaboração de alguns professores, a qual foi pintada num mural da escola.  
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Peça de teatro: 

Foi criada uma peça de teatro alusiva à temática do bullying, em parceria com os alunos do 8º 

ano, a qual foi apresentada pelos jovens na Universidade da Madeira e no Encontro 

“Campanha Anti-bullying: Bully don’t do it”, a 29 de Maio.  

 

Pintura de cartazes: 

Foram elaborados vários cartazes com frases alusivas à temática do bullying, os quais foram 

afixados pela Escola, com o objectivo de chamar a atenção de toda a comunidade escolar 

para esta problemática.  

    

Através deste projeto pretendeu-se que os jovens participantes se auto-realizassem, 

permitindo-lhes um momento de reflexão sobre a sua vida e sobre as realidades vivenciadas 

pela população-alvo. Este projecto culminou com a realização de um Encontro aberto a toda 

a comunidade escolar da RAM, com peritos ligados à área da problemática do bullying e com 

os jovens participantes.  

  

Encontro Final Campanha “Anti-Bullying: Bully Don’t Do It” 

Com vista à disseminação dos resultados realizou-se, a 29 de Maio de 2012, um Encontro, 

aberto à comunidade escolar da Região Autónoma da Madeira, com os jovens participantes e 

peritos da Região Autónoma da Madeira nesta matéria, com o objectivo de debater a 

temática e divulgar os resultados alcançados, através de debates, exposição oral, 

apresentação de imagens e vídeos e apresentação de diapositivos. 

Estiveram presentes neste encontro o Secretário Regional de Educação e Recursos Humanos, 

Jaime Freitas; a Presidente do Conselho Diretivo do Centro de Segurança Social da Madeira, 

Bernardete Vieira e o Diretor Executivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Rui 

Caetano. Jovens envolvidos no Projeto deram a conhecer todo o trabalho realizado ao longo 
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do projeto, apresentando através de meios audiovisuais e expositivos, todas as actividades 

elaboradas pelos próprios durante o projeto.  

 

Os jovens participantes no projecto, em conjunto com uma turma de teatro da Escola Básica 

e Secundária Gonçalves Zarco, representaram numa Peça de teatro “Bully Don’t do It”, com o 

objectivo de alertar para a problemática do bullying, através da dramatização. 

 

Estiveram presentes neste Encontro cerca de 90 participantes, entre estudantes, professores, 

funcionários das escolas e público em geral. Para debater a problemática do Bullying nas 

Escolas, convidaram-se dois psicólogos Dr. Armando Correia e Dra. Glória Franco, bem como 

um representante dos pais para falar sobre a forma como estes lidam com as situações de 

bullying e um representante da Escola Segura – Polícia de Segurança Pública, para falar de 

Comportamentos Desviantes – Consequências Legais da Prática de Bullying. 

 

Para o Encontro final foram, também, enviados convites aos Presidentes do Conselhos 

Executivos das diversas Escolas B+S da RAM, como forma de lhes dar a conhecer o projeto, 

debater a problemática, incentivar a continuidade de projetos nesta área e o impacto que 

este projeto teve nos jovens que participaram.  
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2.4.7 4ª Convenção da REDE RSO pt  

A REDE NACIONAL DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS 

ORGANIZAÇÕES – RSO PT que visa promover a responsabilidade 

social nas organizações em Portugal, organizou a 4ª Convenção 

anual, nas instalações da sede da Fundação da Juventude, no 

Porto. 

Assim, a 12 de Abril, reuniram-se todos os membros, tendo da 

parte da manhã sido realizadas Dinâmicas de Grupo, reflexão 

conjunta a partir das respostas à auscultação das “Atitudes 

futuras” da REDE e, de tarde, o Seminário sobre a Abordagem 

Nacional de Responsabilidade Social - Debate a partir da nova estratégia de Responsabilidade 

Social da União Europeia. A mesa redonda foi moderada por Helena Gonçalves, da 

Universidade Católica do Porto, e o painel foi animado por várias personalidades, tais como, 

António Oliveira, da Direção-Geral das Actividades Económicas; Fernando Leite, da LIPOR – 

Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto; Filipe Macedo, Mesário 

da Santa Casa da Misericórdia do Porto; Leonor Tavares, das Porcelanas da Costa Verde e 

Cristina Duarte, da Associação Empresarial de Portugal. As conclusões foram transmitidas por 

Mário Parra da Silva, da APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial. 

 

O Almoço Solidário do Encontro reverteu a favor da Comunidade de Inserção Engº Paulo 

Vallada, da Fundação da Juventude, e foi servido pelos alunos dos cursos de Cozinha e Mesa 

Bar, do Sistema de Aprendizagem, a funcionarem na Fundação. 

A avaliação dos participantes foi muito positiva, verificando-se uma participação crescente da 

Fundação da Juventude na Rede no final do ano, integrando mais grupos de trabalho, para 

além do do Empreendedorismo em que esta já está activa, em particular nas áreas de 

Formação e de Educação. 
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2.4.8 Ponto de Recolha e Troca de Manuais Escolares 

Foi inaugurado a 23 de Abril, Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, o Ponto de 

Recolha e Troca de Livros Escolares da Fundação da Juventude, na sua sede nacional.  

O Ponto de Recolha e Troca de Livros Escolares:  “Movimento pela reutilização dos livros 

escolares", nasceu há dois anos pela mão de Henrique Trigueiros Cunha, que criou o seu 

próprio ponto de recolha através do Facebook, onde manuais escolares usados do 1º  ao 12º 

anos podem ser trocados de forma gratuita. Actualmente existem 54 pontos de recolha e 

troca, situados nas zonas da grande Lisboa, Porto, Minho, Centro, Alentejo, Algarve e 

Açores.  

Sendo a zona histórica do Porto fortemente carenciada a nível económico e social, 

esperava a Fundação da Juventude que esta iniciativa respondesse à população, no que diz 

respeito à reutilização dos livros escolares, tendo acolhido cerca de 1.000 livros, desde o 

1º  até ao 12º anos.  

 

Em Junho de 2012, a Administração da Fundação da Juventude deliberou não continuar 

com o Ponto de Recolha e Troca de Livros Escolares, considerando desta forma estar a 

contribuir positivamente para o direito do Autor. 

Todos os livros foram encaminhados para outros pontos de recolha, encerrando-se assim o 

projecto. 
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2.5 Criar mecanismos de informação, pesquisa e divulgação das necessidades dos jovens 

O Departamento de Relações Públicas, Comunicação, Inovação e Novas Oportunidades da 

Fundação da Juventude prestou apoio na divulgação da Instituição, das suas Estruturas e dos 

seus Programas. Assegurou, também, a representação da Fundação da Juventude em 

diferentes certames e eventos.  

O Departamento continua a ressentir-se da falta de uma equipa de trabalho, tendo 

minimizado esta falha com o apoio de estagiários ao longo de todo o ano. Em 2012, o 

Departamento de Comunicação teve o apoio de uma estagiária do Curso de Ciências da 

Comunicação da FLUP que elaborou, ao longo dos 3 meses de estágio, um plano de 

comunicação para a Fundação da Juventude, de forma a melhorar a actuação do 

Departamento no futuro. 

 

 

2.5.1 Sítio Oficial da Fundação da Juventude 

O sítio oficial da Fundação da Juventude continuou a ser o maior veículo de informação da 

instituição, sendo actualizado com regularidade. Manteve-se a política de destaque, 

privilegiando sempre notícias sobre as iniciativas da instituição, e também notícias 

relacionadas com a juventude, ligadas ou não à Fundação, promovendo, assim, uma consulta 

constante do público ao website. As fontes noticiosas para a actualização quotidiana do 

website são provenientes de newsletters, parcerias / protocolos e bancos de informação / 

clipping.  

A Fundação da Juventude divulgou iniciativas dos seus fundadores no seu sítio oficial e 

manteve, como nos anos anteriores, os links para os respectivos sites institucionais. 
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Apresenta-se um gráfico que representa o número de visitas ao longo do ano, notando-se um 

crescimento grande nos meses de Abril e Maio, que se deveu à fase de inscrições no PEJENE e 

programa de Voluntariado Optimus Primavera Sound: 
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2.5.2 Utilização de novas tecnologias na comunicação 

Tem sido contínua a aposta nas novas tecnologias, sites de divulgação de eventos, actividades 

e acções de formação, aproximando a Fundação dos jovens em geral e dos subgrupos em 

particular. Tem havido um cuidado especial na rapidez de resposta e colocação de novidades 

nas redes sociais (Twitter, Facebook e Youtube), de forma a manter o público atento e fiel, 

que acaba por fazer a ponte para o sítio oficial da Fundação da Juventude, de forma a obter 

informações mais detalhadas sobre cada notícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àdata, a Fundação da Juventude já tem associados à sua página de Facebook cerca de 3500 

pessoas (numero que inclui algumas instituições e grupos do Facebook), e todos os dias este 

número vai aumentando, assim como os comentários, muitos deles pedindo 

complementarização do ‘post’ (notícia publicada) ou então aplaudindo as iniciativas. 

Manteve-se, ainda, uma política de complementaridade ao remeter para a página do “Palácio 

das Artes”, assim como das “Feiras Francas”, e ao dar a conhecer todos os elementos dos 

vários eventos para maximizar o impacto e participação do público no geral. 
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2.5.3 Newsletter Externa 

A Newsletter Externa tem como principal objectivo 

divulgar gratuitamente e a uma extensa rede de 

contactos, novidades da Fundação da Juventude e 

respectivos equipamentos, assim como diversas 

iniciativas nacionais e locais de relevância para o 

público da Fundação. Este jornal online é mensal, atinge 

mais de 20.000 contactos, incluindo diversas 

instituições. 

Organizada de acordo com a visibilidade e proximidade 

cronológica de todos os temas, a newsletter é enviada 

no final de cada mês, relatando as actividades 

realizadas desse mesmo mês, e dando a conhecer 

oportunidades futuras numa secção intitulada flashes. No final de cada notícia é 

disponibilizado o contacto directo do responsável pelo evento, e respectivo sitio.  

Todas as newsletters enviadas ficam disponíveis no sítio da Fundação da Juventude, de forma 

a poderem ser consultadas sempre que desejado por todos os visitantes. 

 

 

2.5.4 Newsflash 

A newsflash tem como objectivo divulgar, 

mensalmente, exposições, workshops, concursos e 

restantes actividades da Fundação da Juventude 

de forma rápida e eficaz. Assim como a newsletter 

externa, a newsflash é também enviada através 

do website, não implicando custos com material e 

permitindo uma consulta posterior no menu 

‘informação e documentação’. A newsflash tem 

como função informar, de forma mais directa, o 

público da Fundação da Juventude, ao estilo de 

uma agenda mensal. 
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2.5.5 Base de Dados 

O processo de actualização e organização da base de dados da instituição é contínuo e 

periódico, recebendo constantemente novos contactos, através de programas anuais, feiras, 

sítio oficial, redes sociais e de pedidos directos de contacto – através de preenchimento de 

fichas com as mais variadas instituições e parceiros. 

No 1º semestre do ano foi elaborada, por um estagiário da Escola Bento Jesus Caraça, do 

Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, uma Base de Dados Geral, 

em forma de plataforma cibernética, de forma a organizar todos os contactos da instituição 

(sede, delegações e equipamentos), para que a consulta e actualização dos contactos de 

todos os seus colaboradores seja facilitada.  

A próxima fase na elaboração da Base de Dados, prevista para o inicio de 2013, será a 

instalação da mesma no servidor da Fundação da Juventude, possibilitando então a sua 

utilização através da internet por parte de todos os colaboradores da Fundação. 

 

2.5.6 Assessoria de Imprensa 

No que concerne à assessoria de imprensa, o Departamento e Relações Públicas, 

Comunicação, Inovação e Novas Oportunidades manteve a sua linha de actuação, tendo como 

principal objectivo a projecção do trabalho da Fundação da Juventude.  

Foram enviadas notas de imprensa, somente quando a notícia era considerada relevante para 

entidades externas à Fundação, sempre na semana do evento, e follow-ups para os eventos 

de maior impacto no público. 

Em 2012, a Fundação da Juventude, contando com o trabalho das suas infra-estruturas, 

Departamentos e Delegações, teve cerca de 350 notícias publicadas nos mais variados Órgãos 

de Comunicação Social. 

 

2.5.7 Presença em Feiras 

Durante o ano de 2012, a Fundação da Juventude participou em diferentes feiras e mostras, 

privilegiando o contacto directo com o público. Destacamos os seguintes certames: 

Porto de Emprego 

A FEP Junior Consulting, em parceria com o SEREIA, 

organizou, de 13 a 16 de Março, a Feira Porto de Emprego 

2012. Esta feira, realizada há mais de 10 anos na Faculdade 

de Economia da Universidade do Porto, conta com a 

presença das maiores empresas nacionais, que se 

encontram em fase de recrutamento. Deste modo, 
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possibilita-se às mesmas um contacto mais próximo com os estudantes da FEP, pré e recém-

licenciados, oferecendo-lhes a possibilidade de contactar com o mercado de trabalho. 

A Fundação da Juventude esteve presente neste certame, promovendo o Programa de 

Estágios PEJENE, bem como o Ninho de Empresas do Porto, agora remodelado. 

Futurália’12 

De 14 a 17 de Março, a Fundação da Juventude fez-se 

representar pela Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

na maior feira nacional para a juventude, a 

Futurália. Durante a feira tivemos oportunidade de 

divulgar os nossos principais projectos desenvolvidos 

no sentido da inserção de jovens na vida activa tais 

como os nossos programas de estágios (PEJAME e 

PEJENE), bem como o projecto formativo do Sistema 

de Aprendizagem. Foi possível também convidar alguns dos formandos do Sistema de 

Aprendizagem a visitar a feira e beneficiar de toda a oferta disponível na mesma.   

 

FENGE’12 

De 16 a 19 de Abril, realizou-se a 12ª edição da Feira 

de Engenharia de Coimbra, a FENGE'12, no campus do 

ISEC em Coimbra. A FENGE é uma iniciativa organizada 

pela Associação de Estudantes do Instituto Superior de 

Engenharia de Coimbra, e tem como principal objectivo 

partilhar experiências das empresas do sector das 

Engenharias com a comunidade estudantil, criando uma 

maior proximidade entre os estudantes e o mercado de trabalho.  

A Fundação da Juventude esteve presente nos dias 16 e 17, para promover o seu programa de 

estágios de jovens estudantes nas empresas - PEJENE.  

 

VALoriza-te 

A Câmara Municipal de Valongo 

realizou, nos dias 10 e 11 de Maio, a 

III edição da Valoriza-te: Mostra de 

Emprego e Formação do Concelho de Valongo. 

A Fundação da Juventude fez-se representar, 

apresentando ao público o seu leque de formações do 

Sistema de Aprendizagem, Concurso Nacional de Design 

“Em Português”, o PEJENE e o Ninho de Empresas. 
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Feira do Emprego  

A 21 de Maio, a Fundação da Juventude esteve na Feira 

do Emprego 2012, na Universidade Lusíada do Porto, a 

promover os seus programas de apoio a Jovens, em 

especial o PEJENE, que estava em plena fase de 

candidaturas para os estudantes. 

Nas últimas duas últimas edições, a afluência a esta Feira da Universidade Lusíada tem ficado 

aquém das expectativas. 

 

Feira da Juventude 

No âmbito da Semana da Juventude, Qualificação e Inclusão, que 

decorreu de 17 a 23 de Setembro, em Tavira, parceria do Município de 

Tavira com a Fundação Irene Rolo no âmbito do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS) – Projeto Alcatruz, a Fundação da 

Juventude esteve representada.  

Esta iniciativa teve como objectivo fomentar a participação juvenil, 

valorizar, promover e divulgar o trabalho desenvolvido pelas 

associações/instituições com trabalho na área da 

juventude, como promover o espirito empreendedor e a 

valorização da formação e das qualificações numa 

prespectiva de inclusão social. 

Relativamente aos anos transatos, a afluência de visitantes 

em 2012 foi consideravelmente razoável. As pessoas que 

visitaram o stand da Fundação da Juventude foram 

maioritariamente adultos, com idades acima dos 25 anos, à 

procura de cursos co-financiados de certificação escolar.  

Quanto aos cursos não financiados, houve efectivamente 

algum interesse mas o facto de os mesmos terem de ser 

pagos foi o suficiente para a desmotivação, alegando a sua 

situação actual de desemprego. 

Foram recolhidos, nos 3 dias de feira, 8 inscrições para as 

formações modulares, todas para o curso de Costureiro/a 

Modista. 
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Feira do Empreendedor 

De 22 a 24 de Novembro, a Fundação da Juventude 

esteve presente na 15ª Feira do Empreendedor da 

ANJE, na Alfândega do Porto. Neste certame foram 

divulgados o Ninho de Empresas e o Programa de 

Estágios PEJENE, numa Feira que contou com 

milhares de visitantes ao longo dos três dias.  

