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Nota Introdutória
Em 2017, a Fundação da Juventude desenvolveu e cumpriu uma parte significativa dos 
projetos e atividades inicialmente previstos nos diferentes domínios, pelo Conselho de 
Administração, assumindo especial relevância as áreas estratégicas de atuação, no-
meadamente a Formação Profissional, o Emprego e Empreendedorismo, a Ciência e 
Tecnologia, a Cidadania e Voluntariado e a Inovação e Criatividade.

A conjuntura nacional, caracterizada por uma manutenção da redução de verbas oriun-
das de Entidades Públicas para o Setor Fundacional (por imposição dos sucessivos Or-
çamentos de Estado), bem como por parte de Entidades Privadas, continuou a provo-
car dificuldades à Fundação da Juventude, o que se tem traduzido numa incapacidade 
de aumento de receita própria.

Contudo, interessa realçar que o atual Conselho de Administração durante a apresen-
tação do Plano de Atividades para 2018 ao Conselho de Fundadores deixou bem claro 
que se assume como imperativa uma verdadeira reforma na condução da atividade da 
Fundação da Juventude.

Esta reforma justifica-se desde logo por razões que se prendem com as alterações so-
cioeconómicas do País e que exigem respostas inovadoras por parte da Fundação da 
Juventude para os Jovens Portugueses.

Outra necessidade que fundamenta esta reforma é a questão da sustentabilidade da 
própria Fundação da Juventude, especialmente na necessidade de reduzir custos es-
truturais.

O Conselho de Administração assume que esta redução não pode resultar de cortes 
que ameacem a qualidade dos serviços prestados aos Jovens, mas sim de uma verda-
deira redefinição das funções, da eficiência e da produtividade da instituição.

Pretende-se por um lado dar uma resposta ambiciosa às persistentes/urgentes neces-
sidades da juventude portuguesa, mas também não podemos deixar de capacitar a 
instituição com os melhores instrumentos de decisão estratégica que nos permitam 
enfrentar os novos desafios globais.

Para tal, precisamos realmente de uma alteração profunda do nosso modelo de gestão, 
em prol de um desenvolvimento sustentável. Queremos com isto dizer, que a Fundação 
da Juventude, não pode estar tão dependente de apoios públicos, devendo antes re-
forçar as suas parcerias no sector privado.
Criar novos projetos, que respondam às necessidades reais dos jovens portugueses do 
século XXI é o novo desígnio da Fundação da Juventude!

A Fundação tem de criar um quadro competitivo, inclusivo e ambicioso, cujo objetivo 
é não só o de crescimento/independência económica, mas também o de projetar a 
Fundação da Juventude a nível nacional e internacional com grande capacidade de 
intervenção no país.

A adoção de um novo modelo, acompanhado por uma rigorosa gestão financeira que 
proporcione receitas próprias, permitirá a concretização, de novos projetos e de uma 
nova dinâmica da instituição.
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Ao longo do ano de 2018 a Fundação da Juventude continuará a apostar nos seus projetos já 
consolidados no âmbito das suas áreas estratégicas, tendo em vista uma estabilidade do traba-
lho desenvolvido até aos dias hoje, aliando uma maior escala, eficiência e qualidade procurando 
consolidar a marca Fundação da Juventude não só a nível regional, mas sobretudo a nível na-
cional. 

Resumo - Exercício de 2017:
No ano de 2017 a incubação e o empreendedorismo assumiram grande relevância na atividade 
levada a cabo pela Fundação da Juventude. Na Delegação de Lisboa foi efetuado um investi-
mento para a criação de um novo espaço de incubação, tendo no Porto decorrido um processo 
semelhante com a transferência do NIDE Porto para um novo espaço. Com o objetivo de criar 
uma dinâmica diferente na área da Formação Profissional fez-se igualmente um grande investi-
mento em infraestruturas em Lisboa e Porto.

Analisando detalhadamente os rendimentos em 2017, na rubrica de Vendas e Serviços temos 
um aumento em 57.645.72€ (+56.67%), justificado essencialmente pela execução de dois pro-
jetos: “Empreende Jovem” e “Promoção da inovação e empreendedorismo jovem” que foram 
importantes para dinamizar a aposta nesta temática com lançamento do StartUp Juventude e 
o lançamento das incubadoras em Lisboa e Porto.

Na rubrica de Subsídios à Exploração, tivemos uma redução do financiamento em 91.524,69€, 
ou seja um efeito de (-5,61%). Relativo à Formação Profissional, a redução foi de -223.378,36€, 
comparativamente a 2016, motivado essencialmente pela diminuição do número de alunos a 
frequentarem a Formação Profissional no Porto e Lisboa, tendo em conta a dificuldade de reter 
os alunos ao longo dos anos do curso e a renovação das turmas tardiamente. Só em Outubro 
de 2017 recebemos autorização por parte do IEFP para o arranque de novas turmas, o que para 
a Fundação da Juventude foi demasiado tarde para compensar as turmas que terminaram ao 
longo do ano. A redução na rubrica de Subsídios à Exploração foi parcialmente compensada 
pelos Projetos Nacionais, essencialmente pelo aumento de Jovens no Programa de Estágios do 
MAAT e no Santander Jovem – Programa de Estágios nas PME’s, que juntos tiveram um aumen-
to de 135.439,13€.

Quanto aos Outros Rendimentos, se não considerarmos o efeito da venda de património em 
2016, houve um decréscimo em 25.926,03€ (-45,81%).
No âmbito geral, não considerando o efeito da venda de património realizada em 2016, temos 
uma redução de rendimentos em 59.811,28€ (-3,34%).

De uma forma global os Gastos diminuíram em 156.499.93€ (-7.38%), se analisarmos apenas os 
Gastos Operacionais, a redução foi de 62.082,26€ (-3.12%), pois o custo de financiamento em 
2016 ainda foi elevado.

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos apresenta uma redução de 122.522,06€ 
(-12.53%) essencialmente porque em 2016 existiram alguns serviços excecionais à atividade, 
por exemplo nas sub-rubricas de Deslocações e Estadas e Trabalhos Especializados. Apenas na 
sub-rubrica de Rendas e Alugueres teve um crescimento de gastos em 2017 comparativamente 
com 2016. Este aumento justifica-se pelo início dos contratos de arrendamento ao longo do ano 
de 2016, ou seja, o Ninho de Empresas do Porto iniciou contrato em Novembro de 2016 e Ninho 
de Empresas de Lisboa iniciou o contrato em Junho de 2016.
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Relativamente a Gastos com Pessoal teve uma ligeira redução em 9.264,20€ (-2.09%), pois ti-
vemos colaboradores em baixa por maternidade e a caducidade de um contrato de trabalho.
Ainda sobre os Gastos, a rubrica Outros Gastos e Perdas apresenta um grande aumento de 
valor, 69.704,00€ (11.03%) na sequência de uma redução de 85.430,05€ relativo a Bolsas da For-
mação Profissional, e aumento relativo a Bolsas dos Estágios do MAAT e do SantanderJovem 
no valor de 189.575,00€.

Na rubrica Juros e Gastos Similares teve uma redução de valor em 88.939,38€ (-72.16%), mo-
tivado pela liquidação de passivo consequente da alienação de património realizado ao longo 
de 2016.

Por último, os valores de Depreciações e Amortizações resulta numa redução de 5.478,29€ 
(-5.48%) explicada pelo património alienado em meados de 2016.

Relativamente ao Passivo Não Corrente, na rúbrica Financiamentos Obtidos, e em consequên-
cia do Plano de Reestruturação levado a cabo nos últimos exercícios, a Fundação apresenta 
uma redução de 542.619,08€ (-27,34%) em 2016 e de 48.916,39€ (-3,39%) em 2017, e no Passivo 
Corrente, na rúbrica Financiamentos Obtidos, uma redução de 1.036.899,08€ (-94,69%) em 
2016 e um aumento em 132.306,10€ (+227,83%) em 2017, sendo que o Passivo total da Fundação 
teve uma redução global de 2.776.745,83€ (-54,86%) em 2016 e aumento de 171.515,01€ (+7.51%) 
em 2017, por contrapartida de uma redução do seu Ativo de 3.200.731,91€ (-32,15%) em 2016 e 
redução em 151.743,70€ (-2.25%) em 2017.

O Rácio de Endividamento da Fundação apresenta um ligeiro aumento de 33.82% em 2016 para 
37.20% em 2017, justificado pela utilização dos valores de Financiamento de curto prazo na data 
de encerramento de contas, como consequência o Rácio de Autonomia Financeira/Solvabilida-
de com uma diminuição de 66.18% em 2016 para 62.80% em 2017.

Proposta de Aplicação de Resultados:
O Conselho de Administração propõe no âmbito da aplicação de resultados que o resultado 
líquido do exercício de -389.086,06€ seja levada a resultados transitados.

Conclusão:
Tal como evidencia o texto acima, este foi um ano bastante exigente. O Conselho de Adminis-
tração da Fundação da Juventude com base no exercício do ano de 2017 redefiniu uma estra-
tégia para o ano 2018, que assenta essencialmente em reafirmar a instituição a todos os níveis. 
A nível político, económico, cultural, social, etc., mas sobretudo ao nível da sua sustentabilidade 
financeira.

Ao longo de cerca de 30 anos esta instituição assumiu um relevante papel na sociedade portu-
guesa, nomeadamente nas políticas dirigidas aos jovens nas mais diversas áreas. Chegados ao 
seculo XXI é necessário repensar e reativar o papel da instituição no país de hoje. Têm sido leva-
das a cabo já no decorrer de 2018, diversas iniciativas com o sentido de reforçar parcerias, recu-
perar parceiros e sobretudo, apostar num crescimento sustentável da Fundação da Juventude. 

