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Mensagem do Conselho de
Administração e da Comissão
Executiva
Desde o início de 2018 que o atual Conselho de Administração durante a apresentação do Plano
de Atividades para esse ano, ao Conselho de Fundadores deixou bem claro que “se assumia como
imperativa uma verdadeira reforma na condução da atividade da Fundação da Juventude.
Essa reforma justifica-se desde logo por razões que se prendem com as alterações socioeconómicas do País e que exigem respostas inovadoras por parte da Fundação da Juventude para os
Jovens Portugueses.”
Outra das necessidades que fundamenta esta reforma, é a questão da sustentabilidade da própria
Fundação da Juventude, especialmente na necessidade de reduzir custos estruturais.
O Conselho de Administração assumiu que esta redução não pode resultar de cortes que ameacem a qualidade dos serviços prestados aos Jovens, mas sim de uma verdadeira redefinição das
funções, da eficiência e da produtividade da instituição.
Pretendia-se por um lado dar uma resposta ambiciosa às persistentes/urgentes necessidades da
juventude portuguesa, mas também não podíamos deixar de capacitar a instituição com os melhores instrumentos de decisão estratégica que nos permitam enfrentar os novos desafios globais.
Para tal, era necessária uma alteração profunda do nosso modelo de gestão, em prol de um desenvolvimento sustentável. Queríamos com isto dizer, que a Fundação da Juventude, não pode
estar tão dependente de determinados apoios, devendo reforçar as suas parcerias em diferentes
sectores, criar novos projetos, que respondam às necessidades reais dos jovens portugueses do
século XXI.
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 com grande capacidade de intervenção no país nas áreas a que se destina.
A adoção de um novo modelo, acompanhado por uma rigorosa gestão financeira que proporcione
receitas próprias, sabemos que só assim concretizaremos novos projetos e novas dinâmicas.
Ao longo do ano de 2018 a Fundação da Juventude teve sempre como orientações, as linhas estratégicas acima referidas.
E no ano de 2018 os resultados alcançados, demonstrara-nos que estavámos no bom caminho no
que respeita não só à recuperação financeira da Fundação, mas também no que respeita a toda a
atividade.
Para 2019 a Administração, apresentou uma programação da atividade e desígnios, essencialmente alusiva às comemorações dos 30 anos da Fundação da Juventude, prevendo que durante
setembro de 2019 e setembro de 2020, organizar uma iniciativa comemorativa destes 30 Anos de
Fundação.
O atual Conselho de Administração assumiu ainda como imperativo uma verdadeira reforma na
condução da atividade da Fundação da Juventude.
Referindo que esta reforma respeitaria também à questão da sustentabilidade da própria Fundação da Juventude, especialmente na necessidade de reduzir custos estruturais.
A Fundação da Juventude trabalhou, ao longo do ano de 2019 para 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 Administração está consciente de que ao longo de cerca de 30 anos, esta instituição assumiu
um relevante papel na sociedade portuguesa, nomeadamente nas políticas dirigidas aos jovens
nas mais diversas áreas. Chegados ao século XXI, é necessário repensar e reativar o papel da instituição no país de hoje.
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Este Relatório de Atividades respeitante ao ano 2019 e a sua execução financeira, são exemplo
do esforço e trabalho contínuo seguindo as orientações estratégicas apresentadas em janeiro de
2018, acima referidas, e que se traduzem num resultado positivo a todos os níveis.
Contudo não podemos deixar de referir, que no ano e no dia em que apresentamos estes bons
resultados, estamos exatamente no ano e nos dias em que vivemos os maiores desafios das nossas
vidas.
Frente a uma Pandemia, que de forma global nos atingiu, nos obrigará sem dúvida alguma a repensar tudo.
Mas fica a certeza, de que por maior que seja este desafio, assumimos que esta Instituição irá enfrentá-lo!
E com os olhos no horizonte, defrontaremos este período da história e continuaremos a trabalhar
para e com a Juventude Portuguesa!
A Administração,
30 de junho de 2020
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Nota Introdutória
RESUMO - EXERCÍCIO DE 2019:
O exercício económico de 2019 configura uma alteração de ciclo económico como consequência
das alterações implementadas no início de 2018 e que conduziram a um resultado positivo no
exercício do ano de 2019. É um claro ponto de viragem relativamente aos anos anteriores, sendo
um marco significativo a execução do ano de 2019.
Na rubrica de Vendas e Serviços assiste-se a um aumento em 108.378,37 (+58%), justificado principalmente pelo aumento de serviços no aluguer de salas para exposições no Palácio das Artes e
também pelo facto do Ninho de Empresas de Lisboa ter tido uma maior procura por espaços de
incubação.
Na rubrica de Subsídios à Exploração, existiu um aumento do financiamento em 232.116,48 (+14%).
Relativamente à Formação Profissional, os valores são muito idênticos, mas continua a tendência