 

 

 

Projecto Casa 

A Fundação da Juventude esteve presente na 

Feira de Arquitectura e Design da Exponor – 

Projecto Casa, que decorreu entre 6 e 9 de 

Dezembro de 2012, em Matosinhos. Com a 

finalidade de divulgar o seu equipamento 

cultural, o Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos e o projecto de incubação Ninho de 

Empresas, a Fundação da Juventude convidou 3 

jovens para representar, cada um deles, um projecto distinto: Diogo Oliveira, com a empresa 

incubada no Ninho de Empresas, Lato Sensu; Sofia Lima, artista residente no Palácio das 

Artes, com o projecto Était une fois, e Ruy Silva, artista plástico convidado para representar 

as Feiras Francas. Ao longo dos 4 dias de certame, estiveram um total de 11.000 visitantes. 
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2.6 Promover a cultura, a animação e a aprendizagem intercultural na área da juventude 

   

2.6.1 Palácio das Artes – Fábrica de Talentos (PAFT) – Porto 

 

2.6.1.1 Feiras Francas 

Em 2012 demos continuidade ao projecto Feiras Francas que, desde Fevereiro de 2010, tem 

sido um sucesso, atingindo 1.200 pessoas/média por edição.  

Realizamos no 1º semestre, 6 Feiras Francas, sob a gestão de Inês Pestana. 

 

 

21ª Edição – Ano Novo, Vida Nova 

Data | 28 de Janeiro 2012  

Nesta Feira Franca estiveram presentes:  

Artesanato Urbano: A Corda Adormecida, Arte e Madeira, Claudiarte, 

Craft4U, Criarte-Crochet, Desfigura, Miminhos D´Ana, Signed e Zbiri; 

Design de Mobiliário: 100tamos; Design de Moda: Marlene Oliveira, 

Najha; Design de Equipamento: EPCEP- Design for You; Design de 

Produto: Cidade Tipográfica, Gorjal, Luís Balão, Moldarina e The 

Punpis Family; Fotografia: Photo Attraction; Ilustração: MN; Joalharia: Bê de Lisboa; Gori; Ora 

Bolas e Pratas e Cobre; Produtos Gourmet: Mil Artes e BrigadeiroNACIONAL®. 

Os criadores e os visitantes/compradores puderam, ainda, apreciar as performances de 

“Synchronized System” e “No clear on Nuclear” durante a tarde que, mais uma vez, fizeram 

do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, o palco principal da arte. 

 

 

22ª Edição – Ninguém leva a mal 

Data | 25 de Fevereiro 2012  

Depois de começarmos 2012 com uma Feira recheada de novas 

criações, surgiu o mote do Carnaval para uma Feira que foi, sem 

dúvida, diferente. Esta 22ª Feira Franca deu cor ao Carnaval dos cerca 

de 1300 visitantes, com criações nas áreas do Artesanato Urbano, 

Design de Equipamento, Design de Mobiliário, Design de Moda, Design 

de Produto, Fotografia, Ilustração, Joalharia e Produtos Gourmet. 

Nesta 22ª edição participaram: Artesanato Urbano: Borboleta Azul, Cabedais Correia, 

Carnaval Artesanal, Diálogo com o Passado, Espírito do Lugar, Green Box e Telhas; 

Design de Produto: Cerâpintas e Escola Artística Soares dos Reis; Design de Moda: Estrelas e 

Borboletas e X Square; Fotografia: Alexandre Rola; Ilustração: Bang Bang; Joalharia: Coolares, 

Escola Artística Soares dos Reis, Linhage, Mary´s Delights e Paula Flower; Produtos Gourmet: 

Delicioso e Joana Sousa Pinto; Curta-Metragem: Artur. 
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Nesta celebração do que melhor se faz em Portugal, fomos, ainda, brindados com a animação 

e diversão, das performances de “Transeuntes, e daí? ” de Inês Barros e Ana Todo Bom e de 

As Bocas dos Mortos. 

 

 

23ª Edição – Quanto mais me partes, mais gosto de ti 

Data | 31 de Março 2012  

A Fundação da Juventude realizou uma edição especial das Feiras 

Francas, desta vez em parceria com a Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto, subordinada ao tema “Quanto mais me Partes, 

mais gosto de ti!", integrando assim o programa do Dia Nacional dos 

Centros Históricos. 

Esta 23ª Feira Franca, constituida por trabalhos dos alunos da FBAUP das áreas da Cerâmica, 

Vidro, Gesso e Fotografia, recebeu a visita de mais de 1000 pessoas, tendo incorporado uma 

exposição "Variações de Temperatura", que ficou no Palácio das Artes - Fábrica de Talentos, 

até 20 de Abril. 

Integraram, também, esta Feira Franca, o Projecto Cupies Gourmet e os Grupos 

performativos Colabore e GOBI BEAR. No início da tarde, a Tuna da Escola Superior Artística 

do Porto - ARTUNA, apresentou-se no exterior, numa acção concertada com as comemorações 

do Dia Nacional dos Centros Históricos. 

 

24ª Edição – Portugal, português 

Data | 28 de Abril 2012  

No último sábado de Abril, mais uma Feira Franca foi realizada no 

Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, abrangendo as seguintes 

áreas e criadores: Design de Produto: Alecrim aos Molhos, Eco. 

Quadrado. Série Afectos, Gata Miura, K´Mimo, Lusa Saudade, 

Noussnouss e Saber Fazer e Terra Mar; Design de Mobiliário: 

LabStore; Design de Moda: Jordann Santos; Eco Design: Cais Recicla; 

Edição: “A Menina Feita de Música”; Fotografia: Pedro Alves; 

Ilustração: Daniel Moreira; Joalharia: Luxuria e Pássaro de Seda; Maria Paixão e Miscelânea; 

Produtos Gourmet: Minguas. 

A animação ficou a cargo de “As Bocas dos Mortos” e das Leituras 

“A Menina Feita de Música”, que encantaram os mais de 1200 participantes, visitantes e 

compradores. 
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25ª Edição – Em Maio comem-se as cerejas ao Borralho 

Data | 26 de Maio 2012 

Esta Feira Franca teve um sabor especialmente doce, recheado 

de novos artistas, novos produtos e novos projectos, uma vez que 

arrancou aqui uma colaboração regular com o sector do 

audiovisual e multimédia, no âmbito do projecto IMAGINA e com 

o projecto “Mãos ao Largo”, da responsabilidade da Escola 

Superior Artística do Porto, tendo registado mais de 1500 

visitantes. 

Nesta Feira Franca estiveram presentes: Cinema: Fest; Design 

Industrial: Suricatadesignstudio; Design de Mobiliário: Nuno Cordeiro Design; Design de Moda: 

Xquare; Eco Design: Virar do Avesso; Design de Produto: A Tendinha das Cores, Calhaus há 

muitos!!!, Catarina Brandão, CriArte, Deficiwood, Origamig e Roi de la Forêt; Design 

Etnográfico: Maria Miká; Joalharia: Mary Delights; Produtos Gourmet: Doce Princesa e 

Pintarolas.  

As performances estiveram a cargo do Clown Laboratori Porto, da Allatantou Dance Company, 

do Movimento Incriativo e “O beijo no asfalto”. 

 

 

 

26ª Edição – Sobe, Sobe, Balão Sobe 

Data | 30 de Junho 2012 

A festa dos Santos Populares subiu ao Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos, no mês de Junho e trouxe todos os elementos de cor, 

som, cheiro e sabor das festas populares, com a aposta no 

encontro entre o Tradicional e o Inovador. 

Assim, na Feira Franca de Junho, foram estas as áreas presentes: 

Artesanato Urbano: A mala de cartão, As Marias, Coração 

Turquesa, Figurado Cerâmico e Tricamundo; Pintura, Ilustração, 

Desenho: Drawing Box; Design de Moda: Lurdelinhas e Witkid; Eco Design: All from Boats; 

Design de Produto: Ana Mendes, Carolina Mansilha, Mabu Design, Oficina Arquitecturas, 

Paseloqpase e Sabonetes da Su; Joalharia: Alquimia Lab, Bê de Bijuteria, Beads and buttons e 

Piropo; Produtos Biológicos: Little Farm; Produtos Gourmet: Doce Segredo e Mariazinhas. 

As performances foram animadas por Mário Correia, Academia de Rock Jahas e pelo artista de 

teatro brasileiro, Tales Frey. 

A esta Feira Franca aderiram mais de 1800 visitantes e profissionais, nacionais e estrangeiros. 
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27ª Edição – “Velhos são os Trapos” 

Data | 28 de Julho 2012 

“Velhos são os trapos” foi o tema proposto para a 27ª Feira 

Franca. Neste encontro entre arte e cultura, participaram 35 

projectos de jovens talentos das áreas da: Arquitectura, Design 

do produto e Fotografia: O Cabo dos Trabalhos, Oporto 

Landscapes; Artesanato Urbano: Mel e Jasmim, Coisas Bonitas, 

Simão Feito à Mão, Micocas; Bijutaria/ Joalharia e Acessórios de 

Moda: BADIAH, Cribijus, Nina Brito, Fios sem Fim, The Little 

Charm, Cabedais e Coisas Mais, Maria Paixão with Love; Cowork: CRU – Loja (Jinja; Áurea 

Praga; Camila Cândido; Oupas Design; Ladybug; Azulado; Marita Moreno; (g)lamps; Apícula; 

ccnaiff; Carlos Ramos;  Selfmade;  Roda Livre;  Unique Poufs); Decoração e Reciclagem de 

Mobiliário: Oficina dos Sentidos; Design de Moda: BLUE's, 4KLAR2; Produtos Gourmet/ Cake 

Design: MaryCakeDesign, Liliana Romão; Produtos Terapêuticos: AIROCEAN, Agnes Makeover.  

A imagem da capa foi de autoria do Designer Gráfico Pedro Azedo. 

 

“Velhos são os trapos” foi também o palco onde nos deixarmos seduzir pelo talento dos alunos 

finalistas do Balleteatro, com “NONSENSE”, pela commedia dell’art rural e originalidade dos 

Comodeantes Pirralhos, e pela animação musical de Alexandre Burmester.  

 

A esta Feira Franca, agora da responsabilidade de Paula Cardoso, aderiram 900 visitantes. 

 

28ª Edição “Mãos ao Largo - Cabeças no Ar” 

Data | 29 de Setembro 2012 

Integrada no vasto “programa de festas” do projecto “Mãos ao 

Largo”, a 28ª edição das Feiras Francas sob o lema “Mãos ao Largo 

- Cabeças no Ar”, apresentou novos talentos e projectos 

preparados para a nova estação: Artes Plásticas: Celebração – 

Instalação Artística; Percorrer Origens; Artesanato Urbano: 7 

Mares, Somniative, Crisartespaint, Maria Formiga, Ponto sem nó, 

Arte Decoupage, Amcrafts, Moda tricot, De mim para ti, K’mimo, 

e OXNA; Bijutaria e Joalharia: Coolares, Abriles, Bonito Serviço, Nicflori, Origamig; Design de 
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Produto, Mobiliário e Decoração: Humadecoração Restyling; Produtos Gourmet e Cake Design: 

Os sabores da Eduarda, Qdoce, Eli’s Gourmet, Brigadeiro Nacional. A imagem da capa foi da 

autoria da Designer Gráfica: Joana Mendes. 

Esta edição, que iniciou um novo ciclo de animação do espaço urbano no eixo 

Mouzinho/Flores, contou com as actuações musicais dos Ponto Forte, dos Homem ao Mar, e 

com espectáculos de dança da Akademia e Kidd’s Dance.  

 

 

 

 

Foram cerca de 1000 os visitantes que na vieram apreciar, comprar e aplaudir os projectos 

participantes.  

29ª Edição “Desenho por um Fio” 

Data | 27 de Outubro 2012 

Na 29ª Feira Franca sobre o lema “Desenho por um Fio” foram 

muitos os turistas e outros visitantes do Centro Histórico do Porto 

que foram surpreendidos pelo rufar dos tambores do grupo de Zés 

Pereiras e Gigantones da A.D.R. Águias S. Mamede de Infesta, e 

pela ousadia de FØyvind Jørgensen e Mariana L. Ferreira que 

apresentaram a performance experimental Clown-Buffon-

Burlesque “The Crazyinsaneclownjourney”. O evento contou, 

também, com a brilhante interpretação ao vivo da banda sonora 

do espectáculo “Da Minha Janela vê-se o Rio”, acompanhada de uma projecção do 

documentário sobre o espectáculo, da responsabilidade da LEMUR – Associação Cultural. Num 

ambiente, como sempre acolhedor, os jovens criadores portugueses que participaram nesta 

edição, tiveram oportunidade de mostrar e vender os seus produtos. Foram eles: Acessórios 

de Moda: Hands With Art, Pickpocket; Artesanato Urbano: Alfazemas; Artes da Sofy, Box, 

Drumstick Girls; Artes Plásticas, Ilustração: Maria LadiDilemas, Picturesque Porto, Surreateca, 

VHS Fanzine; Bijutaria e Joalharia: B’Rocked, Contas com Estória, Glow, My Precious 

Jewelry,Postcard from Ana; Cosmética Natural: Mestre Musgo; Design de Mobiliário: FlyBaby; 

Design de Moda: Unequal (colectivo de 8 jovens criadores), Xperimental shoes; Fotografia: 

“Um olhar em torna da “Água”; Produtos gourmet e Cake Design: Borboleta Azul, Hora Do 

Chá, Sweet Taste. A ilustração da capa com o título “descorazonados” foi da autoria de Maria 

Garcia, artista madrilena, conhecida por ladiDilemas. 
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A 29ª edição das Feiras Francas registou cerca de 900 participantes. 

 

30ª Edição “No S. Martinho come a castanha e semeia o linho” 

Data | 24 de Novembro 2012 

Na 30ª Feira Franca “No S. Martinho come a castanha e semeia o 

linho” ninguém ficou indiferente às danças e cantares tradicionais 

“Pauliteiras de Miranda” e “Grupo de Cante Alentejano” do 

Orfeão Universitário do Porto, à música céltica do grupo de 

Gaiteiros da PortoCéltico ou ao piano e saxofone das professoras 

da Escola de Música de Perosinho. Muito atentas estiveram os mais 

pequenos que participaram no Atelier de Leitura da peça Cinderela, uma homenagem a João 

Paulo Seara Cardoso, pelo Teatro de Marionetas do Porto. A 30ª Feira Franca acolheu, ainda, 

o lançamento do livro “ Dê um novo sentido à sua vida - Pensamentos”, de José Micard 

Teixeira com ilustrações de Rosarinho Cruz. 

Patrícia Pedro Afonso ilustrou esta 30ª edição sobre o tema “No S. Martinho come a Castanha 

e semeia o Linho” que trouxe ao Palácio das Artes cerca de 1500 visitantes. 

 

 

 

 

Participaram nesta edição os seguintes projectos: Artesanato Urbano: Algodão Doce, Color 

and Shine, Da minha Mami, Loja Tolã, Na Companhia dos Trapos, OOPS, Pelas Costuras;  

Bijutaria e Joalharia: Ana Pina, Gabriel Ribeiro - Jóias de Autor, PLOP, Telma Mota Atelier, 

The Punpis Family; Design e Acessórios de Moda: BeWow, En.fold.er, MTrês Pontos, Stylelink 
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by Pharia Design Lab; Design de Produto e Mobiliário: MO.CA MOB Cartão, Portugal Brands; 

Gourmet e Cake Design: A Bolacharia, Little Farm, TOP CAKE; Ilustração e Design: Alinea B, 

Exhibition Tour_Padure, ZUG Design. 

A partir desta edição as Feiras Francas passaram a ter o apoio na divulgação da CP – Comboios 

de Portugal, que afixa cartazes alusivos ao evento nos seus comboios regionais da Área 

Metropolitana do Porto.  

 

31ª Edição “As Cores do Natal” 

Data | 15 de Dezembro 2012 

No dia 15 de Dezembro de 2012, o Palácio das Artes - Fábrica de 

Talentos foi palco de uma verdadeira festa de Natal. Não faltaram 

“ As Cores do Natal”, a harmonia, o espírito e a alegria desta 

quadra festiva. Integrada na campanha “Paixão pelas Nossas 

Ruas”, de uma forma ainda mais especial, a Fundação da 

Juventude acolheu, no Palácio das Artes, 40 projetos das áreas do 

Artesanato Urbano: Amor de Galo, As Marias, Cristina Abecassis, 

Cabaças da Drika, PAULUSKA’S, PinkNounou, Projecto PIU; Bijutaria e Joalharia: Contacto de 

Autor, O melhor de Portugal em pedras, Pedras, Metais e Fios, Sónia Estevão, UHHU; Cake e 

Food Design: Deliciosa Sedução, Doce Segredo, Miss Cookie, Mooncat – candy & chocolate; 

Produtos Tradicionais e gourmet: Caspita food, Quintas d’ Azóia, Sabores em @rroba; Design e 

Acessórios de Moda: Moda Tricot, PRETENDER collection, PickPocket, Sui Genneris; Ilustração 

e Pintura: Ditados Ilustrados; Makenotes, Manualidades, Mipaper; Design de Mobiliário, 

Decoração, Ecodesign: Était une Fois, Naturalmente, Magic Bus Personalizações, Oficina dos 

Sentidos, 100tamos, Ruy Silva; Sabonetes artesanais: Mestre Musgo, apoiando também dois 

projectos de cariz social: a Feltrando, promovido pela valência Trilho - Santa Casa da 

Misericórdia de S. João da Madeira, e da Associação Raríssimas. 

A 31ª Feira Franca recebeu 1600 visitantes, e apresentou, mais uma vez, um programa 

cultural e de animação de espaço público de excelência, especialmente dedicado aos mais 

novos. Não faltaram as artes circenses palhaços: Irmãos Esferovite; performance de andas por 

Paulina Almeida; e clown por Mariana L. Ferreira; a música pelos Perception (banda da Escola 
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de Música de Perosinho); o atelier de leitura pelo teatro de Marionetas do Porto; e a dança 

que, desta vez, foi apresentada por um ensemble de dois performers, Paulina Almeida 

Mariana L. Ferreira (Residência Artística do Palácio das Artes) e um músico, Pedro Pestana, 

que incorporaram movimentos criados especialmente para a fachada do Palácio das Artes, 

com base no teatro físico e dança contemporânea, compondo assim, uma “coreodramaturgia” 

poética. 