O Conselho de Administração da Fundação da Juventude 
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Localização das 
Infraestruturas da Fundação

A Fundação da Juventude, tem a sua Sede Social, em pleno Centro Histórico da cida-
de do Porto, no Palácio das Artes, no qual estão localizados os seus serviços adminis-
trativos e financeiros e atendimento ao público. 

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos assume-se como um centro de excelência 
nas áreas da criatividade e inovação, estando equipado com: ateliês/espaços de resi-
dências artísticas, salas para formação e workshops, salas multidisciplinares e poliva-
lentes, laboratórios criativos, um restaurante e duas lojas. Serve, assim, de espaço e 
montra privilegiada à arte e aos produtos desenvolvidos por jovens criadores e tam-
bém artistas conceituados.

O CAC – Centro de Aquisição de Competências Vasco Faria, equipamento da Fun-
dação da Juventude destinado essencialmente à Formação Profissional (Sistema de 
Aprendizagem e Formações Modulares), passou a ter novas instalações na Rua Jo-
aquim António de Aguiar nº 168, desde Outubro de 2016. Com este investimento a 
Fundação reforçou a sua aposta na prestação de Formação de elevada qualidade, em 
linha com as exigências do mercado de trabalho.

Como prolongamento da missão e objetivos da Fundação, mantendo e reforçando o 
âmbito nacional da sua atividade, dotou-se a Delegação Regional em Lisboa de novas 
instalações, desde Janeiro de 2016, perto do Marquês de Pombal, na Rua do Conde 
Redondo nº 46, 1º e 2º piso.

A Delegação Regional de Lisboa continua assim a prestar os seguintes serviços: For-
mação Profissional; Apoio ao Emprego e às atividades escolares; Apoio ao Empreen-
dedorismo; Informação e encaminhamento; Orientação Escolar e Profissional.
A Fundação da Juventude continuou a dispor também de dois NIDE – Ninhos de Em-
presas localizados no Porto e em Lisboa, ambos com novas instalações.
Os NIDE de Porto e Lisboa integram a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada 
pela Iniciativa Startup Portugal e encontram-se Acreditados para a Prestação de Ser-
viços de Incubação no âmbito dos projetos de “Vale Incubação”.
 

Onde estamos
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Palácio das Artes – Fábrica 
de Talentos
Largo de S. Domingos, 16-22
 
4050-545 Porto

Rua Conde Redondo n.º 46,
1º e 2º piso, 

1150-107 Lisboa
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1.1 SISTEMA DE APRENDIZAGEM
GESTORAS DE PROJECTO:
Porto – Filomena Araújo  
Lisboa – Marisa Fernandes

PÚBLICO-ALVO: 
Os cursos de formação profissional destinam-se a jovens com idade inferior a 25 anos e ha-
bilitações escolares ao nível do 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente, sem conclusão do 
ensino secundário ou equivalente. 

DESCRIÇÃO:
A Fundação da Juventude, enquanto entidade formadora acreditada, e com larga experiên-
cia em projetos de formação profissional, ministra os cursos do Sistema de Aprendizagem, 
programa financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, do qual é entidade 
protocolada desde 2009.
 
As ações do Sistema de Aprendizagem são ações de formação profissional inicial, em alter-
nância, dirigidas a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo 
o prosseguimento de estudos, conferindo dupla certificação – escolar e profissional (12º ano, 
Nível IV). 

Esta formação é transversal (sociocultural, cientifica, tecnológica e em contexto de trabalho), 
alternando o ensino prático com o teórico. 
A Formação é ministrada em horário laboral, de 2ª a 6ª feira, para turmas de 20 a 24 jovens, 
com uma duração aproximado de dois anos e meio.

RESULTADOS:

PORTO:
Em 2017, tivemos em formação 216 jovens, com um volume de formação total de 88.105 horas, 
nas seguintes áreas de formação:

- Técnico(a) de Restaurante e Bar
- Técnico(a) de Multimédia
- Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria
- Técnico(a) de Instalação e Gestão de Redes

Os formandos que terminaram as acções de Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria, tiveram 
todos várias opções de emprego, obtendo assim uma taxa de empregabilidade de 100%. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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LISBOA:
Em 2017, tivemos em formação 233 jovens, com um volume de formação total de 150.179 horas, 
nas seguintes áreas de formação:
- Esteticista-Cosmetologista;
- Técnico/a Comercial;
- Técnico/a de Vendas;
- Técnico/a de Informática: Sistemas;
- Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações;
- Técnico/a de Mecatrónica;
- Programador/a de Informática
- Técnico/a de Informática: Instalação e Gestão de Redes 
- Técnico/a da Juventude;

De referir que em relação aos jovens que concluíram o curso em 2017, obtivemos uma taxa de 
empregabilidade de 90%.

PARCEIROS:

PORTO:
Todas as entidades / empresas acolhedoras dos formandos para formação prática em con-
texto de trabalho, durante todo o percurso curricular. Nomeadamente na área de Restauran-
te/Bar e Cozinha/Pastelaria, Casa Agrícola, BB Gourmet (vários restaurantes e pastelarias), 
Oporto Café, Letras Salgadas/Caçula, Sushichef, Cafeina, Terra, Treze, Out, entre outros. Na 
área dos cursos de Multimédia, por exemplo, Vida Económica, Fundação Manuel Leão, Casa 
da Música, Alba – Design de Comunicação, Fotosport, Molográfica, entre outros.

LISBOA:
RedEmprega de Lisboa; RedEmprega Centro Historico; Entidades acolhedoras de Formação 
Pratica em Contexto de Trabalho: Adidas, FNAC, Grupo Sonae, Body Concept, Grupo Bizarro 
(Springfield, Women’s Secret e Cortefield), Norauto, Midas, Mercedes, Fujitsu, entre outras.

ENTIDADE FINANCIADORA:
• IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional I.P.;
• POCH - Programa Operacional Capital Humano;
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

PORTO - Ações Desenvolvidas

INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES
A 17 de Fevereiro de 2017, fizemos a inauguração do novo espaço 
de formação – Centro de Aquisição de Competências Vasco Faria 
– cuja preparação, confeção e serviço foi efetuado pelos nossos 
formandos.

RE(COMEÇAR)
JUNTA DE FREGUESIA DO BOMFIM
No âmbito do Programa (Re)Começar da Junta de Freguesia do Bonfim, os formandos dos 
Cursos A34 - Cozinha/Pastelaria e A37 - Restaurante e Bar, a 30 de Maio, confeccionaram 
uma refeição em conjunto com os participantes do programa, subordinada ao tema: rápido, 
barato e farto.
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TALENTS4CRUISING
A Talents4Cruising é uma empresa de Colocação de Pessoal, pertencente ao mesmo CEO 
da DouroAzul, Mário Ferreira. Encontrando-se a recrutar jovens com formação na área da 
hotelaria, designadamente, Técnico de Receção, Técnico de Cozinha-Pastelaria e Técnico de 
Restaurante - Bar, para trabalho sazonal (com possibilidade de renovação de contrato), em 
campos de golfe de luxo, na Flórida, nos EUA, a iniciar em Outubro de 2017, levaram a cabo 
uma sessão de apresentação do programa no dia 14 de Junho, para os nossos jovens que já 
se tinham formado nestas áreas ou a terminar, nomeadamente a turma A33 – Técnico(a) de 
Cozinha / Pastelaria.

EXPOSIÇÃO INTÉ
Exposição de finalistas de Escultura da FBAUP que teve a sua inauguração a 22 de Junho.
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ROTA PORTO LIBERAL
No dia 8 de julho, às 12h00, teve lugar no Salão Nobre da Irmandade da Lapa uma cerimónia 
de assinatura de protocolo com os representantes máximos das entidades parceiras do pro-
jeto Rota Porto Liberal – Câmara Municipal do Porto, Direção Regional da Cultura do Norte, 
Museu Militar, Museu Nacional Soares dos Reis e Santa Casa da Misericórdia do Porto. O Porto 
de Honra foi servido pelas nossas jovens formandas de A37 – Técnico(a) de Restaurante e Bar.

HALLOWEEN
No dia 7 de Novembro à semelhança dos outros anos, festejamos esta data com o envolvi-
mento de todas as turmas e formadores. Consideramos estes eventos muito positivos para o 
relacionamento inter turmas e para o envolvimento dos formadores no processo educativo.

EXPOSIÇÃO MMIPO – MUSEU E IGREJA 
DA MISERICÓRDIA DO PORTO
Realizou-se no dia 15 de dezembro a abertura da ex-
posição “Artes da Mesa. Tradição e Modernidade na 
Vista Alegre” assim como a apresentação da Árvore 
de Natal MMIPO 2017 by Vista Alegre da autoria da 
artista Claudia Lopes.

Nessa ocasião foi oferecido um Porto de Honra para 
cerca de 80 pessoas ao qual a Fundação se associou 
à iniciativa fazendo serviço com alguns elementos 
das turmas A35 e A37, respetivamente Cozinha/Pas-
telaria e Restaurante/Bar. A exposição esteve patente 
de 15 de dezembro a 14 de janeiro 2018.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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FESTA DE NATAL
Todos os anos festejamos o Natal e mais uma vez os jovens e os formadores foram criativos. 
Decoraram-se salas para concurso, passaram-se filmes alusivos, alguns jovens atuaram e finali-
zou-se com um lanche. Foi mais um convívio que acreditamos positivo.
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2.1 STARTUP JUVENTUDE (PORTO E LISBOA)

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

NIDE PORTO

GESTORAS DE PROJECTO:
Porto - Ema Gonçalves  
Lisboa - Paula Graça  

PÚBLICO-ALVO: 
Empreendedores com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos (inclusive), excecional-
mente poderemos aceitar candidaturas de empreendedores com idade superior a 35 anos. 
Os empreendedores podem ser recém-licenciados e/ou com formação técnica especializada, 
ou com experiência profissional comprovada ou complementar na sua área de negócio, que 
queiram constituir a sua empresa.