de redução de rendimentos na Formação do Porto, e aumento de rendimentos na Formação de
Lisboa. Se tivesse sido possível iniciar novas ações em Abril/Maio, teria sido possível melhorar os
valores e assim reduzir o efeito negativo da Formação do Porto.
Quanto aos Outros Rendimentos, se não for considerada a indeminização da saída do Ninho de
Empresas – Porto, que ocorreu em 2018, os valores são idênticos em 2018 e 2019, sendo essencialmente os subsídios ao investimento nos edifícios do Palácio das Artes e em Tavira.
No âmbito geral, a receita aumentou 290.326,82 (15%) face a 2018, não considerando o efeito da
indeminização da saída do Ninho de Empresas – Porto.
De uma forma global, ao se analisar apenas os Gastos Operacionais, ocorreu um aumento de
despesa em 126.203,93, justificado pelo aumento em despesas diretas com a execução de alguns
projetos como o SIAC-Gera Talentos e o Make Code.
A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos apresenta um aumento de 392.953,66 (+51%),
basicamente pela aquisição de serviços e bens diretamente relacionados e financiados na execução de projetos como o SIAC-Gera Talentos e o Make Code, como foi o caso da sub-rubrica dos
Trabalhos especializados, que teve origem nos projetos SIAC-Gera Talentos e Make Code, que
necessitam de formação e serviços específicos para o seu desenvolvimento e que apresentou um
elevado nível de execução em 2019, quando comparado com a execução de 2018. Realçamos ainda um aumento de deslocações e estadas que se fundamenta com os convites para participação
de jovens do projeto Jovens Cientistas em novas feiras internacionais.
Relativamente a Gastos com Pessoal, assistiu-se a uma redução de 26.834,49 (-6%), devido à saída no fim de 2018 de uma colaboradora e uma baixa por maternidade.
Ainda sobre os Gastos, a rubrica Outros Gastos e Perdas apresenta uma redução em 239.915,24
(- 33%) relacionada com as bolsas na rubrica de donativos.
Quanto às bolsas, nos projetos de Formação Profissional tivemos uma redução de bolsas em
36.976,61; os Estágios do MAAT tiveram uma redução de número de jovens envolvidos, o que provocou uma diminuição de 73.110,00; em 2019 não foram executadas bolsas do projeto Santander
Jovem, tendo o valor executado em 2018 sido de 86 900,00. Estes projetos acumulam uma redução de bolsas que no total representam uma redução de 196.986,61.
Em 2019 não foram registados na sub-rubrica de Donativos quaisquer valores quando comparado
com 2018.
Por outro lado, com a execução do Projeto SIAC-Gera Talentos tivemos um aumento de gastos
com os prémios no ano de 2019, o que fundamenta o aumento em 12.150,01 deste tipo de despesa.
A rubrica Juros e Gastos Similares teve um aumento de valor em 2.161,42 (+5%), motivado pela
maior utilização do plafond disponível no financiamento bancário de curto prazo.
Por último, os valores de Depreciações e Amortizações resultam numa redução de 8.427,30 (-9%),
explicada pelo fim de depreciação de ativos referentes a Equipamentos Administrativos.
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Relativamente ao Passivo Não Corrente, na rubrica Financiamentos Obtidos, apresentam-se valores similares, motivados pela contínua necessidade de tesouraria e, nessa medida, a utilização
do plafond disponível nas linhas de financiamento de curto prazo. Por outro lado, no Passivo
Corrente, na rubrica Financiamentos Obtidos, tem-se uma redução de -47.613,14 (-15%) em 2019,
referente aos valores das prestações liquidadas junto do IHRU.
O Passivo total da Fundação teve uma redução global de 83.104,12 (-3.29%) em 2019; um aumento
de 109.717,88 (+4.54%) em 2018 e um aumento de 171.515,01 (+7.51%) em 2017.
Relativamente ao Ativo, este teve uma redução de 22.413,96 (-0.34%) em 2019, um ligeiro aumento de 33.578,80 (+0.51%) no exercício de 2018, e uma redução de 151.743,70 (-2.25%) em 2017.
O Rácio de Endividamento da Fundação apresenta um valor de 33.82% em 2016, de 37.20% em
2017, e de 38.30% em 2018, e ligeira diminuição em 2019, cifrando-se em 37.16%. Como consequência, o Rácio de Autonomia Financeira/Solvabilidade tem vindo a diminuir: 66.18% em 2016, 62.80%
em 2017, e 61.70% em 2018 e ligeiro aumento em 2019, 62,71%.
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS:
O Conselho de Administração, no âmbito da aplicação de resultados, propõe que o Resultado
Líquido do Exercício de 2019 de 91.367,41 seja levado a resultados transitados, após a transferência de 5% para Reservas Legais.
CONCLUSÃO:
Os resultados positivos obtidos no exercício de 2019 são consequência da execução das medidas
estratégicas adotadas no início de 2018, materializando-se numa inversão do ciclo económico da
Fundação da Juventude, através de um maior número e eficiência na execução de projetos, que
conduzem a um maior enfoque e notoriedade a nível nacional.
Continua-se a evidenciar a diversidade e preponderância em mais e melhores projetos que reforçam o papel ativo e dinâmico da Fundação da Juventude na sociedade atual.
O Conselho de Administração da Fundação da Juventude
Porto, 23 de Junho de 2020