 

 

2.6.1.2 Exposições 

Seguindo o âmbito de actuação da Fundação da Juventude, o Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos disponibilizou as suas salas aos Jovens Criadores para realizarem as suas exposições 

em distintas áreas artísticas, foram elas: 

Exposição “UNREVEALED EXPERIENCES” 

Artista I Joana Sá Cabanelas 

Datas I 19 a 26 de Janeiro 

“UNREVEALED EXPERIENCES”, foi uma exposição constituída por 

aguarelas, ecolines, acrílico, produtos metálicos e materiais 

”environmental friendly” (como o cartão e a cortiça), utilizando 

técnicas de colagem e sobreposição de materiais, enfatizando a 

aguarela. 

A autora, Joana Sá Cabanelas, pretendeu focar o impacto visual 

e material da obra e a reação que provoca no público. Retirar o 

observador do seu mundo real e levá-lo até um imaginário 

recheado de fantasias e de situações improváveis. Acima de tudo a artista quis que o 

observador vibrasse com as cores que utiliza e que se eleve ao mundo do fantástico. 

 

Exposição “Figuras” 

Artista I Markus Kasemaa (Estónia) 

Datas I 9 a 23 de Fevereiro 

Esta exposição foi composta por 22 telas, onde foram 

impressas as “figuras” previamente desenhadas e 

pintadas com pincéis e cores digitais. Trata-se de um 

conceito e técnica inovadores em que se exploram 

temáticas de cariz universal ligadas ao colectivo (política, violência, religião, cultura 

massificada) ou às relações interpessoais (amizade, vingança, inveja) que apenas são 

sugeridas na expressão corporal destas figuras sem face. 

Este tipo de obras está naturalmente vocacionado para integrar a corrente das chamadas 

“exposições de rua” que consiste em levar a arte onde o espectador realmente se movimenta 
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– assim, o autor tem exposto as suas obras em casas de música, espaços urbanos e vários 

centros comerciais, e também nos escritórios da empresa “Skype”, no MNE ou no Tribunal de 

Justiça. 

Para além da Estónia, as obras de Markus Kasemaa têm sido expostas na Holanda, Áustria e 

Rússia, tendo estado em exposições simultâneas na Finlândia, Rússia e Estónia durante o 

Verão 2008, graças ao estilo e técnica utilizados. 

A exposição esteve aberta ao público todos os dias úteis das 09.30h às 19.00h, com uma 

afluência de público de cerca de 1200 pessoas. 

 

Exposição “Homenagem a Sérgio Carvalho” 

Datas I 3 a 24 de Março 

Director Criativo, Sérgio Carvalho iniciou, aos 18 anos, a sua 

actividade trabalhando para várias agências de publicidade do 

Porto. Nos anos 90 muda-se para Lisboa e afirmou-se em várias 

agências conquistando vários prémios nacionais e internacionais. De 

2000 a 2003 dedicou-se à realização e à direcção de arte de filmes 

publicitários. 

Volvido um ano sobre a sua morte, ler, ver e ouvir o seu legado, foi, 

sem dúvida, a forma mais delicada de o homenagear e de permitir 

aos jovens criadores emergentes melhor conhecer a sua vastíssima 

obra e espirito empreendedor. 

Foram mais de 3300 as pessoas que visitaram a exposição, 

destacando a visita de mais de 500 alunos de vários 

estabelecimentos de ensino, em particular o Instituto Multimédia, e 

vários órgãos de Comunicação Social. 

 

 

Exposição “Variações de Temperatura” 

Artistas I Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

Datas I 31 de Março a 21 de Abril  

A Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em parceria 

com a Fundação da Juventude, participou na 23ª Feira Franca, 

intitulada "Quanto mais me partes, mais gosto de ti", que decorreu a 

31 de Março. 

Nesta edição foi inaugurada a exposição “Variações de 

Temperatura”, que deu a conhecer trabalhos de Cerâmica, 

Fotografia, Gesso e Vidro, que se mantiveram em exposição até 21 de abril, tendo sido 

visitada por várias centenas de pessoas. 
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Exposição “Mask” 

Artista I Nuno Horta 

Datas I 4 a 23 de Maio  

O rosto humano identifica o indivíduo perante o outro e perante 

si próprio, medeia as relações, é o que temos mais visível de 

uma noção de identidade. 

Quanto se pode dizer sobre alguém que não conhecemos, 

apenas pela imagem da sua cara, lendo e descobrindo a vida que 

está gravada na sua face? 

A máscara transforma essa percepção do real e projecta-nos 

para a dimensão do mistério. Atrás da máscara há uma pessoa que se oculta e exibe uma 

identidade alternativa. Quem é? Por que se mascara? Haverá semelhanças entre o seu rosto e 

a máscara que escolheu? Preferiria que ela fosse o seu próprio rosto? 

A magia é a dúvida da transmutação da realidade, o desconhecido que se revela amplamente 

mais sedutor. Nuno Horta aborda em “Mask” este universo misterioso. 

 

 

Exposição “Horizontes do Olhar” 

Artista I Ivo Teixeira 

Datas I 2 a 16 de Junho  

“HORIZONTES DO OLHAR” remete-nos para a experiência que a 

viagem nos proporciona sob dois pontos de vista distintos, um 

mais turístico e consequentemente mais condicionado, e outro 

mais de descoberta, no sentido de ir além do que o primeiro 

plano permite ver. 

É a tentativa de penetrar na paisagem com profundidade, 

desvendando o artificial, que se torna híper-real entre 

simulações exacerbadas da realidade, como que uma espécie de fachada sem interior. 

Busca-se entender quais os mecanismos de representação que usamos, quer numa como 

noutra situação, com os perigos que essa própria tentativa representa. 

Sente-se o cheiro e caminha-se com tempo que o ver exige, em busca de interioridade e 

matéria, numa procura de alcançar uma certa realidade com referentes reais, 

 representando a natureza através do meu olhar sobre o horizonte. 

Os trabalhos apresentados estabelecem um diálogo entre várias técnicas, como por exemplo 

a colagem, com um carácter mais manual e de procura e um outro mais distante e simulado 

como o vídeo. 
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Festival Cargotopia 

Artistas I Vários 

Datas I 5, 6 e 7 de Outubro 

O Festival Cargotopia teve como objectivos gerais, o 

desenvolvimento das competências interculturais no campo da 

criação artística e da cooperação, inter-câmbio e de rede e a 

descoberta das realidades sócio-culturais dos diferentes países. 

 

O Festival Cargotopia reuniu no Porto, no Palácio das Artes – 

Fábrica de Talentos e em outros espaços, um grupo de 47 jovens 

criadores, com idades a variar entre os 21 e os 35 anos, oriundos de Portugal, França, 

Alemanha, Israel, Rússia, Espanha, Chile, Japão, Vietname, Itália, México, Polónia, Hungria, 

Estados Unidos da América e Brasil, que acreditam que actualmente, tendo em conta a 

conjuntura socio-económica portuguesa, a implementação de projectos de intercâmbio 

cultural entre jovens criadores é ainda mais significativa. A situação levou os participantes a 

reflectirem sobre o conceito de "Começa tu mesmo", um trabalho de mudança construtiva, o 

que por si só colocou o jovem numa aprendizagem dinâmica e de auto-desenvolvimento de ir 

para a construção de uma nova sociedade.  

Os participantes, jovens artistas de todas as disciplinas foram convidados a criar, desenhar, 

escrever e desenvolver um plano de acção, que teve lugar durante o festival (exposição, 

oficinas, concertos, instalações de artes visuais, trabalho com grupos de espectadores, 

dinâmicas de grupo, fórums, etc). 

 

O Porto foi seleccionado em dois eixos: por ser um importante porto da Europa, com uma 

história envolvida nas mudanças dinâmicas relacionadas com relações euromediterrânea-

oriental-americana e por ter sido seleccionado em 2012 como a cidade europeia a visitar. 

 

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, durante o fim-de-semana prolongado, recebeu uma 

exposição colectiva de desenho, pintura e escultura e as suas salas foram também utilizadas 

para demonstrações de dança. 

 

Exposição de Pintura | Instalação “MAPa” 

Artista I Patrícia Pedro Afonso  

De 5 a 18 de Outubro 

MAPa é um projecto adaptável e sensível ao espaço em que se insere. Sendo mutável pelas 

suas características intimamente ligadas ao universo do sentir. 
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Pontos que se acrescentam e subtraem no quotidiano de um Ser pulsante que a cada instante 

se transforma e ainda assim permanece no limite. Estado outonal onde o tempo se recria de 

dentro para fora. Ser que avança como uma onda murmurando o canto dos cisnes. 

O MAPa que nunca existiu surge na ponta dos dedos e nas linhas finas que desenha com poeira 

e fios. Traços de carbono dançam no momento imediato antes do sonho. Caminhos abertos 

seguem o som do coração. 
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Exposição de Ilustração “Lady Dilemas” 

Artista | Maria García 

Chama-se ladydilemas pela quantidade de perguntas que 

flutuam na sua cabelça, tentando pintar uma realidade, mas 

nem sempre termina em manchas de tinta. Ilustradora e 

Arquitecta Madrilena, trabalha actualmente para uma editora, 

nomeadamente, para uma revista chamada jornada, com extensão na América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 
A exposição esteve patente desde o início do festival Cargotopia, 5 de Outubro até à 29ª Feira 

Franca – 27 de Outubro.  

 
Exposição de Ilustração e Pintura “Não há BELA sem Glutão” 

Artista I Fábio Dias 

Datas I 29 de Outubro a 9 de Novembro 

Trabalha o conceito do desejo, especialmente o tema: Hedonismo. 

Associa o seu trabalho artístico ao mundo do consumo e ao prazer 

excessivo, num contexto de aceitação e valorização do desejo, 

dependendo sempre da condição humana – o desejo consumista (o 

prazer do consumo). Num exercício de grande rigor técnico e 

temático, relaciona o seu fetiche – doçaria com a pintura, onde 

procura explorar esta arte, de forma a representar o sensualismo 
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feminino, que apela e provoca vários tipos de desejo, no mundo dos prazeres da vida humana.  

Da sua produção artística, representa várias especialidades da doçaria e faz uma junção entre 

as artes plásticas com a arte da culinária, provando e apelando desejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição “21st Century Rural Museum”  

Data I 3 de Novembro a 31 de Dezembro 

Artistas I Cristina Rodrigues, arquitecta, participou com uma 

colecção de fotografias intitulada “O Meu País Através dos Teus 

Olhos” e a instalação de fotos “O Mural do Povo”; Ana Rosa 

Hopkins, artista plástica, participou com a série “Body Glass 

2009”, que consiste em obras usando vidro, espelhos, lentes e 

água; David Haley, artista ecológico, apresentou uma sala 

escura, vinte e quatro rolos de tela suspensos do tecto à volta de 

toda a sala, com o mapa do mundo identificando formas dos desertos; John Hyatt, artista, 

lírico, músico, autor, curador e cientista, apresentou obras de pintura e Lewis Sykes, artista, 

músico e produtor/curador apresentou um adufe cimático, que é o estudo das ondas de som e 

vibração. 

 

“21st Century Rural Museum”, é uma exposição itinerante de um projecto experimental 

através do qual vários indivíduos partilham os seus conhecimentos, as suas percepções e 

interpretações sobre Desertificação, entendida no seu conceito mais amplo que inclui o 

fenómeno ambiental, o despovoamento e o declínio económico. O caso de estudo foi Idanha-

a-Nova, cujos habitantes têm uma idade mínima de 65 anos e são eles que preservam algumas 

das tradições mais antigas de Portugal. 

Esta exposição itinerante leva assim a cultura rural a grandes centros urbanos em países que 

atravessam processos semelhantes de despovoamento e desertificação. 

 

 

Exposição de Pintura “Carlota Emauz” 

Artista I Carlota Emauz  

Datas I 30 de Novembro a 20 de Dezembro 
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Carlota Emauz iniciou os seus estudos em desenho e pintura na Sociedade de Belas Artes de 

Lisboa, onde frequentou o curso com o mesmo nome. Tem carreira feita como retratista 

estando representada em diversas colecções. Especializou-se igualmente como ilustradora. 

 

Nesta exposição, os planos verticais e horizontais 

privilegiam a representação da luz e das texturas em 

planos diferenciados pelas distâncias que propõem. Nas 

pinturas apresentadas a abstracção é já claramente uma 

opção estética tão lógica como natural, como se a pintora 

não quisesse outra conclusão para o seu trabalho que não 

esta ausência e desprendimento da figuração 

condicionada, outra meditação que não a que advém desta 

intimidade entre a matéria plástica e os sonhos. 

 

A Carlota Emauz apresentou assim 10 quadros a oleo sobre tela e outros 10 emoldurados em 

oleo sobre papel. 
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2.6.1.3 Ciclo de Tertúlias “Porto Tónico” 

Em 2012, deu-se continuação ao Ciclo de Tertúlias “Porto Tónico”: 

 

34ª Tertúlia - "Crenças e Valores Culturais" 

Data | 26 de Janeiro 2012  

Convidados | Luís Barreiros, Artista Plástico; Manuela Hargreaves, 

Galerista, Formadora de História de Arte; Nuno Higino, Docente de 

Sociologia e Filosofia da Universidade Fernando Pessoa; Pedro Correia 

de Almeida, Formador na Fundação da Juventude na área de "Mundo 

Actual", especialista em Marketing e Relações Públicas; Sérgio Hora 

Lopes, Economista, Presidente do Conselho Fiscal da Fundação da Juventude. 

Estimulou-se a discussão dos diversos pontos de vista sobre o tema, tendo-se dado voz à 

cultura, sociedade, movimentos globais, comportamento social, política, educação e 

economia, contribuindo para o enriquecimento da troca de ideias e experiências, por parte 

dos convidados e das cerca de 20 pessoas presentes. 

 

35ª Tertúlia - "Arquitectura em Madeira" 

Data | 23 de Fevereiro 2012  

Nesta tertúlia, que contou com mais de 80 participantes, foram 

debatidas questões como Arquitectura, Energia, Industria da 

Madeira, Ambiente, Sustentabilidade, Economia, entre outros. 

Convidados | Álvaro Sequeira Pinto, Presidente do C.A. da 

J.P.Leitão, Wood Tech; Carlos Castanheira, Arquitecto, Vencedor 

do Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira 2011; Joaquim 

Teixeira, Docente na FAUP, na área de Tecnologia da Construção; 

José Manuel Pequeno, Arquitecto; Nuno Lacerda Lopes, Arquitecto; Pedro Figueira, Director 

de Marketing - Sonae Industria para a Península Ibérica; Susana Carneiro, Engenheira 

Florestal, Directora Técnica – Centro PINUS, e Tiago Reis Oliveira, Arquitecto. 

 

36ª Edição – A Produção da Azulejaria em Portugal – O Seu 

Potencial Económico e Criativo 

Data | 31 de Março 2012  

Este mês foi mais uma tertúlia "Porto Tónico", na simpática galeria da 

Loja Take Away Porto, onde se contou com mais de 40 participantes, 

para debaterem questões como a Arte, História, Cultura, Património, 

Indústria e Economia. 
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Convidados | Amílcar Ferreira, Pintor de azulejo; Ana Velosa, Investigadora responsável pelo 

programa “Azulejar” da Universidade de Aveiro; Joaquim Pombal, Ceramista; Leonor Sá, 

Coordenadora do projecto “SOS Azulejo”; Alexandra Alves, pintora, Atelier Artemis; Paula 

Araújo da Silva, Directora Regional da Direcção Regional da Cultura do Norte; Paula Roque, 

Conselho de Gerência da Revigrés. 

 

 

  

37ª Edição – Movimentos Cívicos Espontâneos 

Data | 26 de Abril 2012  

Mais uma tertúlia mensal foi realizada, dado que a Fundação da 

Juventude tem consciência da importância da acção cívica na 

perpetuação e solidificação dos princípios dos valores democráticos. 

Cerca de 80 pessoas, juntamente com os sete oradores convidados, 

debateram a expressão e a consciência colectiva como instrumentos 

fundamentais para o progresso e desenvolvimento sustentável de 

uma sociedade, sobretudo no contexto actual. 

Convidados I Alexandre Ferreira, Membro da Associação de Cidadãos do Porto; Carlos Magno, 

Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social; Judite Maia-Moura, 

Coordenadora Concelhia do Porto da Amo Portugal - Associação Mãos à Obra Portugal; Rodrigo 

Cardoso, Membro do Colectivo Cívico/Científico "Cidade pela Retoma"; Sandra Lima Coelho, 

Socióloga Investigadora, integrada no Instituto de Sociologia da FLUP; Sérgio Aires, Membro 

da Direcção da Associação Infante D. Henrique. 