DESCRIÇÃO:
Os NIDE – Ninhos de Empresas são espaços físicos de incubação, dotados de apoio técnico, 
material e logístico, para o exercício de atividades empresariais, com soluções de co-working 
e serviço de escritório virtual bem como benefício de um conjunto de parcerias exclusivas 
com várias entidades de referência. O Programa NIDE tem como objetivos: 

• Promover o empreendedorismo jovem e de base local; 
• Contribuir para o reforço do autoemprego, designadamente de jovens licenciados; 
• Apostar na pré-aceleração de negócios de base local; 
• Apostar em áreas de negócio de valor acrescentado, sem esquecer a área das indústrias 
criativas apostando assim no empreendedorismo qualificado e criativo.

Os NIDE de Porto e Lisboa já integram a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela 
Iniciativa StartUP Portugal e já se encontram Acreditados para a Prestação de Serviços de In-
cubação no âmbito dos projetos de “Vale Incubação”, tendo ao longo de 2017 prestado apoio 
a Jovens Empreendedores com Projetos aprovados no âmbito do StartUP Voucher.

O NIDE Porto situa-se na Rua de Costa Cabral n.º 575 e tem 14 gabinetes de diferentes tipo-
logias com capacidade total para 36 jovens empreendedores. É também disponibilizado um 
espaço de Co-working com capacidade para 18 jovens empreendedores em simultâneo, 1 sala 
de reuniões, 1 copa (sendo que incluí 1 zona de lounge interior e exterior), 2 casas de banho, 
estacionamento privativo com uma capacidade máxima para 30 viaturas. O espaço abriu ao 
público em Dezembro de 2016.
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2.1 STARTUP JUVENTUDE (PORTO E LISBOA)

NIDE LISBOA
O NIDE Lisboa localiza-se na Delegação da Fundação da Juventude, na Rua Conde Redondo 
n.º 46 R/C e disponibiliza 15 gabinetes de diferentes tipologias com capacidade total para 40 
jovens empreendedores. Os empreendedores podem ainda usufruir de um espaço de Co-
-working com capacidade para 24 jovens empreendedores em simultâneo, 1 zona de convívio/
lounge, 1 sala de reuniões, 1 copa, 2 casas de banho (1 em cada piso). Nos 2 pisos da Delegação 
Regional a a Fundação pode ainda disponibilizar: 9 salas de formação (práticas e teóricas), 1 
sala TIC, 1 mediateca, 2 salas de reunião e 2 salas convívio (incluindo zona de bar), 2 casas de 
banho (1 em cada piso). O espaço abriu ao público em Março de 2017.

RESULTADOS 
Em 2017 estiveram incubadas as seguintes empresas:

PORTO

• Oporto Para Ti

• Inspiring Future

• Medbox 

• Care to Care

• Sorte Seguros

• Portgall

• Tradições D´Outrora

• Information Planet

• Xartis

• Vardo Atelier

• Zark

LISBOA

• FIFO Economistas, Lda

• QDKC-Consulting Unipessoal 

• Phenix Portugal  - Segunda vida de produtos Unipessoal Lda.

• Silvia Regina Batista Murgi

• Ruth Olivier Moreira Manus

• Rui Filipe Rodrigues Lopes

• Ulisses de Araujo Gagliano

• Evotrhrust Lda

• YONEST

• Associação Acredita Portugal

• Aikeinf Technologies, Lda

• Lourenço Figueiredo Luís Miranda De Távora (Cowork)

• Alotargest, Limitada (Cowork)

• Rita Maria Moreira Lima Marques (Cowork)

PARCEIROS

• IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.; 

• IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.;

• IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.;

• ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários;

• SHARE - Associação para a Partilha do Conhecimento;

• Millennium BCP (Microcrédito).

• StartUP Portugal

• Made Of Lisboa
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2.2 PEJENE PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE JOVENS 
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR NAS EMPRESAS 
(25.º EDIÇÃO)

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

GESTORA DE PROJECTO:
Porto - Susana Chaves  

PÚBLICO-ALVO: 
• Estudantes do ensino superior que se encontrem a frequentar o último ou penúltimo ano 
do ensino superior.

• Empresas e entidades que tenham interesse em acolher estagiários (empresas privadas e 
públicas, instituições privadas e públicas, associações, ONGD, autarquias, entre outras).

DESCRIÇÃO:
O PEJENE tem como objetivo principal valorizar o curriculum vitae dos jovens enquanto es-
tudantes, de forma a facilitar-lhes a inserção futura no mercado de trabalho. 
Os estágios decorreram entre os meses de Julho e Setembro, tendo tido a duração mínima 
de 2 meses e máxima de 3 meses. As entidades de acolhimento foram empresas privadas ou 
públicas, instituições privadas ou públicas, associações, ONG, autarquias, seguradoras.
O PEJENE terá continuação em 2018 com a sua 26ª Edição.

CALENDÁRIO:

• Candidaturas para Entidades de Acolhimento: até 7 de Abril de 2017;

• Candidaturas dos Estudantes: a partir de 17 de Abril de 2017;

• Estágios: entre Julho e Setembro de 2017.

RESULTADOS:
O PEJENE permitiu aos jovens, em muitos casos, um primeiro contacto com o mundo do 
trabalho. 
O Programa tem tido um grande impacto nos últimos anos, continuando 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.
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A Fundação participou ainda nos seguintes eventos/feiras para a divulgação do PEJENE:

• Porto de Emprego, que decorreu na FEP, no Porto, de 7 a 8 de Março de 2017;

• FUTURÁLIA, que decorreu na FIL em Lisboa, de 29 de Março a 1 de Abril de 2017;

• Seminário “(Re)cria o teu CV/Portfólio”, Gabinete de Empregabilidade da UP, no dia 21 de 

Abril de 2016;

• 5ª Feira de Emprego, Careers UPT 2017, no dia 14 de Março na Universidade Portucalense;

• 7º Edição Feira de Oportunidades Marco de Canaveses, a 30 de Março de 2017;

• Cimeira de Emprego do IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo , a 18 e 19 de Abril 

de 2017;

• Feira de Emprego da Universidade de Aveiro, a 17 de Abril de 2017.

• (Des)constrói o Teu Percurso - 2ª Semana da Empregabilidade, a 4 de Abril de 2017, na Fa-

culdade de Letras da Universidade de Lisboa;

• 8ª edição da VALorizar - Mostra de Emprego e Formação do Concelho de Valongo, no Fó-

rum Cultural de Ermesinde, a 10 a 11 de Maio de 2017;

• Mostra de Associativismo Juvenil Projetos de Juventude da CM de Gaia, a 18 e 19 de Maio 

de 2017.

DADOS ESTATÍSTICOS:

• 374 Estágios 

• 178 Entidades de Acolhimento

• 86 Jovens inseridos em contexto de trabalho (através de contratos de full-time ou part-time, 

estágio profissional e/ou prestação de serviços)

• 22,5% Taxa de Empregabilidade

ENTIDADE FINANCIADORA:

• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

• Tranquilidade – Companhia de Seguros. 

Cimeira de Emprego do IPVC, Viana do Castelo
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2.3 PE MAAT – PROGRAMA DE ESTÁGIOS 
MAAT, 20ª, 21ª e 22ª EDIÇÕES 

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

GESTORA DE PROJECTO:
Porto - Susana Chaves  

PÚBLICO-ALVO: 
Estudantes do ensino superior, com idades entre os 18 e os 25 anos, a frequentar, preferencial-
mente, cursos com componentes em CIÊNCIAS (Ambiente, Eletricidade, Eletrónica, Energia, 
Física e Química), ARTES (Arquitetura, Arte Multimédia, Artes Plásticas, Ciências da Arte e do 
Património, Comunicação Cultural, Estudos Artísticos, História da Arte, Museologia, Produção 
e Gestão Cultural) ou COMUNICAÇÃO (Relações Públicas, Comunicação).

DESCRIÇÃO:
O PEMAAT destinou-se a alunos do ensino superior, cujo objetivo principal foi proporcionar 
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 con-
texto real de funcionamento do MAAT. Os estágios tiveram a duração de 6 meses, e podiam 
em alguns casos ser alargados até aos 12 meses.

RESULTADOS:

20ª EDIÇÃO

• 360 Jovens elegíveis;

• 60 Selecionados para provas;

• 28 Jovens selecionados para formação;

• 12 Jovens selecionados para estágio;

• 8 Jovens transitaram da 19ª para 

a 20ª edição;

• 28 Estagiários no total: 9 do sexo mascu-

lino e 19 do sexo feminino.

21ª EDIÇÃO

• 1.650 Jovens elegíveis

• 100 Selecionados para provas

• 51 Jovens selecionados para formação

• 34 Jovens selecionados para estágio

• 19 Jovens transitaram da 20ª 

para a 21ª edição

• 53 Estagiários no total (14 do sexo 

masculino e 39 do sexo feminino)

22ª EDIÇÃO

· 650 Jovens elegíveis;

· 108 Selecionados para provas;

· 50 Jovens selecionados para formação;

· 31 Jovens selecionados para estágio;

· 21 Jovens transitaram da 21ª para a 22ª edição;

· 53 Estagiários no total 11 do sexo masculino e 42 do sexo feminino).
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PARCEIROS INSTITUCIONAIS E MECENAS EXCLUSIVOS:
• Fundação EDP;
• Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).