7

Conselho de Fundadores
Águas do Douro e Paiva, SA
Associação Comercial do Porto
Associação dos Jovens Agricultores de Portugal
Associação Empresarial de Portugal
Associação Industrial Portuguesa
Associação Nacional de Jovens Empresários
Brisa-Auto Estradas de Portugal
Caixa Económica Montepio Geral
Câmara Municipal do Funchal
Câmara Municipal de Gondomar
Câmara Municipal da Maia
Câmara Municipal de Matosinhos
Câmara Municipal do Porto
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Câmara Municipal de Tavira
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Cenit-Centro Associativo Inteligência Têxtil
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA
EDP-Energias de Portugal, SA
Fidelidade-Companhia de Seguros, SA
Fitexcolor-Companhia Portuguesa de Têxteis, SA
FOCOR-Produtos Químicos, SA
Fundação Associação Empresarial de Portugal
Fundação Minerva (Universidades Lusíada)
Fundação para a Ciência e Tecnologia
GALP Energia, SGPS, SA
IAPMEI-Agência para a Competitividade e Inovação, IP
IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP
Interlog, SA
IPDJ-Instituto Português do Desporto e Juventude, IP
Millennium bcp
Multitema-Produções Gráficas, SA
ONI, SA
PHAROL, SGPS, SA
Philips Portuguesa, SA
Porto Editora, LDA
Renault Portugal, SA
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Santa Casa da Misericórdia do Porto
Sociedade de Construções Soares da Costa, SA
Sumol+Compal, SA
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Ciência e
Tecnologia