 

 

38ª Edição – Tecnologias nas Práticas Criativas 

Data | 31 de Maio 2012  

 

A tertúlia realizada em colaboração com o Projecto IMAGINA, 

pretendeu incentivar a promoção de redes de empreendimento e de 

inovação transnacionais, respondendo assim ao desafio do 

“desenvolvimento solidário da economia do conhecimento”. 
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Convidados I Carlos Rebelo, Director Técnico do 3Decide; Fernando Machado, Director-geral 

do Inova.Gaia, Centro de Incubação de Base Tecnológica; Ivo Teixeira, Artista plástico; Luís 

Cordeiro, Fundador da Bydas;  Luís Sousa, Membro de direcção da OPO’Lab;  Diogo Carvalho, 

Director Criativo da Delightfull; Fernando Machado, Director-geral do Inova.Gaia, Centro de 

Incubação de Base Tecnológica; Pedro Branco, Director do Mestrado em Tecnologias e Arte 

Digital na UM; Rosa Maria Oliveira, Docente auxiliar no Departamento de Comunicação e Arte 

na UA e Rui Penha, Compositor, Maestro e intérprete de música electro-acústica. 

 

 

39ª Edição – Os criadores e a gastronomia mediterrânea 

Data | 28 de Junho 2012  

As áreas de intervenção nesta tertúlia foram a gastronomia, o 

turismo, a economia, a arte, a cultura, os territórios, a 

educação/formação e a criação de negócios. 

Convidados I Dora Araújo, Directora da Escola de Hotelaria e 

Turismo do Porto; Fernando Melo, Crítico gastronómico na Notícias 

Magazine, Revista de Vinhos e Evasões; Francisco Sampaio, 

Presidente do Conselho Superior da Entidade Regional do Turismo 

do Porto e Norte de Portugal; Graça Soares, Biodiversidade Gourmet; João Marinho Falcão, 

Fundador e Director da VINITUR; João Oliveira,Crítico no blog “Flavors & Senses; Mário 

Rodrigues, Crítico gastronómico no Expresso/Escape; Rui Paula, Chef e Proprietário dos 

Restaurantes DOP/DOC. 

A adesão a esta Tertúlia foi muito significativa (mais de 80 pessoas), tendo-se prolongado 

pela noite dentro, com desafios de continuidade. 

 
 

40ª Tertúlia  - Centro Histórico do Porto: que (lugar) queremos 

que seja? 

Data | 26 de Julho 

 Convidados | António Tavares, Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto; Filipe Azevedo, Administrador da LUCIOS; 

Horácio Lourenço, Director Executivo da Escola Profissional 

Árvore; Júlio Couto, Federação das Colectividades do Distrito do 

Porto; Michele Cannatà, Director do Departamento de 

Arquitectura do ESAP; Nuno Grande, Ordem dos Arquitectos, Rui 

Quelhas, Porto Vivo, SRU e Teresa Chaves, Cidade das Profissões. 

A tertúlia foi bastante animada, com diferentes pontos de vista de como deve ser o centro 

histórico do Porto, embora os oradores tenham concluído que o centro do Porto deve ser 

habitado para trazer mais animação e vida à cidade. Os melhoramentos que têm sido 
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realizados no centro histórico, ainda estão aquém da qualidade de vida a que os portuenses se 

habituaram em outras zonas da cidade. 

 

41ª Tertúlia  - Música Portuguesa, num mercado global 

Data | 27 de Setembro 
  
Convidados | Elisa Lessa, Directora da Companhia da Música, 

Braga; João Carvalho, Mentor e Fundador do Palco Principal e 

Arlindo Silva, Director da Jahas – Academia de Artes. 

 

Apesar da visibilidade que a música portuguesa tem vindo a 

ganhar no estrangeiro, salientou-se que Portugal ainda tem um 

caminho grande a percorrer no mercado global. Sendo a música 

veículo expressivo de um povo deve ser preservada e valorizada de forma a ser reconhecida 

não só no seu território nacional mas também fora de portas. 

 

42ª Tertúlia - Imagem, Património e Turismo 
 
Data | 25 de Outubro 
  
Convidados | Luis Aguiar Branco, Arquitecto e Consultor 

permanente na área de recuperação do património arquitectónico 

da empresa Empripar,OPP, SA; Mário Brito, Coordenador do 

Mosteiro de Tibães; Marta Reis, Coordenadora do Festival de 

Cinema Black and White, da Universidade Católica do Porto e 

Sérgio Jacques, Fotógrafo. 

A conversa despertou para a importância da transversalidade e do cruzamento múltiplo dos 

audiovisuais nos processos de planeamento turístico e urbanístico das cidades. Pretendeu-se 

avaliar as relações existentes entre os Audiovisuais, o Turismo e o Património no contexto 

actual dos territórios europeus, partindo da utilização da imagem identitária das regiões, da 

colaboração entre os diferentes sectores, das experiências de colaboração existentes e da 

análise do seu impacto económico. 

 

43ª Tertúlia - Desenho, uma forma de comunicar 
 
Data | 29 de Novembro 
  
Convidados | Francisco Laranjo, Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto; Susana Milão, IMERGE; Rui Cunha, Escola 

Superior Artística do Porto; Patrícia Remelgado, Trienal Movimento 

Desenho 2012; Rui Jorge Ramos, Fundação Arquitecto Marques da 

Silva; Carlos Castanheira, Casa da Arquitectura e Fernando Correia, 

Universidade de Aveiro. 
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O desenho permite várias interpretações por parte de quem o vê, sendo por isso uma forma 

de comunicar, um meio de expressão utilizado antes mesmo do uso linguístico. Concluiu-se 

que apesar da era digital em que se vive, mantém-se a histórica ligação com o lápis e o papel. 

 

 
44ª Tertúlia  - Envelhecimento Activo, a Arte não tem idade  
 
Data | 20 de Dezembro 
  
Convidados | Carlos Azevedo, Coordenador Geral da União 

Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

Porto; Dália Dias, Directora da Universidade Douro Sénior; Rui 

Pedroto, Administrador Executivo da Fundação Manuel António da 

Mota. 

 

Foi demonstrado que a arte ajuda ao envelhecimento activo, dando melhor nível de vida aos 

adultos com idade superior aos 65 anos. Nas universidades seniores, as artes de diferentes 

formas (pintura, escultura, dança, música, fotografia, etc.) estão sempre presentes, 

permitindo aos adultos experimentarem a que mais lhes agrada, envelhecendo de forma mais 

saudável, independente e comunicativa. 
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2.6.1.4 Workshops 

Com vista a promover a formação, o conhecimento e o reforço de competências artísticas, 

apresentadas por diferentes entidades e empresas, os workshops do Palácio das Artes – 

Fábrica de Talentos, abordaram temas relevantes nesse contexto, decorrendo os seguintes em 

2012: 

 

 

“História de Arte – Do pós impressionismo às vanguardas 

contemporâneas” – módulo II 

Datas I 5 de Janeiro a 26 de Janeiro 

Formadora I Manuela Hargreaves 

O workshop foi realizado na sede da Fundação da Juventude, às quintas-

feiras, em horário pós-laboral, tendo tido 4 pessoas inscritas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“História de Arte – Do pós impressionismo às vanguardas 

contemporâneas” – módulo III 

Datas I 16 de Fevereiro a 8 de Março 

Formadora I Manuela Hargreaves 

O workshop foi realizado na sede da Fundação da Juventude, às quintas-

feiras, em horário pós-laboral, tendo tido 11 pessoas inscritas. 

 

“Teatro em Movimento” 

Datas I 10 e 11 de Março 

Formador I Nuno Matos 

Este workshop foi realizado no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos e 

contou com 8 participantes. 

 

       

“Planeamento de Exposições” 

Datas I 11 de Maio a 8 de Junho  

Formador I Vera Carmo e Miguel Macedo 

Este workshop foi realizado no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos e 

contou com 12 participantes. 

No 2º semestre do ano foram promovidos vários workshops de diferentes áreas: Dança 

criativa, Fotografia, Princípios de Protocolo Social, Criação de Negócios Culturais e Criativos, 

Práticas Profissionais para Criativos, Pintura, Empregabilidade e Técnicas de Procura de 

Emprego e ainda oficinas artístico-culturais infantis, contudo, em nenhum deles foi atingido o 

número mínimo de 10 participantes, o que inviabilizou a concretização dos mesmos. 

 



 
 

 
 
 

 

 
213        Relatório de Actividades de 2012 

2.6.1.5 Programa Nacional de Bolsas de Arquitectura 

 

A 17 de Fevereiro terminou o prazo de entrega de candidaturas ao Programa de Bolsas de 

Investigação na Área da Cidade e da Arquitectura, desenvolvido pela Fundação da 

Juventude, em parceria com a Ordem dos Arquitectos/Secção Regional do Norte. Assumiram-

se como Mecenas do Programa, a AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A. e a Lucios. 

Foram entregues na Fundação da Juventude 55 candidaturas e  foram atribuídas 10 Bolsas no 

valor de 1.500 EUR cada. 

O Programa foi destinado a jovens arquitectos (até aos 35 anos), propondo-lhes a realização 

de um trabalho inédito de investigação, tendo como objecto de estudo o património 

arquitectónico de vários munícipios parceiros: Guimarães, Oliveira de Azeméis, Oliveira do 

Bairro, Paredes, Porto, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Famalicão. 

 

Integraram o júri deste programa de Bolsas: Álvaro Domingos, geógrafo; Maria Geraldes, da 

Fundação da Juventude; os arquitectos Gonçalo Canto Moniz e Sérgio Fernandez e, ainda, o 

arquitecto Nuno Grande e a arquitecta Ana Maio, ambos da direcção da OA/SRN.  

 

O Júri iniciou a avaliação das candidaturas recebidas e os resultados foram anunciados a 23 

de Março, tendo sido seleccionados os 10 projectos que receberam a Bolsa de Investigação, 

cobrindo os 7 Municípios parceiros: 

 

A habitação em Guimarães – Moreira da Silva e Arménio Losa  

Arquitecta Coordenadora: Vanessa Fabíola Entrudo Pires de Almeida 

Município: Guimarães 

 

Impacto Territorial e Social da Fábrica de Cerâmica Rocha 

Arquitecto Coordenador: Ana Sofia Cruz Santos 

Município: Oliveira do Bairro 

 

A “obra da rua” no concelho de Paredes 

Arquitecta Coordenadora: Fabíola Franco Pires 

Município: Paredes 

 

Análise morfológica de alguns espaços públicos 

Arquitecta Coordenadora: Helena Cristina Neto Henriques 

Município: Porto 

 

De “Douro Faina Fluvial” a “The Life Aquatic” – a água nas transformações da cidade do 

Porto, 1910-1974 
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Arquitecto Coordenador: Ivo Manuel da Silva Poças Martins 

Município: Porto 

 

Modernismo – Os cafés da cidade do Porto 

Arquitecta Coordenadora: Maria Catarina Dias Filipa Gonçalves 

Município: Porto 

 

Instrumentos para a investigação da Arquitectura corrente dos primeiros três quartéis do 

Séc. XX – A Rua Sá da Bandeira no Porto enquanto Laboratório 

Arquitecta Coordenadora: Maria Gisela Antunes Lameira 

Município: Porto 

 

Cidade Industrial 

Arquitecta Coordenadora: Maria Margarida de Albuquerque Leitão 

Município: Vila Nova de Famalicão 

 

O Arco da Feira 

Arquitecto Coordenador: Pedro Miguel Leonardo Gonçalves 

Município: Oliveira de Azeméis 

 

Para um itinerário de Aquatectura industrial – inquérito à Arquitectura popular hidráulica 

entre o Vale do Ave e Riomaior 

Arquitecto Coordenador: Pedro Nuno Durães Coelho Alves Leite 

Município: Santa Maria da Feira 

 

A 1ª sessão de apoio ao desenvolvimento dos trabalhos foi realizada a 4 de Maio de 2012, na 

sede nacional da Fundação da Juventude. 

 

Durante o segundo semestre de 2012 foram realizadas mais 

duas sessões de desenvolvimento, culminando este Programa 

com a Exposição dos trabalhos de investigação, desenvolvidos 

por jovens Arquitectos. A exposição esteve patente no Palácio 

das Artes-Fábrica de Talentos entre 12 e 27 de Outubro de 

2012. De referir que, a inauguração da exposição registou 

cerca de 250 visitantes, com a presença de grande parte de 

vereadores (as) e outros representantes das Câmaras 

Municipais que participaram no Programa de Bolsas na Área da 

Cidade e Arquitectura - Cidade e Património Arquitectónico do Século XX:1940 – 1974, para 

além do Júri e vários outros convidados. 
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2.6.1.6 Concurso Nacional de Design “Em Português” - 7ª edição 

A Fundação da Juventude, em parceria com a REVIGRÉS e a SICAL, lançou a 7ª Edição do 

Concurso Nacional de Design “Em Português”. Nesta edição, os trabalhos a concurso foram 

nas áreas dos Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos/REVIGRÉS e Material Ponto de Venda 

Horeca/SICAL. 

 

A Fundação da Juventude recepcionou 85 trabalhos, até ao dia 31 de Maio, que foram 

apresentados sob a forma de desenhos e acompanhados por maquetes. Destes, a REVIGRÉS e 

demais membros do Júri seleccionaram 8 trabalhos para a 2ª fase, comprometendo-se a 

empresa a desenvolver um ou vários protótipos dos componentes dos projectos, à escala real, 

com a colaboração dos concorrentes. 

Os trabalhos seleccionados foram: 

 Alma+, da autoria de Dina Raquel Fernandes Malhão, 30 anos, licenciada em Design, 

designer freelancer de profissão e com residência em Leiria; 

 Flexigrés, da autoria de Tiago Almeida Alves Silva, 23 anos, com Mestrado Integrado em 

Arquitectura, arquitecto de profissão e com residência na Póvoa/Carregosa; 

 Wind, da autoria de Domingos Fernando Peixoto dos Santos e Marisa Alexandra Monteiro 

Viana, de 28 e 26 anos respectivamente, ambos com Mestrado em Arquitectura, 

arquitectos de profissão e com residência em Vila Nova de Famalicão e Guimarães; 

 Flow, da autoria de José Luis de Melo Cadilhe, 32 anos, com Mestrado em Arquitectura e 

Urbanismo, arquitecto de profissão e residente no Porto; 

 Família Peixoto, da autoria de Carla Manuel Ferreira de Carvalho Braz Cardoso, 33 anos, 

licenciada em Arquitectura, arquitecta de profissão e com residência em Coimbra; 

 Sierasec, da autoria de César Sá Reis, 21 anos, a frequentar a licenciatura em Design e 

com residência em Vila Nova de Famalicão; 

 Blue Line, da autoria de Maria Cordo Reis Villa de Brito, 24 anos, licenciada em Design e 

Mestrado em Publicidade, designer gráfica de profissão e residente em Lisboa; 

 HOT, da autoria de Manuela Isabel Casado Pacheco, 34 anos, curso de Pintura e 

licenciatura em Arte Multimédia, artista plástica de profissão e residente em S. João das 

Lampas. 

 

A SICAL e os membros do júri seleccionaram os seguintes 4 projectos: 

 NMRR, da autoria de Nuno Américo Ribeiro e Mota e Rossana Raquel Pinho Ribeiro, 27 e 

25 anos respectivamente, possuindo o 1º o Mestrado em Arquitectura, sendo arquitecto 

de profissão e residente no Porto, e a 2ª, estudante de Arquitectura e residente em 

Caldas de São Jorge; 

 Éter, da autoria de Raul Pereira Pinto, 33 anos, Mestre em Design Engineering,  designer 

de profissão e com residência em Aveiro; 
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 Ana Behrens, da autoria de Catarina Violante, 24 anos, licenciada em Design Industrial, 

designer industrial de profissão e com residência em Óbidos; 

 SG, da autoria de Carina Machado Henriques, 23 anos, designer de ambientes e residente 

em Santa Catarina. 

 

No âmbito do Concurso, a Fundação da Juventude participou 

no Lisboa Design Show, de 6 a 14 de Outubro, aproveitando 

a Feira para expor os protótipos. No dia 10, pelas 16 horas, 

o Júri reuniu no stand da Fundação na FIL – Parque das 

Nações e decidiu quais os trabalhos a premiar, seguindo-se a 

Cerimónia de Entrega de Prémios com as presenças da Dra 

Paula Roque, Administradora da Revigrés e da Dra Maria 

José Santos, Directora de Marketing da Sical, para além de 

José Luís Fernandes, do Centro Tecnológico da Cerâmica e 

do Vidro e Engº José Vale, do IAPMEI. 

 

A Revigrés entregou, no local, os prémios aos trabalhos: 

Flow – 1º Prémio 

Família Peixoto – 2º Prémio 

Flexigrés – 3º Prémio 

Sierasec – 4º Prémio 

HOT – Menção Honrosa 
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A SICAL apenas entregou dois prémios aos trabalhos: 

NMRR - 1º Prémio 

Éter – 2º Prémio 

 

Os trabalhos premiados terão a oportunidade de virem a ser produzidos/comercializados pelas 

respectivas empresas. No caso da Revigrés, tomamos já conhecimento que os projectos 

vencedores fazem parte do Catálogo Geral da empresa.  

 

 

2.6.1.7 Portugal Criativo@Porto 2012 

A Fundação da Juventude, em parceira com a ADDICT, 

desenvolveu a 3ª edição da iniciativa “Portugal Criativo 

2012/Lugares Criativos”, que decorreu de 21 a 23 de Junho, no 

Salão Ático, do Coliseu do Porto, e no Palácio das Artes. 

Coube à Fundação da Juventude organizar e moderar o Painel II 

– Pessoas com ideias: Ontem, Hoje e Amanhã. Os convidados 

pela Fundação foram: Amândio Rodrigues, da Associação 

Ashoka; Augusto Mateus, da Mateus & Associados e Serge 

Elissalde, Professor na Escola de Comércio de Animação de 

Angoulême / França. 
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Esta iniciativa propôs-se discutir territórios e a forma como as pessoas, as suas ideias e 

negócios desenvolvem os denominados Lugares Criativos. Foram mais de 350 as pessoas que 

participaram nesta iniciativa. Mais informações em www.addict.pt. 