2.4 SANTANDER JOVEM – PROGRAMA DE ESTÁGIOS 
NAS PME’S E STARTUP SANTANDER JOVEM
PROGRAMA DE ESTÁGIOS

GESTORA DE PROJECTO:
Porto - Susana Chaves  

PÚBLICO-ALVO: 
Recém-diplomados há menos de 2 anos, de cursos com grau de licenciatura, mestrado ou 
mestrado integrado, com idade máxima de 28 anos.
As entidades de acolhimento são obrigatoriamente PME’s ou Startups dispostas a acolher 
estagiários pelo período de 3 meses e assumir o papel de entidade acolhedora de estágio.

DESCRIÇÃO: 
O programa de estágios Santander Jovem tem como objetivo principal facilitar o acesso ao 
primeiro emprego de diplomados do Ensino Superior e também por dotar as PME´s e Star-
tups de novos talentos recém-formados.
Com este Programa, os recém-diplomados complementam a sua formação, colocando em 
prática, em ambiente empresarial, os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação 
académica.

Os objetivos destes programas de estágios são:

• Facilitar e complementar a formação académica dos recém-diplomados, possibilitando a 

sua permanência e continuidade em PME´s e Startups de referência;

• Facilitar o acesso ao 1º emprego dos recém-diplomados;

• Permitir às PME’s e Startups com capacidade e solidez de conhecerem e formarem estagiá-

rios com formação superior durante o período de 3 meses, podendo vir a contratar diploma-

dos já com experiência na sua área de atividade.

RESULTADOS: 
O programa de estágios Santander Jovem permitiu aos recém-diplomados, em muitos casos, 
um primeiro contato com o mundo das empresas. Para as PME’s e Startups também foi uma 
mais-valia, pois permitiu conhecerem jovens com formação superior e a sua posterior contra-
tação, sendo o grau de satisfação das empresas e dos alunos muito elevado.

Durante o ano de 2017 foram concretizados 70 estágios em PME’s e 2 em Startups, verifican-
do-se uma taxa de empregabilidade de 50%.
No que diz respeito à avaliação dos estagiários 11% tiveram avaliação final de Bom e 89% ti-
veram Muito Bom. O grau de satisfação dos estagiários no final do estágio é muito positivo, 
sendo que 52% ficaram Muito Satisfeitos e 40% ficaram Satisfeitos.

ENTIDADE FINANCIADORA:
• Santander Universidades – financia as bolsas dos estagiários.
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2.5 STEER - APOIAR A TRANSIÇÃO DE JOVENS EM 
RISCO: EDUCAÇÃO – EMPREGO

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

GESTORA DE PROJECTO:
Paula Cardoso

PÚBLICO-ALVO: 
Desempregados jovens, recém-formados, estudantes, líderes juvenis, jovens com menos 
oportunidades (portugueses, italianos, eslovacos, gregos, búlgaros e cipriotas).

DESCRIÇÃO:
A Fundação da Juventude é entidade parceira no projeto STEER - Apoiar a transição de jo-
vens em risco: Educação – Emprego, na sua implementação e desenvolvimento em Portugal. 
O projeto STEER tem como objetivos projetar, desenvolver, fornecer e testar um programa de
formação, abrangente, para jovens desempregados e jovens NEETs, a fim de facilitar a transi-
ção do ensino para o mercado de trabalho.

• A conceção e desenvolvimento de um programa formativo para Técnicos de Juventude;

• O desenvolvimento de uma inovadora plataforma de e-formação open source e e-portal: 

http://steerproject.eu/index.php;

• A realização de seminários para Técnicos de Juventude, através de blended learning, em 

cada país participante.

RESULTADOS:

• Desenvolvimento e tradução de conteúdos para a plataforma e-learning 

• 2ª Reunião de Parceiros: 9 e 10 de Março de 2017, Porto, Portugal; 

• 1º Infoday do projeto, 10 de Março. Participaram todos os parceiros do projeto e 70 stake-

holders: representantes de organizações e associações de jovens, ONGs, investigadores e 

académicos, decisores políticos e representantes das organizações europeias que integram 

o STEER.  

• 3ª Reunião de projeto: 28 Novembro de 2017, Chipre.

• Conferência Final: 29 Novembro de 2017, Chipre.

• 2 Seminários “Train the Trainers”: Setembro e Novembro de 2017, nos quais participaram 35 

Técnicos de Juventude.

PARCEIROS:

• Innovade Li Ltd, Chipre; 

• Four Elements, Grécia; 

• Razvojni Center Srca Slovenije Doo, Eslovénia; 

• Catro Bulgaria Eood, Bulgária; 

• Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Itália.
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ENTIDADE FINANCIADORA:

• Programa Erasmus + Juventude em Ação (Chipre).
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2.6 EMPREENDE JOVEM

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

GESTORAS DE PROJECTO:
Paula Cardoso
Cristina Lencart

PÚBLICO-ALVO: 

• Jovens com vontade de melhorar as suas competências empreendedoras, a residir e/ou a 

estudar no Porto;

• Jovens que desejem dinamizar uma ideia de negócio na cidade do Porto;

• Jovens que pretendam obter informações sobre a temática do empreendedorismo jovem.

DESCRIÇÃO:
O Programa Empreende Jovem é uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto e da Fundação 
da Juventude e propõe-se desenvolver iniciativas continuadas que visam a promoção de uma 
cultura empreendedora junto dos jovens promovendo e afirmando a Cidade do Porto como 
cidade de referência no Empreendedorismo Jovem. Numa conjugação de prioridades no âm-
bito do Vetor Estratégico do Empreendedorismo, esta parceria visa também a mobilização de 
um conjunto alargado de parceiros que promovam o espírito empresarial junto dos jovens do 
Município do Porto. Sendo os jovens um fator essencial no desenvolvimento de uma cidade e 
no desenho do futuro da mesma, este programa pretende dar-lhes ferramentas que procuram 
responder às suas necessidades e anseios e com a ambição de lhes dar melhores condições 
para empreenderem.

CALENDÁRIO:

• Lançamento Oficial da Iniciativa: Câmara Municipal do Porto, 10.Janeiro.2017;

• Plataforma Empreende Jovem | www.empreendejovem.pt: on-line a partir de Março.2017; 

• Roteiro do Empreendedorismo | Move Your Way @ Porto: 1º Semestre de 2017.

• Entre fevereiro e junho de 2017 foram realizadas 55 sessões do Roteiro, em 10 escolas do 

ensino secundário e profissional, envolvendo 354 alunos.  

• Sessão de Divulgação do Empreende Porto na Universidade Católica (7 de Março)

• Concurso de Ideias | Jovem Empreende @ Porto: 6.Fevereiro.2017 até 28.Abril.2017; 

• Semana do Empreendedorismo Jovem [Mostra Nacional de Empreendedorismo Jovem e 

Conferência | Talk About Empreende Jovem - Centro de Congressos da Alfândega do Porto]: 

de 5 a 7.Junho.2017;

• Programa Anual de Formação e Mentoring | Programa Eleva @ Porto: 20 jovens iniciaram o 

programa em Dezembro de 2017.

PARCEIROS:
• IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.

ENTIDADE FINANCIADORA:
• Câmara Municipal do Porto.
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IMPLEMENTAÇÃO DOS ROTEIROS

Escola Secundária do Cerco

Escola Secundária Infante D. Henrique

Escola Secundária Filipa de Vilhena 
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Escola Secundária Carolina Michaelis

Escola Profissional do Infante D. Henrique 

Escola Artística Soares dos Reis 

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
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Escola Secundária de Rodrigues de Freitas

Escola Profissional Raul Dória

Escola Secundária António Nobre
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EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Sessão de Divulgação do Empreende Porto na Universidade Católica (7 de Março)
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2.7 GET FORWARD

GESTORA DE PROJECTO:
Porto - Ema Gonçalves, Paula Cardoso 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens com idades entre 18 e os 25 anos, com o seguinte perfil: 

• Jovens que abandonaram a escola ou se encontram em risco de abandonar os estudos; 

• Jovens que estão fora do mercado de trabalho (porque ainda não tiveram a sua primeira 

experiência de trabalho, porque estão desempregados ou se encontram a trabalhar de forma 

esporádica ou em condições de precariedade); 

• Jovens em situações familiares delicadas que condicionam o seu futuro e jovens de famílias 

em risco de exclusão; 

• Jovens inscritos em centros, serviços e instituições juvenis que trabalham com jovens vul-

neráveis.

DESCRIÇÃO:
O projeto GET FORWARD é uma iniciativa de inclusão social dirigida a jovens em situação 
de risco de exclusão social. O principal objetivo do projeto é promover o desenvolvimento 
pessoal, a integração social e a empregabilidade dos jovens participantes através de ativida-
des supervisionadas como a formação de competências pessoais, o acompanhamento so-
cial através de Mentores e a promoção da primeira experiência no mercado de trabalho. A 
partir do projeto GET FORWARD pretende a Fundação da Juventude dirigir-se a jovens que 
queiram promover o seu desenvolvimento pessoal, integração social e laboral, através da 
formação, do Mentoring Social e de uma primeira experiência de trabalho evitando assim a 
vulnerabilidade ou deterioração das situações de risco social.

PARCEIROS:

Municípios de:

• Gondomar; 

• Maia; 

• Matosinhos; 

• Porto; 

• Santa Maria da Feira; 

• Vila Nova de Gaia.

ENTIDADES FINANCIADORAS:

• Projeto cofinanciado pelo POISE, Portugal 2020 

e União Europeia – Fundo Social Europeu;

• Investidor Social: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

RESULTADOS:
Realizou-se no dia 28 de setembro o Info Day, que teve como objetivo dar a conhecer o pro-
jeto, dirigido a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, em situações de 
maior fragilidade social. O Info Day contou com a presença de representantes dos municípios 
parceiros desta iniciativa (Porto, Gondomar, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Santa Maria da 
Feira), encontrando-se somente ausente o parceiro da Maia.
Estiveram também presentes duas técnicas da Fundació Catalana de l’ Esplai, assim como 
dois jovens que puderam apresentar os seus testemunhos ao terem participado em Espanha 
no projecto Tresca, em tudo semelhante ao Get Forward.