1.1. 27º Concurso para Jovens Cientistas
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes a frequentar o ensino básico, secundário ou o 1º
ano do ensino superior, com idades compreendidas entre os
15 e os 20 anos.
DESCRIÇÃO:
O 27º Concurso para Jovens Cientistas teve como objetivo
promover os ideais 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.
De âmbito nacional, este concurso pretende promover a realização de projetos científicos inovadores nas escolas, incentivar o empreendedorismo qualificado e favorecer o aproveitamento económico do conhecimento científico e tecnológico.
Os trabalhos/projetos enquadram-se nas seguintes áreas: Biologia, Ciências da Terra, Ciências do
Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Engenharias, Física, Informática/Ciências
da Computação, Matemática, Química e Bioeconomia. Os trabalhos/projetos são apresentados
individualmente ou em grupo de no máximo 3 elementos e 1 professor coordenador.
O júri nacional do concurso selecionou os melhores 100 projetos para participarem na 13ª Mostra
Nacional de Ciência, que decorreu no Porto, de 30 de maio a 1 de junho de 2019, durante a qual
foram atribuídos os prémios nacionais e selecionados os jovens para representar Portugal nos
certames internacionais, tendo efetivamente participado 97 projetos na Mostra.
A 27ª edição do Concurso para Jovens Cientistas, foi integrada no Projeto Gera Talentos, um programa estruturante de apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo, promovido pela Fundação da Juventude, que visa fomentar, reconhecer, distinguir e premiar a inovação, a criatividade e
o talento dos jovens cientistas e empreendedores.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
• Projeto Gera Talentos que é uma iniciativa financiada pelo Portugal 2020, no âmbito do
COMPETE 2020 (Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização 2014-2020)
• Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica
• Município do Porto
• J.B. Fernandes Memorial Trust
• IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
• Fundação Calouste Gulbenkian
• FLAD – Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento
• AstraZeneca PLC
• Porto Editora
• Bial Farmacêutica
• Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto
• Intel
• Media Partner: P3 (Jornal Público)
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RESULTADOS EM 2019
Foram apresentados à 27ª edição do Concurso para Jovens Cientistas 108 projetos, realizados por
268 jovens e orientados por 66 professores coordenadores, num total de 42 escolas de todo o
país.
O Concurso teve uma forte visibilidade na imprensa, sobretudo a 13ª Mostra Nacional de Ciência
e os projetos premiados no âmbito do Concurso e da Mostra. Também os projetos que representaram Portugal em certames internacionais mereceram destaque na imprensa. A Mostra, que se
apresenta no ponto 1.2, recebeu um grande número de visitantes, cerca de 1.200, tendo contado
com a visita de Sua Excelência o Ministro da Educação e Sua Excelência o Ministro da Ciência e
Ensino Superior.
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1.2. 13º Mostra Nacional de Ciência
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes a frequentar o ensino básico, secundário ou o 1º
ano do ensino superior, com idades compreendidas entre os
15 e os 20 anos.
DESCRIÇÃO:
A 13ª Mostra Nacional de Ciência foi realizada no Centro de
Congressos da Alfândega, no Porto, de 30 de maio a 1 de
junho de 2019. Esta Mostra foi o culminar do 27º Concurso
para Jovens Cientistas, na qual foram exibidos os 97 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, encarregados 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 Criatividade, incutindo-lhes um espírito
mais pró-ativo e de maior responsabilidade no desenvolvimento das suas comunidades e do país.
Durante a 13ª Mostra Nacional de Ciência os jovens cientistas apresentam os seus trabalhos em
stands, sendo avaliados pelo júri. Em paralelo foram desenvolvidas atividades para os jovens
cientistas e professores coordenadores.
No programa da Mostra foi ainda realizada a 1ª Conferência do projeto do Make Code: Programa o
teu Futuro, na qual foram divulgados os indicadores sobre resultados e impacto do projeto, bem
como as boas práticas resultantes da aplicação do projeto nas escolas.
No dia 30 de maio a 13ª Mostra Nacional de Ciência recebeu a visita de Sua Excelência o Ministro
da Educação Professor Doutor Tiago Brandão Rodrigues, que fez questão de visitar todos os