 

Como parte integrante do Portugal Criativo 2012 foi criado o Concurso 

Lugares Criativos “100 Ideias Como Melhorar a Tua Cidade”, lançado 

no início de Outubro de 2012 pela Fundação da Juventude, em 

parceria com ADDICT. 

 

O objectivo global do concurso consistiu em estimular a reflexão e a 

criatividade dos jovens, que resultasse numa proposta de ideias para 

intervenção de melhoria em espaços públicos de três cidades da 

Região Norte – Porto, Guimarães e Braga. O concurso pretendeu fomentar novos olhares e 

vivências das cidades, identificando potencialidades culturais, económicas e sociais, de 

valorização e qualificação, mediante a apresentação de uma proposta inovadora e criativa, 

que considere as comunidades locais, muito especialmente os habitantes destas cidades.  

 

De salientar que a duração do Concurso foi apenas de mês e meio, o que levou à receção de 

apenas oito projetos, num total de 17 participantes, tendo todas as propostas incidido sobre a 

cidade do Porto. 

Os trabalhos foram apresentados por escrito e posteriormente defendidos oralmente a um juri 

constituido pela Fundação da Juventude, Engº Filipe Araújo; ADDICT, Dra Cristina Farinha e 

Sociedade de Reabilitação Urbana, Engª Margarida Guimarães. 

 

O projecto vencedor "Take Away" é um objecto evolutivo que é capaz de assumir diferentes 

larguras, comprimentos e alturas, permitindo implantar-se em diferentes contextos e áreas: 

num espaço público (praça, largo, jardim, avenida, etc.) funcionando como uma sala 

polivalente ou uma outra função permanente (ponto informação turística, café, biblioteca, 

etc.) ou implantado num vazio urbano com destacada influência no espaço público contíguo. 

O objecto (cubos e paralelepípedos) criado tem formas ergonómicas e específicas para 

exercer a função de bancos e mesas, mas são versáteis o suficiente para serem interpretados 

de diferentes formas. A associação de vários pode gerar novas formas e assumir diferentes 

usos - escadas, auditorios, palcos/plataformas, vasos, caixotes do lixo, etc. 

 

Os autores do “Take Away” foram três jovens: Filipe Diogo Soares Estrela, Jorge Miguel 

Magalhães Alves e Sara Rodrigues Neves, de 24, 23 e 25 anos e alunos da Faculdade de 

Arquitectura do Porto. O prémio vai ser apoiado pelo Projecto IMAGINA ATLANTICA, 

estimando-se a sua concretização no 1º semestre de 2013. 
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2.6.1.8 Outras iniciativas/Parcerias 

 

2.6.1.8.1 Projecto IMAGINA  

O projeto IMAGINA ATLANTICA é desenvolvido no âmbito do 

programa de cooperação transnacional do Espaço Atlântico 

INTERREG IV B, financiado pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER). 

Envolve sete parceiros: organismos ligados à juventude e 

educação e outras entidades públicas, associação transfronteiriça, e uma PME, de 4 países da 

área do Atlântico, a saber: ComAGA - Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, 

França; Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Portugal e Espanha); Fundação da Juventude, 

Portugal; Deputacion Provincial de Ourense e Xunta de Galicia, espanha; Technium Cast - 

Centre for Advance Software Technology Limited, País de Gales. 

A Fundação da Juventude acolheu a 23 e 24 de Maio, no Palácio das Artes, no Porto, um grupo 

de especialistas europeus que debateram as questões dos Territórios Criativos e a 

multiplicação dos Circuitos-Turísticos na área Atlântica, actividades inseridas na 5ª reunião do 

Comité de Gestão do projecto europeu IMAGINA ATLANTICA.  

No dia 23 de Maio realizaram-se dois workshops, em simultâneo. Um dos workshops assinalou 

o início do debate sobre as questões dos “Territórios Criativos”, por um grupo de trabalho 

constituído por especialistas europeus das áreas da cultura, do património, do turismo e do 

ensino universitário. O outro, caracterizou-se pela apresentação de três propostas para a 

elaboração de um Projecto-Piloto de multiplicação de Circuitos Turísticos para a promoção do 

património Atlântico digital.  
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Entre 17 e 18 de Setembro, realizou-se em Caernarfon/País de Gales, a 6ª reunião do Comité 

de Pilotagem. Nesta reunião foram discutidos vários assuntos, nomeadamente, os resultados 

do estudo de viabilidade da Agência Imagina Atlântica e a sua efectiva constituição; o 

desenvolvimento da plataforma on-line do Kiosque RH que visa ser uma plataforma europeia 

de emprego e oportunidades criadas na área atlântica e que todos os estudantes, 

universidades, empresas poderão actualizar e usufruir gratuitamente; foi apresentado o 

projecto J’aime Angoulême – um produto turístico piloto e inovador criado para Angoulême e 

aplicável a todos os territórios da parceria Imagina Atlântica; foi ainda apresentado o layout e 

revistos os conteúdos da edição 9 da Revista Fábrica de Talentos. Em simultâneo, realizou-se 

a 2ª reunião do grupo de trabalho “Territórios Criativos” e reuniões entre empresários 

convidados pelas entidades parceiras do projecto IMAGINA. 

 

A 7ª reunião do comité de pilotagem realizou-se a 12 de Dezembro de 2012 em Angoulême. Os 

assuntos tratados foram essencialmente de ordem financeira. A próxima reunião está 

agendada para Maio de 2013, em Ourense. 

O projecto IMAGINA visa criar um cluster da área do Atlântico focado em novas tecnologias da 

imagem e a sua aplicação na promoção inovadora e digital do Património Atlântico. O 

IMAGINA teve início em 2009 e as actividades prolongar-se-ão até agosto de 2013, destacando-

se: 

2.6.1.8.1.1 Concurso de Arte Digital  

Lançado em Portugal, em Junho, pela Fundação da Juventude, 

no âmbito do projeto europeu de cooperação interregional da 

Área Atlântica - Imagina Atlantica, o Concurso Europeu de Arte 

Digital teve como principais objectivos valorizar o património 

através das tecnologias digitais, promover jovens artistas no 

domínio da arte digital, e favorecer a cooperação entre artistas 

europeus. 

Este concurso, aberto às escolas, estudantes, artistas e jovens 

profissionais, visou criar uma obra de arte capaz de se integrar no espaço urbano. 
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Apresentaram-se a concurso seis equipas internacionais, entre elas uma equipa liderada 

por um jovem português, tendo resultado quatro dos projectos vencedores. Os trabalhos 

selecccionados são instalações interativas de som e imagem de qualidade. Apresentadas as 

obras em Angoulême, em Dezembro de 2012, por ocasião da primeira Conferência 

Europeia das Indústrias e Territórios Criativos, elas serão expostas em 2013 nas cidades da 

parceria Imagina Atlântica: Ourense/Espanha, 30 e 31 de Maio; Porto, Portugal, em Junho; 

e em Bangor, País de Gales, em data a definir. Este Concurso de Arte  Digital teve 

igualmente como particularidade o facto de criar a oportunidade de estudantes e artistas 

de diferentes países da União Europeia trabalharem em conjunto. 

 

De entre as características da competição, assinala-se a obrigação de se constituírem em 

equipas transnacionais das quais um dos membros deve estar sedeado num dos territórios 

parceiros Imagina Atlântica : França, Reino Unido, Portugal e Espanha. 

 

Profissionais reconhecidos provenientes das áreas do som, da imagem, da imagem 

animada e dos novos média, de preferência originários dos países da parceria do projeto 

Imagina Atlantica, constituiram o júri que seleccionou as 4 equipas premiadas, às quais 

serão atribuídos prémios entre os 2000€ e os 3500 €. 

  

Calendário do Concurso 

17 de Setembro de 2012 : Data limite de entrega dos dossiers de candidatura. 

Setembro de 2012 : seleção pelo júri dos ante-projetos a executar 

Outubro / dezembro de 2012 : realização das obras 

De 13 a 15 de dezembro de 2012 : exposição em Angoulême das obras realizadas.  
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2.6.1.8.1.2 Programa de Intercâmbios de Jovens Profissionais e 

Estudantes da Área do Audiovisual  

Desde Março de 2012 que este programa de intercâmbios de curta duração na área do 

Audiovisual, inserido no Projecto IMAGINA ATLANTICA se tem vindo a implementar. 

A Fundação da Juventude, em parceria com a Xunta da Galicia, promoveram, ações de 

intercâmbios de 7 jovens profissionais e/ ou recém-licenciados da área dos audiovisuais e 

multimédia em empresas/entidades com projectos ligados ao sector, pelo período de 4 e 15 

dias.  

Gabriel Rodríguez González e Óscar Pinheiro Andújar, dois 

jovens profissionais galegos, das áreas de comunicação 

audiovisual, foram os primeiros a usufruírem desta 

iniciativa, num intercâmbio de 4 dias, que decorreu entre 

28 e 31 de Março, no Porto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta iniciativa, inserida no Projecto IMAGINA ATLÂNTICA, pretende contribuir para a partilha 

de know-how e aprendizagens europeias, no domínio dos audiovisuais. O programa de 

intercâmbios do Projecto IMAGINA ATLANTICA está aberto a todos os jovens profissionais e 

recém-licenciados portugueses, oriundos de empresas ou Instituições do Ensino Superior da 

Região do Noroeste Peninsular. 

 VISITA DOS JOVENS AO CANAL 180, INCUBADO NO UPTEC PINC 

COBERTURA DO EVENTO DO LIVRO BRANCO DA 

JUVENTUDE E DA REABERTURA DO NINHO DE 

EMPRESAS DO PORTO 

COBERTURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DA 

EXPOSIÇÃO “VARIAÇÕES DE TEMPERATURA” NO 

PALÁCIO DAS ARTES – FÁBRICA DE TALENTOS 
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2.6.1.8.1.3 Territórios Criativos  

O objetivo desta atividade foi a constituição de um grupo de trabalho composto pelas várias 

entidades parceiras do projecto Imagina Atlantica e de peritos designados para elaborar a 

análise das potencialidades e saídas dos territórios da Área Atlântica. Neste âmbito, o grupo 

de trabalho reuniu-se três vezes em 2012 (Maio, Porto/Portugal; Setembro, Caernarfon/País 

de Gales; Outubro, Ourense/Espanha) para terminar nesta análise: 

 • Estruturar e actuar em torno dos desafios do setor da imagem à escala europeia. 

 • Sublinhar a importância da cultura como factor de criatividade e coesão social. 

 • Favorecer a valorização do património e a oportunidade de desenvolvimento do sector da 

imagem. 

 • Desenvolver uma política de apoio à cooperação universitária, para uma rede das escolas 

do espaço Atlântico. 

 • Difundir uma criação cultural à escala europeia, o a problemática dos direitos, a ajuda aos 

jovens autores e o apoio às dinâmicas criativas (exposição, co-produção, etc.).  

 • Favorecer os intercâmbios de conhecimentos e competências.    

 • Apoiar a inovação, elemento-chave para a competitividade das empresas (apoio da Europa 

através dos mecanismos de apoios regionais). 

 

O trabalho dos peritos será integrado no trabalho em curso para a criação da Agência 

europeia. O objectivo é apresentar às autoridades europeias, aos estados-membros, bem 

como às instituições locais e regionais, propostas concretas no plano operacional e 

estratégico, no sentido de alterar ou orientar as políticas implementadas. Para integrar este 

grupo de trabalho, a Fundação da Juventude convidou o Coordenador do mosteiro de Tibães, 

Dr. Mário Brito. 

 

 

2.6.1.8.1.4 Agência de Promoção da Área Atlântica 

Durante os meses de Junho e Julho de 2012, foi feito o levantamento junto de organizações, 

festivais e entidades do ensino superior da área dos audiovisuais, para auscultar sobre a 
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viabilidade que a agência terá em Portugal. Os resultados do estudo foram apresentados pelo 

líder do projecto, em Setembro, na reunião do Comité Organizador, realizada no País de 

Gales. 

 

 

2.6.1.8.1.5 1ª Conferência Europeia das Indústrias e Territórios 

Criativos 

Profissionais criativos e tecnologias digitais estão-se a tornar cada vez mais importantes na 

indústria. Mais amplamente, a economia criativa, incluindo o sector cultural e económico, é 

um fator- chave de crescimento e competitividade. 

Portanto, ele deve estar no centro das futuras políticas 

nacionais e europeias. 

Quais são os problemas? Que ações devem ser tomadas? 

São as redes locais e internacionais o necessárias para 

apoiar e desenvolver o Sector de Tecnologia Digital? Que 

ações devem ser tomadas a nível europeu para estimular 

a inovação neste sector? 

Estas questões estiveram no centro de dois dias de 

reuniões organizadas no âmbito do projecto Imagina 

Atlantica. O evento decorreu entre 13 e 14 de Dezembro de 2012 e reuniu especialistas 

nacionais e europeus e representantes de organizações governamentais nacionais e europeias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.8.1.6 REVISTA FÁBRICA DE TALENTOS | IMAGINA ATLÂNTICA 

 Uma vez que a Fundação da Juventude não trabalha na área do turismo, e não encontrou 

parceiro nesta área, para desenvolver e implementar o projecto-piloto Circuitos-turísticos, 

uma das activiudades previstas no projecto IMAGINA ATLÂNTICA, sugeriu ao líder do projecto 

substituir este outcome por outro, nomeadamente, reforçar a disseminação do projecto, 
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através de uma ferramenta de promoção e divulgação. Esta disseminação foi assegurada pela 

produção da Revista Fábrica de Talentos, cujos nºs 9 e 10 serão dedicados ao projecto 

IMAGINA ATLANTICA, nas 4 línguas do projecto (português, inglês, francês e espanhol), 

prevendo-se o seu encarte no suplemento do jornal diário nacional - Público - com uma 

tiragem de 10.000 exemplares (distribuição Grande Porto). Será garantida a distribuição da 

Revista Fábrica de Talentos junto dos parceiros do projecto IMAGINA. A Revista estará 

disponível também on-line, quer no site do IMAGINA ATLANTICA, quer nos sites dos parceiros 

envolvidos. Assim, a 9ª edição da Revista Fábrica de Talentos foi trabalhada entre Agosto e 

Dezembro de 2012, pelos parceiros envolvidos, tendo sido as traduções dos artigos 

assegurados pelos técnicos| gestores do projecto em cada país parceiro. Esta opção para a 

tradução dos artigos dificultou e atrasou imenso a publicação da Revista, pois nem todos os 

parceiros conseguiram cumprir os prazos, tendo-se registado atrasos quer no envio de artigos, 

quer na revisão e tradução dos textos. Foram convidados personalidades e entidades 

europeias que consideramos de relevo para abordar temáticas específicas de interesse 

nacional e internacional ligadas às questões dos audiovisuais, do património e dos 

territórios criativos. A Revista tinha data prevista de publicação Dezembro de 2012, mas por 

razões de agenda da gráfica e necessidade de revisões de paginação pela empresa Menina 

Design | Oficina da Marca, a mesma foi publicada no início de Janeiro de 2013. A próxima 

edição será publicada em Maio de 2013.  

2.6.1.8.2 Dia Nacional dos Centros Históricos 

A Câmara Municipal do Porto e diversas instituições da zona 

histórica juntaram-se, novamente, para celebrar o Dia Nacional 

dos Centros Históricos, em Março, e organizaram um vasto 

programa de actividades, que levou ao Centro Histórico do 

Porto, milhares de pessoas. 

A Fundação da Juventude aderiu pela, 2ª vez, a esta iniciativa, 

divulgando-a massivamente e enquadrando-a na sua Feira 

Franca de Março. 

 

2.6.1.8.3 Concurso Martelinhos de São João 2012 

A Fundação da Juventude, em parceria com a Fundação 

Millenium BCP, lançou em Maio o Concurso Martelinhos 

de São João 2012, dirigido a todos os portugueses e 

estrangeiros, de todas as idades, residentes ou não em 

Portugal, tendo em vista a personalização dos típicos martelos da tão conhecida festa São 

Joanina, da cidade do Porto. Propôs-se a criação de martelos, que poderiam ser concretizados 

utilizando técnicas manuais (papel/cartolina, colagem ou objecto tridimensional) ou em 

suporte digital.  



Relatório de Actividades de 2012 226 

O concurso dos martelinhos dividiu-se em três momentos. Na primeira etapa, o conjunto de 

jurados, constituído pelos designers Paulo Lobo, Luís e Rui Mendonça, e dois representantes 

das entidades parceiras, um administrador da Fundação da Juventude, Filipe Araujo, e Fátima 

Dias, da Fundação Millennium BCP, selecionou 153 propostas de martelos, de um conjunto de 

cerca de 200 propostas recebidas, dos quais saíram os 3 primeiros vencedores, foram eles: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na 2ª etapa do concurso, os restantes 150 seleccionados, foram colocados na página de 

facebook do Palácio das Artes, para votação através dos ‘gosto’, tendo o martelo vencedor 

tido 1687 gostos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3ª etapa do Concurso consistiu na exposição dos martelos premiados, bem como, dos 

selecionados pelos jurados. A inauguração da Exposição realizou-se a 26 de Junho, no Palácio 

das Artes, contando com a presença de Rui Manuel Teixeira, membro da Comissão Executiva 

do Millennium bcp e Fernando Nogueira, Secretário-Geral da Fundação Millennium bcp, para 

além de muitos outros convidados e participantes. 