Deu-se inicio a reuniões de preparação do Get Forward com os vários municípios.

InfoDay

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS
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2.8. CONCURSO E MOSTRA NACIONAL JOVENS 
EMPREENDEDORES

GESTORAS DE PROJECTO:
Paula Cardoso
Cristina Lencart 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens a frequentar o Ensino Secundário, em escolas públicas ou privadas, centros de forma-

ção profissional ou outras entidades formadoras que promovam ofertas de dupla certificação 

para jovens; 

Jovens a frequentar o Ensino Universitário em universidades públicas ou privadas com idades 

compreendidas entre os 18 anos e os 25 anos).

DESCRIÇÃO:
A 1ª Edição do CONCURSO NACIONAL DE JOVENS EMPREENDEDORES foi promovido pela 
Fundação da Juventude teve como objetivo promover o empreendedorismo criativo e social, 
fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores.

A Fundação da Juventude selecionou os melhores 55 projetos nacionais que estiveram em 
competição na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores que se realizou de 5 a 7 no Cen-
tro de Congressos da Alfândega do Porto. 

Com vista a promover o empreendedorismo criativo e empreendedorismo social, fomentan-
do a geração de ideias e de negócios inovadores a Mostra Nacional de Jovens Empreendedo-
res envolveu cerca de 140 participantes, orientados por mais de 35 professores de cerca de 
40 instituições de ensino.

Durante três dias um painel de jurados compostos por empresários, gestores e representan-
tes de instituições ligadas ao empreendedorismo avaliaram os projetos em exposição. 
Para os melhores projetos de cada uma das categorias (Ensino Secundário e Ensino Uni-
versitário) foram atribuídos prémios no valor total de cerca de 17.000 euros que incluíram 
inscrições num Programa Avançado em Empreendedorismo apoiado pelo Santander Totta 
(destinados a distinguir os trabalhos com maior potencial do impacto económico) e vales de 
incubação gratuita nos Ninhos de Empresas do Porto ou Lisboa da StartUP Juventude.

CALENDÁRIO:
Data de entrega dos projetos de 20 de março até 10 de maio de2017.

A mostra teve lugar nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2017, no Centro de Congressos da Alfândega, 
no Porto.
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RESULTADOS:
Tanto o Concurso como a Mostra registaram elevado sucesso e contaram com uma forte ade-
são de jovens: 180; projetos: 74; escolas: 54; e professores: 47 (Dados do Concurso Nacional 
de Jovens Empreendedores).

Relatório de Clipping: 91 notícias e referências

PARCEIROS INSTITUCIONAIS:

• Câmara Municipal do Porto;

• IPAMEI;

• IEFP;

• Fundação PT;

• Sumol+Compal

• Apps factory.

• IPDJ;

• FRUUT.

MECENAS EXCLUSIVO:

• Santander Universidades

• Brisa;

• Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa.

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
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CIDADANIA E VOLUNTARIADO

3.1 VOLUNTARIADO
GESTORA DE PROJECTO:
Porto - Ema Gonçalves  

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens com idades entre os 18 e 35 anos.

DESCRIÇÃO:
O projeto de Voluntariado da Fundação da Juventude dá a oportunidade aos jovens portu-
gueses de contribuírem para o desenvolvimento do país e da sociedade, de viverem experi-
ências gratificantes que os fortaleçam enquanto cidadãos e novos profissionais e de criarem 
laços de amizade com outros voluntários. Pretende-se ainda promover o desenvolvimento de 
competências pessoais (soft skills) dos jovens voluntários.

Ao longo destes anos e com a experiência nesta área, já muitos voluntários colaboraram de 
forma proactiva, interessada, eficaz e dinâmica com resultados satisfatórios. Atualmente a 
Fundação da Juventude dispõe de uma Bolsa de Voluntariado com um número superior a 
2.000 jovens voluntários.

RESULTADOS:
Em 2017 foram realizados 12 eventos de 
voluntariado nas áreas da cultura, do 
desporto, da música e na área social. 
Tivemos a participação de 471 voluntá-
rios com idades compreendidas entre 
os 18 e os 30 anos. 

PARCEIROS:

• MEO;

• Reitoria da Universidade do Porto;

• Operação Nariz Vermelho;

• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;

• Wild Challenge;

• Challenge Lisboa – Triatlo
• B2Run
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CIDADANIA E VOLUNTARIADOCIDADANIA E VOLUNTARIADO

3.2 SEMANA DOS DIREITOS DA JUVENTUDE 2017
GESTORA DE PROJECTO:
Paula Cardoso

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens de diferentes origens culturais, geográficas, sociais e económicas com idades entre os 

15 e os 30 anos de idade.

DESCRIÇÃO:
A Semana Internacional dos Direitos da Juventude é um espaço de reflexão e aprendizagem 
sobre os direitos dos jovens, a partir das experiências dos jovens, que se realiza anualmente, 
em Lobregat, Barcelona, Espanha.
Entre 2 e 7 maio de 2017, a Fundação da Juventude participou pela 5ª vez, consecutiva, na Se-
mana dos Direitos da Juventude que decorreu em El Prat de Llobregat, Barcelona, apoiando 
a participação de 15 jovens portugueses. Este ano, a Semana dos Direitos da Juventude rea-
lizou-se em simultâneo com o VIII Foro Iberoamericano Fazendo Política Juntos, organizado 
pela LA LIGA, em Barcelona nos 3 e 4; e em Madrid dia 5 de maio.

Esta edição da Semana dos Direitos da Juventude reuniu mais de 100 jovens e dirigentes de 
10 países da América Latina, de Portugal e de Espanha. 

PARCEIROS:
• Fundesplai
• LA LIGA

ENTIDADE FINANCIADORA:
• Programa Erasmus +
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3.3. VIII FÓRUM IBERO
AMERICANO - ‘’FAZENDO POLITICA JUNTOS’’

GESTORA DE PROJECTO:
Paula Cardoso

PÚBLICO-ALVO: 

• Jovens de diferentes origens culturais, geográficas, sociais e económicas, com idades entre 

os 15 e os 30 anos de idade.

• Decisores Políticos

• Organizações da Sociedade Civil

DESCRIÇÃO:
O VIII Fórum Ibero-Americano “Fazendo Política Juntos”, realizou-se em Espanha ( Barcelona 
e Madrid) de 2 a 7 de maio de 2017 e visou melhorar as condições dos jovens mais vulneráveis 
da região ibero-americana.

O Fórum é um espaço de diálogo para o impacto nas políticas públicas e esta edição analisou 
os desafios da juventude ibero-americana: trabalho, educação e participação. Foram organi-
zadas várias mesas temáticas nas quais participaram jovens, decisores políticos, especialistas 
na área da juventude. Dois jovens portugueses participaram a convite da Fundação da Juven-
tude, como oradores em dois destas mesas redondas.

O Fórum envolveu mais de 600 pessoas, de 21 países da região ibero-americana, entre jovens 
e especialistas de organizações da sociedade civil, políticos, universidades e empresas.

A Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), a Fundação Esplai e a LA LIGA Ibero-Americana 
de organizações da sociedade civil, da qual a Fundação da Juventude é entidade parceira, 
integraram a equipa organizadora.
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PARCEIROS:
• LA LIGA Ibero-americana
• FundaciónEsplai
• SEGIB – Secretaria Geral Ibero-Americana

ENTIDADE FINANCIADORA:
• Ayuntamento de Barcelona
• Generalitat de Catalunya
• Obra Social La Caixa

RESULTADOS:
• 629 Participantes
• 344 Jovens 
• 25 Representantes da administração pública
• 15 Representantes de empresas
• 21 Organizações da sociedade civil ibero-americana
• 34 Notícias e referências nos media nacionais e locais de Espanha e Catalunha
• 78 Oradores

CIDADANIA E VOLUNTARIADO
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

4.1 EXPOSIÇÕES

GESTORA DE PROJECTO:
Ema Gonçalves 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens criadores e artistas bem como público em geral. 

DESCRIÇÃO:
De forma a apoiar jovens artistas na divulgação dos seus trabalhos, recebemos ao longo do 
ano exposições das mais variadas áreas. As exposições no PAFT visam mostrar/exibir obras 
de arte, apoiando artistas e contribuindo para o crescente desenvolvimento da criação artís-
tica.

Este ano, a Fundação da Juventude continuou apostar na realização de exposições de 2 tipos: 
Exposições de coleções de arte ou ainda de jovens artistas conceituados a nível nacional e 
internacional; Exposições de jovens que estão a iniciar a carreira criativa (Projeto “Artes e 
Talentos”).

RESULTADOS:
Foram realizadas 6 exposições em 2017:

• Exposição XI Bienal do Eixo Altântico - Patente de 5 a 25 de Janeiro;

• Exposição Polaroid Park - Patente de 25 de março a 15 de Abril;

• Exposição Comemorativa 30 anos AJC - patente de 28 de Abril a 12 de maio;

• Exposição Artes e Talentos 2016 - patente de 1 de julho a2 de agosto;

• Exposição Materlinhos de S.João – patente de 9 a 28 junho;

• Exposição individual de fotografia Gonçalo Almeida – patente de 8 a 20 de Setembro. 

PARCEIROS:
• Porto Lazer, E.M;
• Eixo Atlântico;
• Fundação Millenium BCP;
• Outros.
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4.2 CONCURSO ARTES E TALENTOS 2017 
(3ª EDIÇÃO)

GESTORA DE PROJECTO:
Ema Gonçalves

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens artistas e criadores, residentes em Portugal, dos 18 aos 35 anos. 