projetos participantes e falar com todos os alunos e professores. No dia 31 de maio foi a vez de
Sua Excelência o Ministro da Ciência e Ensino Superior, Professor Doutor Manuel Heitor, a visitar
o evento.
CALENDÁRIO:
13ª Mostra Nacional de Ciência: de 30 de maio a 1 de junho de 2019.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
• Projeto Gera Talentos que é uma iniciativa financiada pelo Portugal 2020, no âmbito do
COMPETE 2020 (Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização 2014-2020)
• Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica
• Município do Porto
• J.B. Fernandes Memorial Trust
• IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude
• Fundação Calouste Gulbenkian
• FLAD – Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento
• AstraZeneca PLC
• Porto Editora
• Bial Farmacêutica
• Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto
• Intel
• Sumol+Compal
• Fruut
• AJC - Associação Juvenil de Ciência
• UJ - Universidade Júnior da Universidade do Porto
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• Media Partner: P3 (Jornal Público)
A 27ª edição do Concurso para Jovens Cientistas e a 13ª Mostra Nacional de Ciência, estão
integradas no Projeto Gera Talentos, um programa estruturante de apoio ao empreendedorismo
qualificado e criativo, promovido pela Fundação da Juventude, que visa fomentar, reconhecer,
distinguir e premiar a inovação, a criatividade e o talento dos jovens cientistas e empreendedores.
RESULTADOS EM 2019
Participaram na 13ª Mostra 97 projetos, realizados por 247 jovens e orientados por 61 professores
coordenadores, num total de 39 escolas de todo o país.
No final da Mostra, a Fundação da Juventude realizou um inquérito de avaliação, tendo verificado
que o grau de satisfação dos participantes foi bastante bom, tendo 55% ficado muito satisfeito e
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1.3. Participações Internacionais
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:
Vários projetos premiados no Concurso para Jovens Cientistas participaram em Certames Europeus
e Mundiais ao longo do ano de 2019, foram eles:
Swiss Talent Forum 2019
Portugal fez-se representar no Swiss Talent Forum, de 6 a 9 de fevereiro de 2019, em Nottwil, na
Suíça, subordinado ao tema “A Inteligência Artificial”, por dois jovens cientistas, o João Dinis e a
Raquel Moreira, os quais se destacaram na Mostra Nacional de Ciência nas edições de 2018 e 2019.
Este Forum reuniu cerca de 70 jovens cientistas de toda a Europa para participar em palestras,
workshops e responder a desafios colocados no âmbito do programa de atividades do evento.
A inteligência artificial é talvez um dos avanços tecnológicos mais significativos do futuro e muitas
das atividades do quotidiano virão a ser apoiadas por máquinas e processos, esta mudança com
implicações positivas e negativas, está destinada a ser revolucionária para a humanidade, exigindo
mudanças drásticas.
Este foi o tema do Forum deste ano, tendo sido colocados desafios sob esta ampla temática aos
jovens participantes no Swiss Talent Forum, para que estes projetassem as melhores soluções. A
propriedade intelectual de robôs criativos, casas inteligentes, os princípios éticos sobre a liberdade
de expressão e a privacidade no contexto da inteligência artificial, foram alguns dos desafios que
foram colocados. Aos jovens foi pedido que respondessem de forma inovadora e criativa a estes
desafios propondo as melhores das soluções para cada um dos desafios.
Zientzia Azoka 2019
A feira de Ciência Zientzia Azoka realizou-se no dia 11 de maio de 2019, em Bilbao. Participam
neste certame jovens das escolas do País Basco, de Portugal, da Galiza e da Catalunha que, em
outras feiras de ciências receberam como prémio a participação na Zientzia Azoka, depois de
terem elaborado projetos nas várias áreas científicas e tecnológicas.
Portugal foi representado, por três alunas da Escola Secundária de Arouca: Ana Alexandre Araújo
Teixeira de Oliveira Fernandes, Ana Beatriz dos Santos Machado e Maria Francisca Teles Quintas,
três jovens cientistas premiadas na 12ª Mostra Nacional de Ciência, em 2018, com o projeto
“Ecotoxicologia dos incêndios florestais”, na área científica de Biologia.
Zientzia Azoka, a feira de ciência mais conceituada do Pais Basco, as jovens cientistas portuguesas
foram premiadas com uma visita a um centro de investigação em nanotecnologias, em San
Sebastião.
Intel ISEF 2019
Decorreu de 12 a 17 de maio de 2019, em Phoenix, no Arizona (EUA), e participaram três projetos:
•