Sónia Viterbo  

(1º prémio) 

Marta Rodrigues  

(2º prémio) 

Simão Bolívar 

(3º prémio) 

 

Leonardo Cunha 

(Prémio Facebook) 
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Na cerimónia foram, formalmente, 

anunciados os 4 prémios do concurso, 

sendo que os 3 primeiros premiados 

marcaram presença, fazendo uma 

breve apresentação dos seus 

trabalhos.  
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2.6.1.8.4 São João no Largo 2012 

Data I 23 de Junho 

Como já vem sendo hábito, a Fundação da Juventude organizou, 

mais um ano, com comerciantes, restaurantes e lojistas do Largo 

de S. Domingos, o S. João, onde não faltou o caldo verde e a 

sardinha assada. 

Foram muitos os “foliões” que aderiram a esta iniciativa que 

durou noite dentro, estimando-se um crescimento muito 

acentuado em 2013 com mais adesões. 

Em 2012, os parceiros envolvidos foram os restaurantes DOP, Tea 

Point e Traça e os estabelecimentos comerciais Lobo Taste, Take 

Away Porto, Araujo e Sobrinho, Busílis, Farmácia Moreno, 

Confeitaria Pão Quente S. Domingos, Pomar de S. Domingos, Tabacaria Berta, Loja 

Económica, Ferragens FERMOURA e Escola Superior Artística do Porto, para além da Unicer - 

Bebidas de Portugal, S.A. 
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2.6.2 Circuito do Vinho do Porto  

O projecto Circuito do Vinho do Porto teve como objectivo a divulgação e promoção do vinho 

do Porto, aproveitando também o facto da sede da Fundação da Juventude estar localizada 

na Zona Histórica do Porto, na antiga Casa da Companhia, pertencente em tempos à 

Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro. 

Todas as actividades foram destinadas a um público jovem, abordando a importância do vinho 

do Porto para a cidade e as saídas profissionais do ramo vitivinícola. 

Este projecto abrangeu um conjunto de subprojectos, com o mesmo fim, mas com 

tratamentos diferentes: Elaboração de Protocolo com a Fundação Museu do Douro; Realização 

de obras na zona de exposição e colocação de elevador na Casa da Companhia; Realização de 

um filme didáctico sobre a história do vinho do Porto; Colocação de material audiovisual no 

auditório da Casa da Companhia; Criação e execução de um plano de actividades, 

previamente apresentado e aprovado pelo ON2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mês de Janeiro foram concluídas as obras de beneficiação da Galeria da Casa da 

Companhia, previstas neste projecto co-financiado pelo ON.2 – O Novo Norte, tendo ainda 

sido instalado o elevador de acesso da Galeria ao Auditório, e o equipamento de som e 

imagem no Auditório. 

  

 

2.6.1.1 Exposição “Lote 265 – Para uma Geografia 

do Douro” 

 

No dia 9 de Fevereiro foi inaugurada a exposição “Lote 265 – 

Para uma Geografia do Douro”, com a presença da Vereadora 

do Conhecimento e Coesão Social da C.M. Porto, Prof. 

Gilhermina Rêgo, de Francisco Laranjo, director da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto, Dr. Manuel Cabral, 

Presidente do Instituto do Vinho do Porto, Dra. Isabel Marrana, 

Secretaria Geral da Associação de Empresas do Vinho do Porto, 

do Eng.º Jorge Monteiro, Administrador da Viniportugal, Raquel e Pedro Silva Reis, 
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Administradores da Real Companhia Velha, Dr. Albino Jorge, Administrador da Taylors, Dra 

Elisa Babo, Presidente do Conselho de Administração da Fundação do Museu do Douro, 

Manuela Cunha, Dirigente Nacional Partido Ecologista “Os Verdes”, Eng.º Ricardo Magalhães, 

CCDRN/Estrutura Missão Douro e Miguel Félix, Director Criativo MPFXDesign. Esta exposição 

resultou da iniciativa de um grupo de estudantes das áreas das Artes Plásticas e do Design de 

Comunicação da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que aceitou o desafio da 

Fundação da Juventude de repensar o Vinho do Porto, e redefiniram e configuraram os vários 

elementos que compõem a geografia do Douro. Um intercâmbio entre diferentes “modus 

operandi” que convergiram para um objectivo comum: a procura de novas imagéticas para o 

Vinho do Porto. Com esta exposição pretendeu-se apresentar, promover e divulgar o Vinho e o 

Vinho do Porto e o património da Região Demarcada do Douro e o seu potencial de emprego e 

negócio também para os jovens criadores e artistas.  

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visitaram esta exposição várias empresas do sector e algumas centenas de profissionais 

criativos e estudantes. 



 
 

 
 
 

 

 
231        Relatório de Actividades de 2012 

2.6.3 Animação do Espaço Público  

No 2º semestre de 2012, a Fundação da Juventude assinou, com o Programa Operacional 

Regional do Norte, a Adenda ao Contrato de Financiamento para a regeneração urbana do 

Eixo Mouzinho – Flores, como Parceira Local do Município do Porto. 

 

Enquadrada na Operação “Requalificação do Espaço Público”, a Fundação da Juventude 

assumiu a concretização da Acção “Animação do Espaço Público”, aprovada pelo ON.2, num 

valor total de 120.198,82€, com uma comparticipação FEDER de 85% sobre o investimento 

considerado elegível. O calendário proposto teve início a 11 de Junho de 2012 e terá fim em 

31 de Julho de 2013. 

 

No âmbito desta operação, a Fundação da Juventude propôs-se promover diversas actividades 

de animação de espaços públicos, localizados no Eixo Mouzinho-Flores que se encontra em 

processo de obras para requalificação urbanística, com o objectivo principal de chamar mais 

pessoas a circular e a permanecer nesses espaços, para reduzir os impactos negativos das 

obras de beneficiação do espaço público do Eixo Mouzinho-Flores, contribuindo para o reforço 

do circuito económico-financeiro desta zona comercial e turística da cidade. Definiu também 

como objectivos valorizar o património arquitectónico da Zona Histórica do Porto, promover o 

conhecimento da História da Cidade do Porto e do País, e criar oportunidades para os Jovens 

Criadores, recorrendo a novos talentos, produtos, meios e estratégias de comunicação 

diferenciadas. 

 

Entre os meses de Julho a Dezembro de 2012, a Fundação da Juventude realizou: 

- 5 Feiras Francas, realizadas no Palácio das Artes Fábrica de Talentos, em 28 Julho, 29 

Setembro, 27 Outubro, 24 Novembro e 15 Dezembro, no horário das 10h às 20h, promovendo 

durante a sua realização várias performances artísticas no espaço público diante do Edifício, 

desde concertos musicais, danças artísticas, paradas de rua e folclore, peças de teatro, 

escalada artítica da fachada do edifício, entre muitas outras performances. Cada Feira Franca 

é visitada por mais de 1.200 visitantes.  
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- 1ª intervenção do projecto Vitrinismo, que decorou as montras de 6 estabelecimentos 

comerciais da Rua das Flores, recriando momento cénicos de uma peça de teatro “Joanic-Puff 

Winnie-the-Pooh”, durante o período de Natal, utilizando marionetas cedidas pelo Teatro de 

Marionetas do Porto de grande valor, pertencentes ao seu espólio artístico. Pelo calendário 

natalício desta intervenção, apesar da metereologia não ter ajudado, foram várias centenas 

de transeuntes que puderam apreciar este projecto, beneficiando a actividade comercial dos 

respectivos lojistas.  

 

 

- 2 Ateliers de Leitura promovidos pelo Teatro de Marionetas, no âmbito do projecto Feiras 

Francas. O 1º atelier realizou-se na Feira Franca de 24 Novembro, com a leitura da peça 

“Cinderela”, e o 2º atelier na Feira Franca de 15 Dezembro, com a leitura da peça “Joanica 

Puff”. Ambos realizaram-se no Palácio das Artes - Fábrica de Talentos, e foram ateliers 

dirigidos às crianças que estiveram presentes, bem como a visitantes nestas duas Feiras 

Francas.  

 

- Exposição de desenhos e imagens de estudo para a criação 

da peça de teatro de marionetas “O SENHOR”, patente nas 

instalações do Museu das Marionetas, à Rua das Flores, de 15 

Dezembro 2012 a 26 Janeiro 2013, recentemente inaugurado.  

 

 

Para a realização destas actividades foram contratadas entidades prestadoras de serviços e 

artistas e desenvolvidos produtos de comunicação específicos para cada actividade, 

designadamente para as Feiras Francas.  
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2.6.4 Candidaturas 

Durante o ano de 2012 foram apresentadas várias candidaturas a programas nacionais e 

europeus, sendo estas um dos veículos mais importantes para o co-financiamento de 

projectos desenvolvidos no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, nomeadamente: 

 

DGARTES – Direcção-Geral das Artes 

 

Candidaturas ao Apoio À Internacionalização das Artes 2012 

1. Projecto 1 “Por los caminos de Feiras Francas”, obteve a classificação final de 52% e foi 

considerada não elegível; 

2. Projecto 2 “Muama Birin Afa” – “Juntar as Pessoas”, obteve a classificação final de 63% e 

foi elegível. 

Apesar das classificações e da elegibilidade, uma vez que o montante global de apoio 

disponível foi esgotado, nenhuma das candidaturas foi aprovada e financiada. 

 

Candidaturas  ao Apoio Direto Quadrienal (2013-2016), Bienal (2013-2014) e Anual (2013) 

1. Projecto 3 “365 Street Lab”, apresentado a 21 de dezembro de 2012. Candidatura não 

admitida a concurso, por falta de elementos. 

 

CCDR-N - Comissão de Coordenação da Direção Regional Norte 

 

Candidatura à ON.2 - no domínio da Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e 

Difusão do Conhecimento, Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento.  

 

O projecto nº NORTE-07-0125-FEDER-000003 “Festival da Criatividade Tecnológica” foi 

reformulado em Fevereiro de 2012, a pedido da CCDR-N, tendo em vista a sua aprovação. No 

entanto, face aos constrangimentos económicos nacionais, este projecto passou pela fase de 

suspensão de aprovação de candidaturas e aguarda, ainda, a tomada de decisão pela 

Comissão Diretiva do ON.2. 

 

O Festival de Criatividade Tecnológica tem a duração previsional de dois anos, abrangendo 4 

edições. Este projecto é dirigido, essencialmente, ao público jovem, cujo objectivo será 

promover a cultura científica e tecnológica e a disseminação e difusão do conhecimento, 

tendente a contribuir positivamente para o aumento da competitividade nacional, em 

matérias de I&D e TIC, levar o público a interagir com a tecnologia e mundo da investigação, 

seja universitário, seja empresarial, e sobretudo mostrar a todo o público, empresas, turistas, 

estudantes e comunicação social, o que de mais inovador e criativo se faz na Região Norte. 
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Este Festival, a realizar no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, será o encontro de várias 

áreas: a Ciência e Tecnologia com projectos criativos e inovadores, com a animação – 

performance de projectos e espaços de apresentação de projectos participantes nas 

Olimpíadas Tecnológicas, dos Videojogos, de Informática, da Física e da Matemática; ligação 

às universidades com os cursos de Engenharia e os seus projectos, a Modelagem em 3D e a sua 

aplicação na área da Arquitectura, estabelecendo-se assim, uma maior aproximação com o 

público, mas sobretudo entre os diferentes actores, trazendo para “fora de portas” o muito 

que hoje se desenvolve em contextos educativos, formativos e de I&D, potenciando, assim, a 

continuação e o fortalecimento da ligação ao meio empresarial, tendente ao aumento do 

desenvolvimento da investigação e ciência aplicados ao sector da economia. 

 

POAT-FSE | Programa operacional de apoio técnico ao FSE 

Esta candidatura foi apresentada a 24 de Agosto com o tema: “O Impacto dos Programas de 

Formação Profissional na Empregabilidade”. Orçamento total do projecto: 69.906, 67. 

Duração do projecto: 24 meses. 

 

O objectivo principal do projecto é avaliar o impacto das acções de formação profissional (em 

contexto formativo puro ou em contexto de trabalho, fruto de experiências laborais eventuais 

anteriores), projectando novos percursos profissionais através da indicação das competências 

e da sua flexibilidade para uma efectiva integração profissional que o próprio estudo revelar 

serem mais significativas para a solução dos problemas de desemprego de longa duração. 

 

Este projecto tinha como objecto de estudo os desempregados de longa duração residentes na 

Região do Norte com incidência especial no Vale do Ave, Sousa, Tâmega, dado que têm sido 

zonas geográficas onde o desemprego tem registado índices mais elevados. 

 

A candidatura não foi aprovada por falta de dotação financeira para aprovação de todos os 

projectos submetidos a concurso. Foram aprovadas as primeiras 53 candidatura, num total de 

212 recebidas.  

 

 

PROGRAMA CULTURA 

Candidatura apresentada a 7 de Novembro de 2012 à medida 1.21. Projectos de 

Cooperação. 

Data de Início prevista: Maio de 2013  

Data de Fim: Outubro 2014 
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O principal objectivo do projecto “Cultour – European Heritage Intercultourism Spaces” é 

promover e valorizar os Centros Históricos, assim como o diálogo intercultural, através de 

estratégicas locais de turismo cultural e da promoção da mobilidade de artistas das artes 

visuais. Pretende-se, por um lado, criar a sinalética de orientação pedonal, “amiga”, 

direccional e segmentada que torne mais acessíveis as principais atracções dos centros 

históricos; tornar esse espaço mais friendly; promover a participação de jovens artistas na 

promoção de circuitos turísticos; promover o envolvimento da comunidade local; 

oportunidades dos jovens participarem e promoverem as criações em proximidade com 

instituições e com a população em geral; promover uma experiência positiva de 

desenvolvimento de turismo cultural, envolvendo jovens artistas, as comunidades e criar 

novos públicos; permitir um melhor conhecimento das cidades participantes por todos os 

stakeholders envolvidos; valorizar a cultura e o património material e imaterial dos países 

participantes. 

A Fundação da Juventude é a entidade líder do projecto e conta como pareceiros a Câmara 

Municiapl do Porto, Departamentos da Juventude e do Turismo; o Museo delle Scienze, 

Trento, Itália; 7 Scenes, Amesterdão, Holanda; Yhe Bielskie Articitic associatioon Grodzki 

Theatre, Bielsko-Biala, Polónia. 

O orçamento previsional global é de 120.533,48 euros, cabendo à Comissão Europeia o co-

financimento de 50%. Os restantes 50% serão co-financiados pelos restantes parceiros, 

estimando-se uma co-participação da Fundação da Juventude de 16.574,24 euros. 

Os resultados serão conhecidos em Abril de 2013. 

 

PROGRAMA JUVENTUDE EM ACÇÃO 

Candidatura apresentada a 15 de Novembro de 2012 à acção 4.1 — Apoio aos organismos 

ativos a nível europeu no domínio da juventude. 

O projecto apresentado tem como objectivo a organização de uma mesas redondas temáticas 

sobre assuntos de importância relevante para os jovens e a apresentação das conclusões numa 

conferência europeia, a realizar no Porto, em Maio de 2013.  

O projecto tem a duração de 4 meses e um orçamento previsional de 35.000 euros. 

A ser aprovado, serão envolvidos no projecto vários parceiros europeus, membros da 

International Youth Foundation. 

 



Relatório de Actividades de 2012 236 

UNDEF - United Nations Democracy Fund 

Candidatura apresentada a 31 de Dezembro de 2012. 

 

O projecto “Global Citizenship: Young women in action “ tem como principal objectivo 

fomentar a participação activa de jovens mulheres na vida pública, em particular nas 

organizações com acção orientada para a educação, paz, direitos humanos e sensibilidade 

inter-cultural. 

 

Grupos alvo: Associações de estudantes, associações juvenis e grupos informais que se 

dediquem especialmente ao trabalho para a inclusão, paz, direitos humanos e igualdade entre 

raparigas e rapazes, mulheres e homens. 

 

Actividades principais: Sessões de Estudo; Visitas de estudo; Seminário e Vídeo. 

 

Resultados esperados: reforçar a tomada de consciência do papel da mulher na sociedade; 

identificação de medidas de promoção e de reforço da participação seja em ambiente escolar 

e associativo como no mundo do trabalho; elaborar um relatório com as boas práticas 

identificadas em cada país, no âmbito da participação da mulher para a educação, direitos 

humanos e para a paz, realçando o papel da Europa, seus passos já dados, nesse âmbito. Os 

participantes terão a oportunidade de desenvolver os seus próprios valores pessoais e sociais 

em relação aos conceitos de projeto e expressá-los através de um vídeo. A ser aprovado, o 

projecto terá como parceiros Europeus, Áfricanos (Cabo Verde) e América Latina (Argentina e 

Brasil). 

 

O projecto tem um orçamento previsional de $176.657. 