DESCRIÇÃO:
A Fundação da Juventude realizou em 2017 a 3ª edição do Concurso Artes e Talentos com o 
objetivo de distinguir a apresentação de projetos expositivos para o Palácio das Artes – Fá-
brica de Talentos. Jovens em início de carreira criativa/artística podem apresentar propostas 
individuais ou coletivas, nas áreas da Pintura, Escultura, Fotografia, Gravura, Instalação, Arqui-
tetura e Design. O tema é livre e os trabalhos devem ser preferencialmente inéditos.

RESULTADOS:
Em 2017 foram recebidas 51 candidaturas de artistas com idades entre os 18 e os 35 anos. 

Após reunião de júri, foram escolhidas 5 propostas: 
1º lugar – João Meirinhos
2º lugar – Rebecca Moradalizadeh
3º lugar – Henrique Frazão
4º lugar – Helena Ferreira
5º lugar - Joana Silva.  

PARCEIRO E ENTIDADE FINANCIADORA:
Fundação Millenium BCP.
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

4.3 CONCURSO DE MARTELINHOS 
DE SÃO JOÃO 2017

GESTORA DE PROJECTO:
Paula Cardoso

PÚBLICO-ALVO: 
Todos os cidadãos portugueses e estrangeiros, em especial jovens. No entanto, à categoria Prémio 
Intervenção em Espaço Urbano apenas se poderão candidatar artistas, arquitectos e designers, ou 
estudantes do Ensino Superior destas áreas, portugueses ou estrangeiros.

DESCRIÇÃO:
O Concurso “Martelinhos de São João” é uma iniciativa da Fundação da Juventude organiza-
da em parceria com a Câmara Municipal do Porto e com o apoio da Fundação Millennium BCP, 
tendo como objetivo estimular a participação dos jovens na interpretação do tema da festa 
do São João do Porto, através da reinvenção do tradicional Martelo de São João. A tradição e 
a criatividade estão no centro do Concurso Martelinhos de São João. A ideia é redesenhar o 
martelo de São João e torná-lo o mais original possível. Na sua 6ª Edição, mais uma vez, este 
concurso pretendeu estimular a participação de todos os cidadãos na interpretação do tema 
da festa do São João do Porto. A seleção das propostas foi feita com base em critérios como 
a criatividade, originalidade, experimentalismo, espírito artesanal, improvisação, relação com 
o tema e iconografia da cidade, tradição bairrista e popular das festas. 
Em 2018 terá lugar o 7º Concurso de Martelinhos de São João. 

RESULTADOS:

• 6 Prémios, 5 dos quais atribuídos a jovens 

• 230 Candidaturas

• 37 - Notícias e referências na comunicação social

PARCEIROS:
Porto Lazer

ENTIDADE FINANCIADORA:
Fundação Millennium bcp
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

4.4 PROGRAMA “CIDADE E ARQUITECTURA”
GESTORA DE PROJECTO:
Paula Cardoso

DESCRIÇÃO:
Este Programa destina-se a apoiar e incentivar a realização de um trabalho inédito de inves-
tigação técnica e científica nas áreas da Arquitetura/ Património, com especial interesse no 
papel da Arquitetura na proteção e preservação do património cultural nacional.
Em 2017 assistimos à itinerância da Exposição “Cidade e Arquitetura” que dá a conhecer pro-
jetos inéditos com especial enfoque no Património Arquitetónico das Cidades Portuguesas 
no Séc. XX, entre 1910-1974. A exposição “Cidade e Arquitetura”, contempla os trabalhos de 
investigação desenvolvidos pelos jovens arquitetos que participaram na 3ª edição do Progra-
ma de Bolsas de Investigação para Jovens Arquitetos.
Os projetos incidem sobre obras arquitetónicas, nunca estudadas, dos municípios de Cascais, 
Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Funchal, Mação, Maia, Oliveira de Azeméis, Porto, Santa 
Maria da Feira e Vila de Rei.

PARCEIROS:
Ordem dos Arquitetos;

ENTIDADE FINANCIADORA: 
Fundação Millenium bcp; Municípios de: Cascais, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Funchal, 
Mação, Maia, Oliveira de Azeméis, Porto, Santa Maria da Feira e Vila de Rei

CALENDARIZAÇÃO:
- Caldas da Rainha - 13/01/2017 a 04/02/2017
- Porto, Palácio Viscondes de Balsemão – 09/03/2017 a 30/03/2017
- St. Maria da Feira, ISVOUGA – 11/05/2017 a 02/06/2017
- Funchal, Ordem dos Arquitectos – 10/07/2017 a 10/08/2017
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4.5 OUTRAS INICIATIVAS

4.5.1  DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS

GESTORA DE PROJECTO:
Ema Gonçalves

DESCRIÇÃO:
O Dia Nacional dos Centros Históricos tem como objetivo dinamizar os centros históricos e 
chamar a atenção para a preservação e valorização dos mesmos. Na cidade do Porto celebra-
-se também este dia pretendendo-se promover e divulgar o Centro Histórico do Porto, dando 
a conhecer as suas particularidades e apelando, também, à sua conservação e valorização. 
Decorrem durante todo o dia um conjunto alargado de atividades para o público em várias 
áreas, como por exemplo o teatro, música, cinema, feiras, mercados, performances e muito 
mais.

PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.

RESULTADOS:

Em 2017, festejou-se no dia 25 de março o Dia Nacional dos Centros Históricos, tendo a Fun-

dação promovido as seguintes atividades:

• Oficinas de Elaboração de azulejo manual inspirado na azulejaria tradicional do Porto; Gra-

vura em pacotes de leite e Ilustração Pop Up;

• Ilustração ao vivo por Marta Vilarinho de Freitas;

• Foram convidados vários artistas de Street Art com o projeto “O Porto tem vários tons”, por 

Bruno “Ekyone” Cunha, Tiago “GODMESS” Gomes, Miguel “Guel” Mazeda e Filipe “Mynameis-

notSEM” Granja;   

• Foi inaugurada a Exposição Polaroid Park e na área da música decorreu uma Jam Session 

(ESMAE) e o Show case de Gossamers;

PARCEIRO:
Câmara Municipal do Porto;
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

5.1 CONCURSO PARA JOVENS CIENTISTAS 25ª EDIÇÃO

GESTORA DE PROJECTO:
Porto - Susana Chaves

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

DESCRIÇÃO:
O Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores teve como objetivo promover os ide-
ais da cooperação e do intercâmbio entre jovens cientistas e investigadores, e estimular o 
aparecimento de jovens talentos nas áreas da Ciência, da Tecnologia, da Investigação e da 
Inovação. Os trabalhos/projetos enquadram-se nas seguintes áreas: Biologia, Ciências da Ter-
ra, Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Energia/Eficiência 
Energética, Engenharias, Física, Informática/Ciências da Computação, Matemática e Química, 
e são apresentados individualmente ou em grupo de no máximo 3 elementos e 1 professor 
coordenador. 

Os 100 melhores trabalhos foram selecionados para participar na 11ª Mostra Nacional de Ciên-
cia, durante a qual foram atribuídos os prémios do Concurso e designados os trabalhos que 
representaram Portugal nos certames internacionais, designadamente a Final Europeia do 
Concurso Europeu para Jovens Cientistas (EUCYS) e na Intel ISEF.

CALENDARIZAÇÃO:

• Candidaturas: até 22 de Abril;

• 25 ª Concurso Jovens Cientistas: foi 1, 2 e 3 de julho (Centro de Congressos da Alfândega, 

no Porto).

RESULTADOS:

Foram apresentados à 25ª edição do Concurso para Jovens Cientistas 116 projetos, realizados 

por 309 jovens e orientados por 73 professores coordenadores, num total de 56 escolas de 

todo o país. Em 2017, o nº de projetos a concurso desceu 28,8% relativamente a 2016, uma vez 

que foi limitada a participação de no máximo 6 projetos por escola.

PARCEIROS:

• Porto Editora;

• Lipor;

• ADENE;

• Agência Portuguesa do Ambiente;

• Inter;

• Fundação Luso-Americana;

• PT Fundação.

MECENAS:

• JB Fernandes Memorial Trust;

• AstraZeneca;

• Ciência viva;

• Municipio do Porto;

• FLAD.
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5.2 MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA, 11ª EDIÇÃO

GESTORA DE PROJECTO:
Porto – Susana Chaves 

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

DESCRIÇÃO:
A Mostra foi realizada pela primeira no Porto, no Centro de Congressos da Alfândega, de 1 a 
3 de junho de 2017. 

Esta Mostra é o culminar do Concurso para Jovens Cientistas, na qual são apresentados os 
100 melhores trabalhos apresentados no âmbito deste concurso e atribuídos os prémios e 
representações internacionais. 

Os objetivos da Mostra passaram por dar a conhecer a outros estudantes, professores, encar-
regados de educação, empresas, estabelecimentos de ensino e de investigação, e ao 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.

Durante a Mostra os jovens cientistas apresentam os seus trabalhos em stands, sendo avalia-
dos pelo júri. Em paralelo foram desenvolvidas atividades para os jovens cientistas e profes-
sores coordenadores.

CALENDARIZAÇÃO:

1, 2 e 3 de julho (Centro de Congressos da Alfândega, no Porto).

RESULTADOS:

Participaram na 11ª Mostra 100 projetos, realizados por 274 jovens e orientados por 68 profes-

sores coordenadores, num total de 47 escolas de todo o país. 

No final da Mostra, a Fundação da Juventude realizou um inquérito de avaliação, tendo verifi-

cado que o grau de satisfação dos participantes foi bastante bom, tendo 38,7% ficado muito 

satisfeito e 37,6% satisfeito. 

A Cerimónia de Entrega de Prémios da MNC teve o alto patrocínio de Sua Excelência O Pre-

sidente da República.
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PARCEIROS:

• Porto Editora;

• Lipor;

• Agência Portuguesa do Ambiente;

• Sumol+Compal; 

• Fruut;

• RPT;

• Fundação PT;

• Intel.

MECENAS EM 2017:

• JB Fernandes Memorial Trust; 

• Município do Porto;

• FLAD;

• Ciência Viva;

• AstraZeneca.

EVIDÊNCIAS:
 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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5.3 PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS

GESTORA DE PROJECTO:
Porto – Susana Chaves

PÚBLICO-ALVO:
Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, secundário ou primeiro ano do ensino 
superior, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos que participam nos projetos e 
atividades da Fundação da Juventude. 

DESCRIÇÃO:
Os projetos premiados no Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores participaram em 
Certames Europeus e Mundiais no ano de 2017. 

RESULTADOS:
Destacam-se as seguintes, e habituais participações:

INTEL/ISEF 2017
Decorreu de 13 a 19 de Maio de 2017, em Los Angeles, nos EUA, na qual participaram dois 
projetos: 

• “Neuroteste”, premiado no 24º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 2016, com 
o 1º prémio, da autoria de Beatriz Gomes, Mariana GARCIA E Matilde Silva, alunos da Escola 
Secundária de Arouca;

• “Biomassa da Casca da Banana na limpeza de águas coloridas e de efluentes com excesso 
de níquel”, premiado no 24º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 2016, com o 
2º prémio, da autoria de Ana Lúcia Silva, Gustavo Carvalho e Joana Cabaço, alunos da Escola 
Secundária da Azambuja.

A INTEL/ISEF é maior Feira a nível mundial de jovens cientistas que abrange mais de 1700 
estudantes, de 75 países de todo o mundo. 
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EUCYS 2017 – European Union Contest for Young Scientists 
Decorreu de 22 a 27 de setembro de 2017, em Tallinn, na Estónia, na qual participaram os 
projetos:

• “Easypark” (Engenharias), da autoria de Beatriz Bastião, Luís Pinto e Olavo Saraiva, da Es-
cola Secundária de Oliveira do Bairro;

• “Heals-Sea Heals Soil” (Ciências do Ambiente), da autoria de Francisca Martins, Eduardo 
Nogueira e Gabriel Silva, do Colégio Luso-Francês, do Porto.

Ambos os projetos foram premiados, o Easypark obteve o Prémio Governamental Cidade 
de Tallinn, atribuído pela cidade anfitriã, no valor de 1.000€. O projeto ShealS - Sea Heals Soil 
obteve o Prémio de Participação na Intel ISEF 2018.
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Zientzia Azoka 2017
Decorreu na cidade de Bilbao no dia 6 de maio e contou com a participação de três jovens 
cientistas portugueses.

Os três jovens portugueses que estiveram presentes neste fórum foram o Francisco Lopes, 
João Soares e Tiago Soares, da Escola Básica e Secundária de Pinheiro – Termas de São Vi-
cente.

Estes jovens cientistas participaram, em 2016, no 24º Concurso Jovens Cientistas e obtiveram 
o 4º lugar na 10ª Mostra Nacional de Ciência.

Durante o decorrer da feira os jovens apresentaram os seus trabalhos ao público e os melho-
res receberam uma menção e tiveram a oportunidade de participar na Galiciencia, na Expoe-
cerca e em feira internacionais como a Mostra Nacional de Ciência (Fundação da Juventude), 
a Feria Milset e ainda em Jornadas em centros tecnológicos do País Basco.
Estiveram representados na Zientzia Azoka 120 projetos de 27 centros de Espanha e Portugal.

Swiss Talent Forum 2017
Foram 3 os jovens cientistas que participaram no Swiss Talente Forum, de 22 a 25 de Abril de 
2017, na Suíça, subordinado ao tema “Fomentar o Empreendedorismo”.

Mariana Garcia e Matilde Silva, a dupla vencedora da 10ª Mostra Nacional de Ciência Nacional 
com o projeto “Neuro Teste” (teste de farmacológicos de baixo custo) e Ivo Gonçalves, ven-
cedor da participação no do 34º Encontro Juvenil de Ciência.

Este Forum reúne cerca de 70 jovens cientistas de toda a Europa para participar em palestras, 
workshops e responder a desafios colocados por empresas. Foram cinco as empresas que, 
representando diferentes indústrias, colocaram desafios empresariais aos jovens do STF, para 
que estes encontrassem as melhores soluções. 

PARCEIROS:
• FLAD; 
• Ciência Viva;
• AstraZeneca.
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PROJETOS EM PARCERIA

6.1 9ª EDIÇÃO PRÉMIO NACIONAL
INDÚSTRIAS CRIATIVAS

A Fundação da Juventude voltou a associar-se à 9ª Edição Prémio Nacional Indústrias Cria-
tivas, que teve como objetivos distinguir, apoiar e promover projetos que se enquadrassem 
numa destas quatro categorias: Arquitetura e Artes Visuais; Música e Artes do Espetáculo; 
Conteúdos e Novos Media; Turismo e Património.  

O projeto vencedor do 1.º prémio participará na competição internacional Creative Business 
Cup, que se realiza em Copenhaga, Dinamarca e todos os finalistas participam no Programa de 
Imersão, um modelo único para desenvolvimento e capacitação dos seus projetos. 

Os projetos finalistas tiveram visibilidade nos canais de comunicação do Prémio e junto dos 
media, destacando-se a presença no programa The Next Big Idea (Sic Notícias).

Todos os finalistas usufruíram de mentoring personalizado, orientado para o desenvolvimento 
do modelo de negócio e identificação de instrumentos de apoio, bem como passaram a bene-
ficiar de uma rede de contactos importante e alargada.  

Esta edição contou com algumas novidades, passando a haver três prémios pecuniários, de 
15.000€, 7.000€ e 3.000€ a atribuir, deste modo, a três finalistas que puderam receber dinheiro 
para investir no seu projeto. A segunda novidade desta 9.ª edição foi a distinção Born to Know-
ledge, que foi atribuída pela Agência Nacional de Inovação, parceira institucional do Prémio, 
considerando o grupo de finalistas do Prémio 2017, instituída para distinguir projetos “nascido 
do conhecimento”, isto é, que resultaram do conhecimento científico e/ou tecnológico.

O júri avaliou um conjunto de critérios como a diferenciação pela criatividade e inovação, bem 
como o potencial económico e níveis de empregabilidade. Numa fase posterior à seleção, hou-
ve um workshop de empreendedorismo criativo para os finalistas e onde foi dado apoio para a 
elaboração de um modelo de negócio consistente e estruturado.
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESTRATÉGIA:
Em 2017, o Plano de Comunicação procurou centrar a Fundação no seu core-business, tendo 
por base a sua missão, a sua visão e os seus objetivos, focando-se, essencialmente, nos jovens 
portugueses enquanto destinatários da sua atividade desenvolvida.
Foram apostas de 2017 a Formação Profissional, o Emprego e Empreendedorismo, a Cidada-
nia e Voluntariado, a Criatividade e Inovação, a Ciência e Tecnologia.

COMUNICAÇÃO SOCIAL:
Em 2017 a Estratégia de Comunicação passou por um contacto regular com os media na-
cionais e regionais; Envio de comunicados e proposta de abordagens de interesse para os 
públicos-alvo da Fundação da Juventude; Criação de conteúdos informativos destinados a 
ser divulgados nos media.

Em 2017 a Fundação da Juventude foi referenciada 1.043 vezes junto dos media, com um 
Automatic Advertising Value de 1.439.183,06€, representando um crescimento ao nível das 
referências de 31% face a 2016.

WEBSITE OFICIAL: 
Em 2017 o website oficial da Fundação da Juventude obteve 96 622 sessões únicas, com uma 
média de 2,75 página visitadas por utilizador, sendo estes dados um aumento  1,66% compa-
rativamente com o período anterior.

A faixa etária que mais interage com o website está entre os 25 e os 34 anos, o que em parte 
representa que os conteúdos desta plataforma são de maior interesse para este intervalo de 
utilizadores. 
  

NEWSLETTER EXTERNA: 
Com o atual sistema de email marketing, foi possível em 2017 dar continuidade à política de 
newsletters externas com a periocidade mensal ou bimensal (de acordo com os projetos e 
atividades em curso), tendo a Fundação da Juventude enviado ao longo do ano cerca de 75 
newsletters informativas para uma base de dados com cerca de 18.500 contactos, conser-
vando desta forma o público que, de alguma forma, está ou esteve ligado à Fundação e à sua 
atividade. 