 

O UNDEF recebeu 3.013 propostas de projetos de 133 países nesta sua 7ª ronda de 

Financiamento - o segundo maior número de propostas na história do Fundo. As propostas vão 

seguir um rigoroso processo de avaliação. Devido ao elevado volume de candidaturas, o 

UNDEF entrará em contato apenas com os candidatos cujas propostas serão pré-seleccionadas 

para desenvolverem o projecto, o que se prevê aconteça em meados de 2013. 
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2.7 Dinamizar redes de intercâmbio e de troca de experiências / boas práticas, através de 

parcerias nacionais e internacionais 

 

2.7.1 Parcerias 

 

Durante o ano de 2012, a Fundação da Juventude estabeleceu parcerias com algumas 

entidades para o desenvolvimento dos seus projectos, a saber: 

Sede /Porto 

 Fundação EDP, para o Programa de Estágios de Jovens Animadores do Museu da 

Eletricidade e para a Mostra Nacional de Ciência; 

 Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para estágio curricular do Curso de 

Ciências da Comunicação da FLUP; 

 Escola Profissional do Infante, para estágios curriculares do Curso Profissional de 

Técnico de Relações Públicas, Comunicação e Marketing; 

 Escola Profissional Bento Jesus Caraça, para estágio curricular do Curso Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; 

 Optimus e Pic Nic, para o Programa de Voluntariado do Festival Optimus Primavera 

Sound; 

 TMN, para o Programa de Voluntariado do Festival Sudoeste TMN;  

 Porto Vivo, SRU, Porto Lazer, EEM e Câmara Municipal do Porto, para o Programa de 

Voluntariado “1ª Avenida”; 

 “European Network of Science Centres and Museums” (Rede Europeia de Museus e 

Centro de Ciência), no Projecto KiiCS; 

 “SciCamp - Science Holiday Camps in Europe” (Campos de Ciência na Europa); 

 Inducar, para mediar um processo de acolhimento de 9 estagiários franceses em 

Portugal, nas áreas de secretariado e contabilidade, alunos da Lycée Gustave Eiffel 

de BordéusLycée Gustave Eiffel de Bordéus; 

 Intel Education, na participação na Intel ISEF2012, nos EUA; 

 Projecto Imagina Atlantica, para o Portugal Criativo 2012; 

 Projecto Mãos ao Largo (ESAP) e Porto Lazer, para as Feiras Francas. 

 

 

Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

 "Confederação Portuguesa do Yoga" e a "FLY-Federação Lusa do Yoga", para o Dia  

Mundial do Yoga; 

 Centro de Novas Oportunidades de Carnaxide, para as formações modulares, parceria  

que se tem demonstrado bastante frutífera; 
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 Departamento de Recursos Humanos da Sonae – Colombo para as formações  

modulares, parceria que resultou muito positivamente para a Fundação da Juventude; 

 Fundação São João de Deus, para o desenvolvimento do projecto de incentivo ao 

auto-emprego e combate ao desemprego jovem – o CoWork Space4U; 

 “Dopamina 360”, Consultora em Novas Tecnologias e Comunicação, na plataforma de  

Emprego para Jovens Licenciados Desempregados – MEJOBU; 

 Grupo Lusófona; 

 Instituto Superior de Línguas e Administração; 

 NIZIN. 

 

Delegação da Região Autónoma da Madeira 

 Centro Comunitário de São Martinho, para o Projecto “Bullying: O Papel dos jovens na  

sua prevenção”;  

 Casa do Povo de São Martinho, para o Projecto Reinvent@.com. 

 

Delegação do Algarve 

 APAV – Associação Portuguesa Apoio à Vitima 

 Soroptimistas de Tavira 

 

 

 

mailto:Reinvent@.com
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3. Reuniões/ Seminários/ Outras participações da Sede e Delegações 

 

3.1 Reuniões dos Conselho de Fundadores / Conselho de Administração / Conselho Fiscal / 

Conselho Consultivo 

 

Nos termos dos seus Estatutos, os Órgãos Sociais da Fundação da Juventude reuniram-se ao 

longo do ano de 2012, de acordo com as exigências regulamentares e com a seguinte 

cadência: 

 

Conselho de Fundadores: 

 25 de Maio 

 13 de Dezembro 

Conselho de Administração: 

 25 de Janeiro 

 1 de Março 

 28 de Março 

 26 de Abril 

 25 de Maio 

 16 de Junho 

 13 de Julho (Ext.) 

 25 de Julho 

 16 de Agosto (Ext.) 

 25 de Setembro 

 31 de Outubro 

 29 de Novembro 

 14 de Dezembro 

Conselho Fiscal: 

 11 de Abril 

 22 de Junho 

 18 de Setembro  

 19 de Novembro 

Conselho Consultivo: 

 19 de Abril 

 8 de Novembro 
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Nestas reuniões analisaram-se e aprovaram-se as propostas de acção e os documentos 

apresentados pela Direcção, designadamente Relatórios e Planos de Actividades, Contas e 

Orçamentos, bem como outros documentos financeiros, Contratos e Protocolos, não deixando, 

também, de alguns dos seus representantes terem estado presentes nos actos públicos da 

Instituição. 

 

 

3.2 Reuniões / Seminários / Outras participações  

 

JANEIRO 

- Mostra Produtos Nacionais Portugal Lovers (Paixão pelo que é nosso) 

- Reunião DOP + SANJOSE (AVAC) 

- Reunião com Engº Vladimiro Feliz 

- Reunião do Prof. Julio Machado Vaz com Dra. Daniela Fazenda 

- Participação no Seminário sobre Violência Doméstica da CLASP, na Junta de Freguesia de 

Ramalde 

- Reunião GTER-RSOPT, na Universidade Lusíada, Lisboa 

- Reunião da Comissão Consultiva Futurália (Presidente CA/FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE) 

- Reunião com Prof. Graciela Machado e Prof. Rui Vitorino dos Santos 

- Reunião com Arqto. Paulo Valença e Arqta. Isabel Guimarães, SRU 

- Reunião com Engº Rui Quelhas 

- Reunião com Maria Nunes da Ponte (Serviço Educativo Palácio) 

- Reunião com Dra. Inês Cordeiro 

- Reunião FABLAB, PAFT 

- Assinatura do Protocolo das Bolsas de Arquitectura com Câmara Municipal de Paredes 

- Visita ao espaço VIVACIDADES, no Porto 

- Reunião com Profª Graciela Machado e Prof. Francisco Laranjo, na Fac. Belas Artes 

- Reunião com Cintia Woodcock (Revista PAFT) 

- Reunião com Dra. Margarida Dias, IEFP-Sector Terciário 

- Participação na conferência de imprensa no Palácio da Bolsa, sobre o lançamento do portal 

Dourovalley, da CITMAD 

- Participação no evento DTW-Repensar | questionar Realidades Urbanas, da FAUP 

- Reunião com Dr. Carlos Santos Bragacej (doc. Paft/Bolsas/Plano Actividades) 

- Reunião com MBCP 

- Reunião com Engº Hugo Figueiredo e Maximo Villa na OPTIMUS, Lisboa 

- Reunião da Convenção RSOPT 

- Reunião com CPCJ, no âmbito da Modalidade Alargada instalações do Algarve 

- Reunião com o Dr. Domingos Samuel, do Centro de Formação Profissional do Areal gordo 

- Reunião com Formadores e os formandos do respetiva formação de manutenção de campos 

de golfe, que aqui trabalharam no arranjo do espaço, e na construção do Palco 
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- Lyndal Bayle, angariar fundos para CIMC 

- Rotários de Estoi, início de criação de uma associação “ Amigos da CIMC”  

- Profº Eurico da Acão Social da CMT 

- Gabinete da Juventude da CMT, ajuda em contactos 

- Visita ao espaço, da Associação Porta Amiga” 

- CLAS/BRAZ 

 

FEVEREIRO 

- Participação no Seminário “O futuro dos direitos das vítimas na nova agenda da União 

Europeia”, da APAVA, na Universidade Fernando Pessoa, Porto  

- Inauguração Exposição Cartazes FBAUP, Circuito Vinho do Porto 

- Reunião com Dr. Pedro Silva, Voluntariado Optimus primavera Sound 

- Reunião com Gonçalo Portal, Extreme Sailling Series, Projecto Voluntariado 

- Reunião com Maria Nunes da Ponte 

- Reunião com Dr. António Charana e Dr. Tiago Forjaz, Forum Portugal Empreende, Sta. Casa da 

Misericórdia de Lisboa 

- Reunião com Dr. Helder Araújo, Tenco (Parceria Feiras Francas) 

- Reunião com Dr. Melchior Moreira e Dra. Isabel Correia, Instituto de Turismo de Portugal, 

Viana Castelo 

- Reunião com Dra. Paula Santos, CCDRN (Festival da Criatividade) 

- Participação Forum Empreendedorismo, Serralves 

- Reunião com Profª Sofia Marques, Fac. Psicologia (estágios FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE/PAFT) 

- Reunião com Arqto. Pedro Leão 

- Reunião com Menina Design  

- Reunião com Dra. Isabel Corte Real 

- Reunião com Dra. Isabel Barros, Museu Marionetas 

- Participação no Fórum Empreende, da SCML, em Lisboa 

- Reunião com Dr. Hugo Neto, Porto Lazer, Vountariado 1ª Avenida 

- Reunião com Dra. Julieta Guimarães e Dr. Mário Moutinho 

- Reunião com Dr. César Couto, Dopamina 

- Participação na Palestra do Prof. Machado Caetano, sobre Saúde e Doença na Adolescência, 

Auditório FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE 

- Participação na sessão solene dos 232 anos do ensino, aula magna da FBAUP 

- Reunião com Orlando santos, A. Santos&Brito do Vale Limitada 

- Reunião com Joaquim Messias, Junta de Freguesia de Santa Maria 

- Reunião com Rui Pereira, Nascimento e Pereira, Lda 

- Reunião com Nuno Santos, A. Santos&Brito do Vale Limitada 

- Reunião com Carlos Peres 

- Reunião com Matconciv,Lda  
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- Reunião com Gastão 

- Reunião com Angelo 

- Reunião com Antonino Pires Nova tectal, Divisórias de W/C 

- Reunião com Maria Carreiras - IEFP,VRSA processo de candidatura da D. Cândida 

- Reunião com Daniela Fazenda 

- Reunião com Fernando Alegre, Lda 

- Reunião com Tatiana Ramalheira, Curso de Costura, e modelagem 

- Reunião com Domingos Caetano, Iris, Convite para conhecera Delegação, e acordo de ajuda 

com os eventos musicais 

- Reunião com Armindo, Casa de Artistas 

- Reunião com Verónicas Relvas, voluntária para Páscoa Cultural 

- Reunião com Letras Gregas 

- Reunião com Humberto Custoidinho 

- Reunião com Sr. Nabais da Matconcib, Lda 

- Caixa Agrícola do Sotavento Algarvio 

- Centro de Formação profissional do Areal gordo de Faro 

- Visita de Técnico e Coordenador do Curso de cozinha ao Pólo de Tavira 

 

MARÇO 

- Reunião com Adriano Casal Ribeiro (catalogo SIZA) 

- Reunião com Maria Nunes da Ponte 

- Reunião com Arqto. Paulo Valença 

- 1º, 2ª e 3ª Reunião do Júri das Bolsas de Arquitectura 

- Inauguração Exposição Sérgio Carvalho, PAFT 

- Reunião RSOPT, Convenção, Porto 

- Participação na Conferência Leadership, Casa da Música 

- Reunião com Dr. José Cardoso (Industrias Criativas Macau) 

- Reunião com Nuno Ricou 

- Reunião com Menina Design (contas/espaço) 

- Reunião com Dr. Paulo Carvalho, CMLisboa 

- Reunião com Dr. Xarana, SCML  

- Gravação do Programa “Em Foco” da RTV, no PAFT 

- Assembleia Geral da ADDICT 

- Cedência do Auditório da FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE à SCMPT 

- Reunião com Dr. Fernando Nogueira e Dr. Miguel Magalhães Duarte (Concurso S. João) 

- Visita da Bolsa de Valores Sociais à Comunidade Inserção Engº Paulo Vallada 

- Acolhimento do Evento Regional Livro Branco, do IPDJ, no auditório da FUNDAÇÃO DA 

JUVENTUDE 

- Reunião com Engº Edgar Secca (Portal do Douro) 

- Reunião com Dr. Vitor Gil, IEFP, Lisboa 
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- Seminário “Ser Empreendedor”, RSOPT, Lisboa 

- Participação no 4º Seminário Fundraising, da Call to Action, Reitoria Universidade Nova de 

Lisboa 

- Entrevistas Voluntários Optimus Primavera Sound 

- Participação no Seminário “Investimentos no 2º Trimestre de 2012: commodities, uma 

alternativa?”, Sartorial, Porto 

- Participação na Assembleia Geral da Primus 

- Reunião com Engº Vladimiro Feliz 

- Reunião com Orlando santos – A. Santos&Brito do Vale Limitada 

- Reunião com Verónicas Relvas, voluntária para Verão Afiançado 

- Reunião com Joana Rodrigues, voluntária para Verão Afiançado 

- Reunião com Rosa Medeiros, IEFP 

- Reunião com Brendon Skelton, planeamento de exposição aqui na Delegação 

- Reunião com Colin Howe, planeamento de exposição aqui na Delegação 

- Reunião com Engº João Carlos, da Tavira Verde 

- Reunião com João Bento, CMT, informação sobre obras, na Fundação 

- Montepio Geral, pedido de verbas para CIMC 

- Reunião com Brendan Skelton, medição para efectuar exposição 

- Reunião do Conselho Local da CMT 

- Reunião com Profª Lídia Ramos, Projeto Cidadania, Aldeia Redonda 

- CPCJ - Modalidade  Alargada 

 

ABRIL 

- Reunião Imagina, PAFT 

- Participação no 1º aniversário da Revista Impulso Positivo, Santa Casa da Misericórdia do Porto 

- Reunião com Barclays 

- Reunião com Dr. Rogério Gomes, Presidente do Instituto Território 

- Participação no XII Encontro Nacional de Fundações, do Centro Português de Fundações, lisboa 

- Reunião Convenção Rede RSOPT 

- Participação na Apresentação Pública do ES+ Porto – Reconhecimento de 29 Projetos do 

Concelho do Porto, IES Porto 

- Participação na Conferência “Cultura e Espaço Público, Universidade Católica do Porto 

- Inauguração do Ponto de Recolha e Troca de Livros Escolares 

- Reunião com Dr. Jorge Oliveira, Espaço T 

- Participação na palestra  subordinada ao tema "Dificuldades de aprendizagem da leitura, 

escrita e cálculo: desafios da intervenção", EB 2,3 de Paranhos, Biblioteca Paranhos 

Agrupamento Vertical Eugénio de Andrade 

- Reunião com Sr. Faria, Contrato Cedência de Espaço Aprendizagem 

- Reunião com Menina Design 
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- Presença na Sessão Solene do dia 25 de Abril, CMPORTO   

- Apresentação Pública da Intervenção do Espaço Público no Eixo Mouzinho Flores, Auditório da 

Fundação da Juventude 

- Reunião da CPCJ – Modalidade Alargada 

- Brendan/ Collin 

- Clube Elos, conhecimento do espaço 

- Reunião interna de grupo de trabalho da CPCJ nas suas instalações. 

- Clube Rotários de Tavira, conhecimento do espaço 

- CPCJ, reunião para  elaboração de projecto  

- Reunião com Clube de Tavira, futura Parceria 

 

MAIO 

- Reunião Júri Projecto Norteschool (selecção finalistas) 

- Reunião com Engº José Martins, BIC NET 

- 1ª Sessão de Apoio ao desenvolvimento dos trabalhos das Bolsas de Arquitectura 

- Realização do Ciclo de Conferências “A Empregabilidade na Nova Economia”, Auditório da 

Xerox, Lisboa 

- Reunião com Dr. Augusto Baganha, Presidente do IPDJ, Lisboa 

- Reunião Mesa Redonda Indústrias Criativas, ESAP 

- Reunião com Dr. Ricardo Costa, HIP DISTRICT  

- Participação da Dra. Maria Geraldes, como oradora no Seminário “Fundraising Sustentável”, 

ESEIG Vila do Conde 

- Reunião com APAV, Projecto Lead 

- Reunião Imagina 

- Reunião Comissão Ética do Hospital Conde Ferreira 

- 1ª Reunião do Júri da 4ª edição do Prémio Nacional Indústrias Criativas, Unicer, Leça do Balio 

- Participação na sessão de Apresentação do Projecto Oliva Creative Factory, em S. João da 

Madeira 

- Realização da 6ª Mostra Nacional de Ciência, Museu da Electricidade 

- Reunião com Dra. Luisa Villar, Presidente Associação Link 

- Reunião com Dra. Sara Chen, Piaggio, sobre “Campanha Segurança Sobre Rodas” 

- Reunião com Verónica Relvas, Voluntariado para Verão Afiançado 

- Reunião com Joana Rodrigues, Voluntariado para Verão Afiançado 

- Reunião com Ângela Gomes, Voluntariado para Verão Afiançado 

- Reunião com Elza Alegre, Voluntariado para Verão Afiançado 

- Reunião com Margarida Gago, Voluntariado para Verão Afiançado 

- Reunião com Décia Domingues, Voluntariado para Verão Afiançado 

- Reunião com Conselho Local do gabinete Municipal da Juventude 

- Reunião com Muriel Dias aluguer de sala  

- Reunião com Dr. João roja Neves 
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- Reunião com a Sataru, sobre o libro de obra, Engº Rui Livramento 

- Reunião com Profº Zé Eduardo Dias, para formador de Curso De Gestão de Eventos 

Desportivos 

- Reunião com Dr. Fernando Sousa da Apgico 

- Reunião com Prof. Eduardo Dias, colaboração como formador em “Gestão de Eventos 

Desportivos” 

 

JUNHO 

- Projecto Voluntariado Optimus Primavera Sound 

- Participação da Dra. Maria Geraldes, como comentadora no programa “Euromulheres”, Porto 

Canal 

- Reunião com Dr. Rui Vieira 

- Reunião com Dra. Margarida Dias, IEFP, Centro Formação Profisisonal 

- Participação na 2ª edição do Seminário “Internacional Na Superfície: Imagens de Arquitectura 

e Espaço Público em Debate”, FAUP 

- Reunião com Engº João Marrana, CCDRN (QREN) 

- Visita à Exposição sobre os 50 anos de vida literária de Vasco Graça Moura, Cooperativa Árvore 

- Participação no Encontro Mundial de Fundações, em Baltimore, USA, promovido pela 

International Youth Foundation 

- Portugal Criativo 

- Inauguração Exposição Martelinhos 

- Reunião do Conselho Geral da Escola Artistica Soares dos Reis 

- Reunião com Dr. Nelson Almeida, Santander 

- 1ª Reunião do júri Concurso Nacional de Design 

- Acolhimento do 4º Encontro de Quadros da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Auditório da 

FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE 

- Participação na inauguração e lançamento do projecto PORTfolio graduate show 

- Presença no XIV Ciclo de Espectáculos em Teatro e Dança “Corpo Evento”, Rivoli 

- Reunião com Brandon Skelton 

- Reunião com Dr. Jorge Pereira, ajuda para a CIMC 

- Reunião com Drª Ana Freire, visita a CIMC e convida-me para uma palestra sobre a CIMC para 

as Soproptimistas de Tavira em Julho. 