REDES SOCIAIS:
Em 2017 continuámos a nossa aposta nas redes sociais, nomeadamente Facebook, Google +, 
LinkedIn e Youtube, que deverão manter uma atualização permanente com a preocupação de 
colocação das publicações mais importantes nos horários críticos em que se consegue maior 
número de visualizações. Para estar mais próximo do público mais jovem foi criado em 2017 o 
Instagram da Fundação da Juventude. Importa destacar que esta rede social tem um público 
diferente das anteriores, sendo fundamental uma maior dinâmica nesta rede com a utilização 
de conteúdos reais e apelativos. 
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PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS:
A Fundação da Juventude manteve em 2017 a sua participação nas principais Feiras e Even-
tos de referência no âmbito da Juventude, dando a conhecer os seus projetos e atividades 
nos domínios da Formação Profissional, Emprego, Empreendedorismo, Voluntariado, Ciência 
e Indústrias Criativas:

FUTURÁLIA
Quando: De 29/03/2017 a 01/04/2017
Onde: FIL Lisboa
Organização: AIP – Feiras, Congressos e Eventos
Público-alvo: Alunos do ensino secundário, ensino pós-secundário, educação e formação de 
adultos, ensino superior e recém-licenciados
Notas: Maior feira de referência em Portugal

CONCRETA - FEIRA DE REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO, ARQUITETURA E DESIGN
Quando: De 01/09/2017 a 26/11/2017
Onde: Exponor
Organização: Concreta
Público-alvo: Empreendedores e empresas que marcam a diferença no setor da construção;

FEIRA DE EMPREENDEDORISMO E FRANCHISING 2017
Quando: 24/03/2017 a 25/03/2017
Onde: Pátio da Galé
Organização: Empreendedor
Público-alvo: Alunos do ensino secundário, ensino pós-secundário, educação e formação de 
adultos, ensino superior e recém-licenciados

A página oficial da Fundação da Juventude no Facebook atingiu os 19.300 likes, apresen-
tando um aumento de 58% desde 2016. Relativamente ao alcance total, que mede o número 
de pessoas que acederam a conteúdos associados à página de Facebook da Fundação, esta 
apresenta uma média de 3340 alcances diários.

O canal de Youtube continuou a ser alimentado com novos conteúdos em especial novos 
vídeos de cada projeto e/ou atividade da Fundação. 

Todas as redes sociais continuaram a manter a sua ligação direta ao site da Fundação permi-
tindo desta forma uma interatividade maior com a consequente projeção.
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O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO

8.1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

NÚMERO DE JOVENS EM FORMAÇÃO POR ANO

105

313

343

426

378

419

319

449

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

NÚMERO TOTAL DE JOVENS ABRANGIDOS*

102

221

191
204

226

149

112

154

*Nº de Jovens que iniciam cursos novos em cada ano.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VOLUME DE FORMAÇÃO (HORAS)

208 901

NOTA: A partir de 2015 a Delegação do Algarve deixou de aceitar novos Cursos e a entrada de novos Forman-
dos, tendo terminado a sua atividade formativa em 2015.

262 932
258 822

315 535
310 772

344 141
311 578

238 284

O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO
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2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

314

25%

20%

15%

10%

5%

0%

PEJENE

114

478

223

2012

433

213

411

211

401

212

405

212

422

217

374

178

Nº Total de Estagiários Concedidos Nº de Entidades de Acolhimento

Taxa de Empregabilidade

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

PE MAAT

2012200920082007

2500

2000

1500

1000

500

0

12

29

39 36
41

38 37

43

37

49

81

Nº Total de Candidaturas Nº Total de Jovens Participantes

8.2 EMPREGO
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8.3 CIDADANIA E VOLUNTARIADO

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

20

18

14

12

10

8

6

4

2

0

VOLUNTARIADO

2012

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

40

Nº Eventos/AçõesNº Total de Jovens Participantes

40
130

90

509

1292

874

471

O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

CONCURSO MARTELINHOS SÃO JOÃO - CONCORRENTES

200

137
191

240

250

230

8.4 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

Nº de Bolseiros

10 10

55

39

Nº de Candidaturas Autarquias Envolvidas

7

10

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA CIDADE E 
DA ARQUITETURA

Edição 2012/2013 Edição 2015/2016
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EXPOSIÇÕES PALÁCIO DAS ARTES

12

11

4 4

12

9

5
6

EDIÇÃO
2015

CONCURSO ARTES E TALENTOS - Nº DE CANDIDATURAS

17

44

EDIÇÃO
2016

EDIÇÃO
2017

49

O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO
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8.5 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2010 2011 2013 2014 2015 2016 20172012

Projetos Professores Escolas Nº Total de Jovens 
Participantes

129

329

143

369

95

235

119

302

122

301

114

302

163

428

309

116

CONCURSO JOVENS CIENTISTAS

2010 2011 2013 2014 2015 2016 20172012

Projetos Professores Escolas Nº Total de Jovens 
Participantes

258

235

255 246
266 268

274

MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA

273
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8.6 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Em 2017, a Fundação da Juventude apostou no reforço da Divulgação das suas atividades e dos 
resultados alcançados, pelo que apresentamos aqui um breve resumo do Impacto e da nossa pre-
sença na imprensa nacional. 

RESUMO ANUAL DA FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE

1043
Notícias e 

Referências

1.439.183,06
Euros 

AAV

*AAV - Valor publicitário equivalente ao espaço ocupado pela notícia calculado automaticamente  a partir do custo de uma página par sem 
cor na imprensa, 1 segundo na televisão ou rádio e CPM (custo por mil contactos) nos meios online. Este valor é meramente indicativo do 
custo publicitário médio no respetivo OCS não devendo servir como base de cálculo de retorno de investimento ou de avaliação de ações 

de comunicação.

Automatic advertising value* por meio

N.º Not.

Impacto Financeiro

Televisão    Imprensa       Rádio                   Internet

      11         163                        6                         608

103.927,86 €       244.059,43 €         8.521,40 €              1.019.304,82€ 

O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO
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CONCURSO PARA JOVENS CIENTISTAS E MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA

181
Notícias e 

Referências

145.095,68
Euros 

AAV

*AAV - Valor publicitário equivalente ao espaço ocupado pela notícia calculado automaticamente  a partir do custo de uma página par sem 
cor na imprensa, 1 segundo na televisão ou rádio e CPM (custo por mil contactos) nos meios online. Este valor é meramente indicativo do 
custo publicitário médio no respetivo OCS não devendo servir como base de cálculo de retorno de investimento ou de avaliação de ações 

de comunicação.

Automatic advertising value* por meio

N.º Not.

Impacto Financeiro

Televisão    Imprensa       Rádio                   Internet

      0         32                        0                          148

          - €        27.054,96 €             - €                  116.540,72€ 
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*AAV - Valor publicitário equivalente ao espaço ocupado pela notícia calculado automaticamente  a partir do custo de uma página par sem 
cor na imprensa, 1 segundo na televisão ou rádio e CPM (custo por mil contactos) nos meios online. Este valor é meramente indicativo do 
custo publicitário médio no respetivo OCS não devendo servir como base de cálculo de retorno de investimento ou de avaliação de ações 

de comunicação.

Automatic advertising value* por meio

N.º Not.

Impacto Financeiro

Televisão    Imprensa       Rádio                   Internet

      1         15                          1                             76

   49.876,00 €        13.577,72 €            5.000,00 €         167.69,14€ 

O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO

CONCURSO E MOSTRA NACIONAL DE JOVENS EMPREENDEDORES

144
Notícias e 

Referências

236.062,86
Euros 

AAV
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PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR NAS EMPRESAS

228
Notícias e 

Referências

191.385,58
Euros 

AAV

*AAV - Valor publicitário equivalente ao espaço ocupado pela notícia calculado automaticamente  a partir do custo de uma página par sem 
cor na imprensa, 1 segundo na televisão ou rádio e CPM (custo por mil contactos) nos meios online. Este valor é meramente indicativo do 
custo publicitário médio no respetivo OCS não devendo servir como base de cálculo de retorno de investimento ou de avaliação de ações 

de comunicação.

Automatic advertising value* por meio

N.º Not.

Impacto Financeiro

Televisão    Imprensa       Rádio                   Internet

      0         34                          0                          194

          - €        18.874,43 €                 - €                172.511,15 € 
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SANTANDER JOVEM – PROGRAMA DE ESTÁGIOS NAS PME’S

77
Notícias e 

Referências

114.964,31
Euros 

AAV

*AAV - Valor publicitário equivalente ao espaço ocupado pela notícia calculado automaticamente  a partir do custo de uma página par sem 
cor na imprensa, 1 segundo na televisão ou rádio e CPM (custo por mil contactos) nos meios online. Este valor é meramente indicativo do 
custo publicitário médio no respetivo OCS não devendo servir como base de cálculo de retorno de investimento ou de avaliação de ações 

de comunicação.

Automatic advertising value* por meio

N.º Not.

Impacto Financeiro

Televisão    Imprensa       Rádio                   Internet

      0         18                          0                           59

         - €        22.872,31 €                 - €                 92.092,00€ 

Not.

PR

1  2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 20 7 9 18  2 17 4 0   0

0 0 0 1 0 0   1 0 1 0 0   0

O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO
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EMPREENDE JOVEM

47
Notícias e 

Referências

131.461,17
Euros 

AAV

*AAV - Valor publicitário equivalente ao espaço ocupado pela notícia calculado automaticamente  a partir do custo de uma página par sem 
cor na imprensa, 1 segundo na televisão ou rádio e CPM (custo por mil contactos) nos meios online. Este valor é meramente indicativo do 
custo publicitário médio no respetivo OCS não devendo servir como base de cálculo de retorno de investimento ou de avaliação de ações 

de comunicação.

Automatic advertising value* por meio

N.º Not.

Impacto Financeiro

Televisão    Imprensa       Rádio                   Internet

    2         6                          3                          37

  16.872,28 €        15.968,49 €           2.568,40 €      101.052,00 € 
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CONCURSO MARTELINHOS DE SÃO JOÃO 2017

37
Notícias e 

Referências

39.055,10
Euros 

AAV

*AAV - Valor publicitário equivalente ao espaço ocupado pela notícia calculado automaticamente  a partir do custo de uma página par sem 
cor na imprensa, 1 segundo na televisão ou rádio e CPM (custo por mil contactos) nos meios online. Este valor é meramente indicativo do 
custo publicitário médio no respetivo OCS não devendo servir como base de cálculo de retorno de investimento ou de avaliação de ações 

de comunicação.

Automatic advertising value* por meio

N.º Not.

Impacto Financeiro

Televisão    Imprensa       Rádio                   Internet

      3         6                          0                           29

   8.232,00 €      7.018,00 €                 - €                   24.705,10€ 
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