- Reunião com Lyndal Bayle, rotários de Tavira, ideias para a CIMC 

- Reunião com UALG  - Seminário com Daniela Fazenda 

- Reunião com Prof. João Guerreiro, UALG, possibilidade de parceria 

- Reunião com Gabinete de saídas Profissionais da UALG – Vânia Luz, futuros cursos 

 

JULHO 

- 2ª Sessão Júri Bolsas de Arquitectura 
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- Reunião com Dra. Maria José Santos, Júri Concurso Design / Nestlé 

- Convite da LUCIOS para participação na inauguração da Praça das Cardosas, Porto 

- Reunião com Ariana Brás, Startup Pirates 

- Participação na apresentação da iniciativa “Portugal a Crescer”, AIMinho Braga; 

- Reunião com Dr. Paulo Vallada, Prosica (Ninhos) 

- Reunião com Dra. Ana Castro e Dra. Berta Lima, CMP (parceria candidatura) 

- Reunião com Dr. Lino Ferreira, AMP (Seminários de Geração e Maturação de Ideias) 

- Reunião com Dr. Jorge Rodrigues, Barclays 

- 1ª Reunião Mesa Administrativa da SCMPT 

- Reunião com Dr. Vitor Gil, IEFP Lisboa (Saldo Final 2011) 

- Sessão do Centro Português de Fundações sobre a Lei – Quadro das Fundações, Lisboa 

- Reunião com Dra. Melanie Lavitta, Astrazeneca (candidatura) 

- Participação na Sessão do Centro Português de Fundações sobre a Lei-Quadro das 

Fundações, Lisboa 

- Visita dos Deputados do PP à FJ e ao Paft 

- Reunião com Dr. Daniel Bessa, COTEC (proposta parceria – incubação Jovens Industrias) 

- Participação na Sessão de Entrega de Prémios do I Concurso do Centro de Inovação Social do 

Porto – CIS Porto, promovido pela Fundação Porto Social, no Átrio dos Paços do Concelho 

- Reunião com Dr. Rui Costa Vice Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, e 

vista ao PAFT 

- Reunião com Dra. Paula Mendes e Engª isabel Nogueira, LIPOR (propostas de parcerias 

2012/2013) 

- Reunião com Vera D’Orey, Beija –Flor, no PAFT 

- Reunião de trabalho com a entidade AGMA Manchester e a Porto Vivo, no âmbito do 

Projecto CSI-EUROPE (Grupo de Apoio Local), na SRU 

- Reunião com Dr. Manuel dos Santos Carneiro, Share (proposta parceria – incubação Jovens 

Industrias) 

- Reunião com Dra. Sofia Portela, Optaclima 

- Reunião com Dra. Helena Barbosa, Tintas 2000 (proposta parceria Feiras Francas) 

- Reunião Comissão Ética Hospital Conde Ferreira, Porto 

- Visita e recolha de documentação nas entidades acolhedoras dos formandos para a 

realização das PCT’s- acção AE-03/10; 

- Termino da PCT - Visita e recolha de documentação nas entidades acolhedoras dos 

formandos acção TC-07/11; 

- Reunião de Formadores TC-07/11 

- Visita e recolha de documentação nas entidades acolhedoras dos formandos para a 

realização das PCT’s - acção SPC - 02/09 

- Visita e recolha de documentação nas entidades acolhedoras dos formandos para a 

realização das PCT’s - acção AE-03/10. Reunião de Formadores AE-05 /10 

-CPCJ, nas instalações da GNR -  
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- Reunião com Fábio Palma 

- Reunião com Paulo Silva 

- Reunião com Telmo Pereira  

- Reunião com André Vianne 

- Brendon  Skelton- trabalho de marcenaria para as futuras calhas para exposição 

- Reunião com Formador do IEFP, para iniciar o novo tratamento á relva  

- Reunião com a Associação de Estudantes da Escola Secundária de Tavira DR. Jorge Correia  

- Reunião com CPCJ – Diagnóstico local  - World Café 

-Reunião com Viviane 

-Reunião com Marenostrum 

-Reunião com a Profª Dr.ª Ana Freire 

-Reunião com das Soroptimistas 

-Reunião com Rui Machado 

 

AGOSTO 

- Festival Cargotopia, assinatura acordo PAFT 

- Reunião com Dr. Mário Rui Santos e Prof. Júlio Machado Vaz 

- Reunião das Soroptimistas 

 

SETEMBRO 

- Reunião com Dr. Amândio Pereira e Juliana, Menina Design (Projectos Paft) 

- Reunião com Dra. Patricia Remelgado, Porto dos Museus (parceria Seminário Rotas e 

Percursos Culturais) 

- Reunião com Dr. Jorge Dias, Mesário da SCMP (Oficina de Pais) 

- 3ª Reunião do Júri das Bolsas de Arquitectura, FJ 

- Reunião com Dr. José Paixão, Arrebita (Ninhos) 

- Reunião com Dra. Teresa Carvalho, Comissão Igualdade 

- Entrevista do Dr. Carlos Abrunhosa de Brito, ao JN/DN 

- Reunião Takeporto 

- Participação na 1ª reunião do Advisory Board do projecto RESLEA, Univ. Católica, Lisboa 

- Reunião com Dr. André Marquet, Beta i, Lisboa 

- Reunião com Dr. Jorge Carvalho, Isla Lisboa (parcerias) 

- Reunião com Dr. Manuel Castro, IEFP 

- Reuniões da Mesa Administra da SCMP 

- Participação na Entrega de Prémios Montepio 

- Participação Congresso Internacional das Misericórdias, VNGAIA 

- Participação da Dra. Maria Geraldes, como Oradora no Seminário Internacional "A 

criatividade dos territórios. Estratégias e Politicas", Oliva Creative Factory, S. João da Madeira 

- Reunião de parceria do Projecto Kiicks, Nápoles 
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- Formação Mais, da UDIPSS 

- Reunião de Formadores AE-03/10 - Constituição grupo para construcção da PAF e Júri10 de 

Setembro de 2012 - Reunião de Formadores AE-03/10 - Discussão e ponderações da PAF 

- Reunião de Apresentação "Algarve 2020: Uma proposta Jovem" - ECOS – Universidade do 

Algarve;  

- Visita e recolha de documentação nas entidades acolhedoras dos formandos para a 

realização das PCT’s - acção SPC - 02/09 

- Reunião com Tatiana Cortina,  

- Prof. João Entrudo, reunião para estabelecer o tratamento e fertilização da relva 

- Reunião das Soroptimistas 

- Reunião com a Profª Dr.ª Ana Freire 

- Reunião com Fábio Palma, DJ Draft - Ideias para a Juventude   

 

OUTUBRO 

- Reunião do Conselho Geral da Escola Artistica Soares dos Reis 

- Reunião com a Dr.ª Francisca Ramalhosa 

- Participação na apresentação do “Balcão+Cultura”, iniciativa da Secretaria de Estado da 

Cultura, IAPMEI e Fundação de Serralves 

- Reuniões da Mesa Administra da SCMP 

- Reunião Universidade Fernando Pessoa, Circulo Literário Agustina Bessa Luís 

- Reunião com Prof. Lurdes Veríssimo, Universidade Católica (Oficina Pais SCMP) 

- 2ª Reunião Júri-Prémio Nacional Industrias Criativas, Unicer 

- Reunião com Dra. isabel Guimarães, MBCP 

- Reunião com Dr. José Castro, Modatex 

- 1º Congresso Internacional CE2 “Ciência, Empreendedorismo e Empregabilidade”, Biblioteca 

Municipal Almeida Garrett 

- Reunião com Paulo Lobo, rendas FJ 

- Participação na sessão de entrega de diploma à Dra. Mónica Baldaque, como sócia honorária 

do Museu Nacional Soares dos Reis 

- Reunião com Dr. Júlio Ribeiro, BES 

- Reunião com Dr. Nelson Almeida, Santander 

- Reunião com Dr. Manuel Santos Carneiro, Share (parcerias) 

- Reunião com Arqta. Isabel Guimarães (ON2 Montras) 

- Participação no Encontro “The promotion of social innovation in Europe“, Pefondes, 

Bruxelas 

- Presença no lançamento do livro “Jorge Sampaio-uma biografia”, Porto Editora 

-Reunião com Dra. Isabel Barros (Balleteatro ON2) 

-Reunião com Dra. Patricia Remelgado, Porto dos Museus (parceria Seminário Rotas e 

Percursos Culturais) e restante equipa 
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- Reunião com Dra. Cristina Farinha + Dr. Carlos Abrunhosa de Brito, Addict 

- Reunião Assembleia Geral do Cideb 

- Participação na cerimónia de apresentação do Hub de Inovação Social, Fundação EDP, Porto 

- Reunião de Formadores SPC - 02/09 - Discussão e ponderações da PAF 

- Reunião de Formadores AE - Fuz.-04/10 - Constituição grupo para construção da PAF e Júri; 

- Final da PCT - Avaliação recolha de documentação nas entidades acolhedoras dos formandos 

para a realização das PCT's - acção AE-03/10 

- AE-06/11- Confirmação junto das Entidades para a realização da PCT - Entrega da 

documentação 

- Final da PCT - Avaliação e recolha de documentação nas entidades acolhedoras dos 

formandos para a realização das PCTs - acção SPC - 02/09 

 Reunião de Formadores AE - 06/11 

- Seminário "Jovens e a Participação: Oportunidades e desafios no Algarve " ECOS – UALG 

- Reunião de Formadores AE - 04/11 

 -Técnico/a Ação Educativa - 06/11- Visita e recolha de documentação nos locais de 

realização da PCT. 

- Acompanhamento da PAF dos formandos da ação de SPC-02/09 na Escola Drª Laura Ayres em 

Quarteira. 

- Reunião com Dr. Teresa Azevedo 

- Reunião com Paulo Silva 

- Reunião com os Rotários 

- Recebemos o grupo das Soroptimistas de Tavira aqui na FJ 

 - Reunião para futuros Projetos na Delegação Nuno Guerreiro  

 NOVEMBRO 

- Deslocação da Directora ao Funchal 

- Reunião com Dra. Tereza Pouzada (Aluguer Espaços/Seminário) 

- Sessão AICEP, SEDJUV 

- Participação na 7ª Edição do Super Bock Laboratório Criativo, Prémio Indústrias Criativas, 

Instituto de Design de Guimarães 

- Reunião com Dr. Miguel Pavão, Assoc. Mundo a Sorrir 

- Reunião com Dr. André Costa, AIESEC 

- Participação na Cerimónia Comemorativa dos 30 anos da LIPOR 

- Reunião com Dra. Paula Mendes, LIPOR 

- Reunião com Dra. Rita Carvalhas, ESSR 

- Seminário Rotas e Percursos Culturais, FJ e PPorto dos Museus 

- Reunião com Dr. Miguel Pavão e Dr. Sérgio Lopes (proj. água) 

- Reunião com Dr. Paulo Vaz, ATP 

- Deslocação da Directora ao Algarve 

- Reunião com Dra. Paula Cadilha, BPI (CCC) 
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- Reunião com Cintia Woodcock 

- Reunião com Dra. Diana Domingues, Banif 

- Participação no Prémio Nuno Viegas Nascimento, Fundação Bissaya Barreto, Coimbra 

- Reunião com Dra. Glória Pinto + Dra. Filomena Araújo (Sist. Aprend. Porto) 

- Reunião Assembleia Geral da ADDICT 

- Reunião com Prof. António Araújo da Pulmonale e Prof. Júlio Machado Vaz 

- Reunião com Dr. Manuel Barros do IPDJ + Dr. Carlos Abrunhosa de Brito + Sr. Moreira da Silva 

- Reunião de Formadores CP 

- Reunião de Formadores TC - 07/11 

- Reunião com as formandas AE - 05/10 

- Reunião de Responsáveis pedagógicos 

- Reunião com a Dª Sofia Martins -ECOS -Cooperativa de Educação, Cooperação e 

Desenvolvimento, CRL UALG 

- Reunião de Formadores CP - 04/10 

- Sessão Incubadora de Projectos "Novos produtos para o Algarve" – UALG 

- Reunião de Formadores AE - 06/11 

- Associação de Estudantes da Escola Secundária de Tavira DR. Jorge Correia 

- Conselho Local de Acção Social de Tavira 

- CPCJ – instalações da PSP 

- Reunião das Soroptimistas 

- Associação dos Jovens Tavirenses de Tavira - AJOT 

- Reunião com Dr. Teresa Azevedo 

- Reunião com os Rotários 

- Reunião com Paulo Silva 

- Reunião para futuros Projetos na Delegação Nuno Guerreiro  

- Ideias para a juventude – Reunião Fábio Palma, DJ Draft 

- Recebemos o grupo das Soroptimistas de Tavira aqui na FJ 

 

DEZEMBRO 

- Reunião na Klarwelt (campanha sinistralidade 2 rodas) 

- Participação no 1º Aniversário do Banco do Vestuário, SCMP, Conde Ferreira 

- Participação na Sessão Comemorativa do 16º Aniversário do Centro Histórico do Porto-

Património Mundial, CMPORTO 

- Participação da Dra. Maria Geraldes, como Oradora nas Conferências de Gestão da 

Faculdade de Economia, com o tema “Gestão de Organizações sem Fins Lucrativos-Mudanças 

e Desafios” 

- Reunião com Dr. Carlos Rebelo, 3DECIDE (proposta colaboração) 

- 1ª Reunião Dia Nacional dos Centros Históricos, CMPORTO 

- Participação da Dra. Maria Geraldes, como Oradora na Apresentação Pública do Relatório 

Mundial de Educação da UNESCO 2012, Fundação Engenheiro António de Almeida 
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- Reunião com Dra. Patricia Remelgado, Porto dos Museus (parceria Seminário Rotas e 

Percursos Culturais) e restante equipa 

- Participação na II Conferência o “NORTE FAZ BEM”, promovida pelo JN, Universidade 

Portucalense 

- Participação da Dra. Maria Geraldes, como Moderadora nas Jornadas de Empreendedorismo 

da Escola de Hotelaria do Porto 

- Reuniões da Mesa Administra da SCMP 

- Participação da Dra. Maria Geraldes, como Moderadora no 7º Congresso Internacional Espaço 

t dedicado à Felicidade, no tema “ Felicidade: do Fado à Liberdade”, seminário de Vilar 

- Lanche de Natal FJ 

- Participação na Inauguração “Museu de Marionetas”, Porto 

- Reunião com Dra. Isabel Magalhães, CGD 

- Participação na 1ª reunião do Focus Group, tema Cultura, CMPorto em parceria com a Porto 

Business School 

- Reunião com o Comandante da Policia Municipal, doações para a CIPV 

- Reunião com Adriano (Design Exposição Álvaro Siza) 

- Visita e recolha de documentação nas empresas acolhedoras dos formandos para a 

realização das Pct's - curso AE-11 

– Reunião de Responsáveis pedagógicos 

– Reunião de Formadores AE - Fuz.-05/10 - Constituição grupo para construção da PAF e Júri 

– Entrega do Diplomas e Certificados aos formandos do curso de AE-03/10 

– Reunião de Formadores TC - 07/11 

- Entrega do Diplomas e Certificados aos formandos do curso de SPC-02/09 

- Reunião de Formadores AE - 06/11 

- Reunião de Formadores 

- Reunião de Formadores CP - 05/10 - Escolha das UFCDS a integrar a  PAF 

- AE - 06/11- Visita e recolha de documentação nos  locais de realização da PCT . 

- Associação dos Jovens Tavirenses de Tavira – AJOT 

- Visita dos alunos de Arquitetura e Urbanismo - ISCTE-IUL (100 alunos) 

- Associação de Estudantes da Escola Secundária de Tavira DR. Jorge Correia + AJOT  

- Reunião para futuros Projetos aqui na Delegação, nuno Guerreiro 

- Dia 19, entrevista na Rádio Gilão para falar um pouco da FJ, e das UFCD´s, com a Jornalista 

Cristina Horta – Entrevista na Rádio Gilão 

- Sofia Milhalma - Reunião para futuros Projetos aqui a decorrer na Delegação 

- Reunião das Soroptimistas 

- Reunião com o Cine clube Tavira 

- Reunião para preparação de exposição de obras de jovens, Sofia Trindade e Vanessa Rosa. 

 