“Tenebrio molitor como biorreator para degradação de polímeros sintéticos” - realizado pelas
alunas Inês Oliveira, Patrícia Silva, Sophie Lenehan da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias
Gonçalves, Odemira;

•

“Biolplástico dá-te vida!” - realizado pelos os alunos João Pedro Gomes, Maria Miguel Castro,
Patricia Silva Cruz da Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar;

•

“Segurança e monitorização de crianças em ambientes fechados” - realizado pelos alunos
Manuel Nunes, Rúben Vieira, Vânia Ferreira da Escola Profissional de Felgueiras
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A INTEL/ISEF é a maior Feira a nível mundial de jovens cientistas que abrange mais de 1.800
estudantes oriundos de 75 países de todo o mundo.
30ª Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem, Suíça
Decorreu de 20 a 27 de julho de 2019, em Tschierv, nos Alpes Suíços. Participaram dois jovens
portugueses, o Bernardo Pinto e a Ana Domingues. Estes dois jovens cientistas destacaram-se na
13ª Mostra Nacional de Ciência, em 2019, com o projeto “Dinâmica populacional de uma espécie
invasora no Baixo Vouga”, realizado na área científica de Biologia. Estudantes do 11º ano do
Agrupamento de Escolas de Estarreja, com 17 e 16 anos respetivamente, foram a dupla escolhida
para representar Portugal na “International Wildlife Research Week”.
Anualmente organizada pela Fundação Swiss Youth in Science, a Semana Internacional de
Investigação sobre a Vida Selvagem oferece aos jovens de toda a Europa a oportunidade de
descobrir a vida selvagem alpina.
No decorrer da semana, os jovens realizaram os seus próprios estudos científicos, quer sobre
a ecologia e comportamento de espécies animais ou vegetais selecionados. O objetivo foi, não
só conhecer o habitat alpino, a vegetação e os animais selvagens, mas também melhorar as
competências a nível de investigação, através de “trabalho de campo”.
CASTIC 2019 - China Adolescent Science and Technology Innovation Contest
Decorreu de 20 a 26 de julho de 2019, a maior feira de Ciência da Ásia, China Adolescents Science
and Technology Innovation Contest (34ª CASTIC), em Macau.
Para Portugal vieram três prémios para o mesmo projeto: o 1º Prémio na categoria de projetos
internacionais e dois prémios na categoria de Special Awards, o Gao Shiqi Special Award e o
University of Macau Science and Technology Innovation Special Award.
Estes prémios foram atribuídos ao projeto “Mercúrio na ria de Aveiro: quais os impactos e possíveis
soluções?”, da autoria da Inês Lourenço, Jéssica Valente e Maria João Marcelino, alunas da Escola
Secundária Homem Cristo de Aveiro.
EUCYS 2019 - European Union Contest for Young Scientists
Decorreu de 13 a 18 de setembro de 2019, em Sophia, na Bulgária, na qual participaram dois
projetos.
“Bioplástico dá-te Vida 2.0”, desenvolvido na Escola Secundária Júlio Dinis, em Ovar pelos alunos
João Pedro Gomes, Patricia Crus e Maria de Castro, um projeto na área das Ciências do Ambiente
que consiste na produção sustentável de bioplástico a partir de materiais naturais.
“Microtoxinas: um macroproblema”, na área da Química, da autoria de Berke dos Santos, Pedro
Cortez e Tomás Carneiro, do Colégio Valsassina, em Lisboa, que consiste no desenvolvimento de
um kit, não invasivo, que avalia e quantifica a presença de microtoxinas em soluções biológicas.
Promovido pela Comissão Europeia, o EUCYS conta com 85 projetos, oriundos de 39 países e
levam a concurso projetos das mais variadas áreas da ciência como seja Biologia, Ciências do
Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Engenharias, Ciências da Computação,
Química ou Física.
Milset Expo-Science International (ESI)
As jovens cientistas portuguesas Ana Beatriz Machado e Diana Henriques, alunas da Escola
Secundária de Arouca, representaram Portugal na Expo-Sciences International 2019, que se
realizou em Abu Dhabi, de 22 a 28 de setembro de 2019.
“Influência das Radiofrequências em Arabidopsis Thaliana”, na área da Biologia, foi o projeto que
viram premiado na 13ª Mostra Nacional de Ciência, com o 6º prémio e que lhes valeu este prémio
de participação internacional.
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A Milset Expo-Science International (ESI) 2019 foi o maior evento nos Emirados Árabes Unidos,
com foco exclusivo na criatividade científica de jovens cientistas de todo o mundo. A ESI é uma
iniciativa do Movimento Internacional para Atividades de Lazer em Ciência e Tecnologia (MILSET),
uma organização juvenil não governamental, sem fins lucrativos e politicamente independente,
que visa desenvolver a cultura científica entre os jovens por meio da organização da ciência e da
tecnologia.
MOSTRATEC - Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia
Promovida pela Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, no Brasil, a 34ª MOSTRATEC – Mostra
Internacional de Ciência e Tecnologia, que decorreu entre 22 e 25 de outubro, contou, este ano,
com a participação de 755 projetos do Brasil e de 21 países, entre os quais esteve Portugal. Tratase da maior e mais reconhecida feira de ciência e tecnologia da América Latina e a segunda maior
a nível Mundial.
Portugal participou na MOSTRATEC com o projeto ‘BEMBIBER: Requalificação dos Subprodutos
das Queijarias’, o qual se destacou ao mais alto nível tendo obtido o segundo lugar na categoria
de projetos internacionais e o terceiro lugar na categoria geral da Mostratec.
Desenvolvido por Rodrigo Carvalho, aluno da EPTOLIVA, em Oliveira do Hospital, o projeto
consiste num gin obtido a partir do soro de leite de ovelha, um desperdício resultante da produção
do queijo DOP Serra da Estrela.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•
•
•
•
•
•

FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento
Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica
Intel
Fundação Calouste Gulbenkian
AstraZeneca PLC
Bial Farmacêutica

RESULTADOS EM 2019:
Swiss Talent Forum 2019
1 projeto, 2 jovens cientistas
Zientzia Azoka 2019
1 projeto, 3 jovens cientistas, 1 prémio
Intel ISEF 2019
3 projetos, 9 jovens cientistas
30ª Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem, Suíça
1 projeto, 2 jovens cientistas
CASTIC
1 projeto, 3 jovens cientistas, 3 prémios
EUCYS 2019 – European Union Contest for Young Scientists
2 projetos, 6 jovens cientistas
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Milset Expo-Science International (ESI)
1 projeto, 2 jovens cientistas
MOSTRATEC
1 projeto, 1 jovem cientista, 2 prémios
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1.4. Make Code: Programa o teu Futuro
PÚBLICO-ALVO:
O Projeto MAKE CODE: PROGRAMA O TEU FUTURO dirige-se
aos seguintes beneficiários diretos:
• Jovens a frequentar o 1º, 2º e 3º ciclo, com idades compreendidas
entre os 6 e os 15 anos;
• Professores e diretores de escolas;
DESCRIÇÃO:
O projeto visa melhorar as competências digitais dos alunos a
frequentar o 1º, 2º e 3º ciclo, com idades compreendidas entre
os 6 e os 15 anos, e professores dos Agrupamentos TEIP da
Região Norte de Portugal, e dinamiza uma ação inovadora de
“Introdução à Ciência da Computação”.
O MAKE CODE: PROGRAMA O TEU FUTURO promove, junto dos alunos e dos professores, os
conhecimentos básicos associados à codificação e à ciência da computação, através da criação
e conceção de produtos digitais, utilizando o Micro:bit (uma placa de microcontrolador) e o
Minecraft: Education Edition - ferramentas do bloco MakeCode, da Microsoft.
O projeto inicia com um roadshow em cada escola no qual é efetuado o enquadramento e
apresentação do mesmo, assim como os objetivos e atividades. Posteriormente são promovidas
Ações dirigidas aos professores, em Micro:bit e em Minecraft, respetivamente de 6 e 4 horas. Cada
professor beneficia posteriormente de mentoria de apoio à implementação destas tecnologias
em sala de aula, em cada uma das suas turmas, num total de 6 horas distribuídas em blocos de 2
horas.
Para a participação neste projeto, as escolas recebem gratuitamente kits de Micro:bit e Licenças
Minecraft: Education Edition para a utilização dos alunos e professores envolvidos no MAKE CODE.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•
•
•
•

POCH – Programa Operacional Capital Humano
Microsoft como Investidor Social
Direção Geral da Educação (DGE)
Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica

RESULTADOS EM 2019
Durante o ano de 2019 foram realizados 26 roadshows que envolveram 345 professores. Iniciaram
e foram concluídas 28 ações de introdução à ciência da computação, que visaram a apresentação
das duas ferramentas envolvendo 226 professores de 16 agrupamentos escolares. Foram ainda
iniciadas 49 ações de mentoria que envolveram um total de 844 alunos.
No âmbito da divulgação e disseminação dos resultados do projeto, foi realizada a divulgação
do projeto aos Agrupamentos TEIP da Região Norte de Portugal. No dia 31 de maio de 2019
foi realizada a 1ª Conferência do projeto MAKE CODE: PROGRAMA O TEU FUTURO, na qual foi
efetuado o balanço do projeto e partilhadas experiências desta iniciativa.
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2019
Total de
2018

Roadshows

1ª
Conferência

Ação de “Introdução à
Ciência da Computação”
- professores

Ação de “Introdução à
Ciência da Computação”
- Mentorias a alunos

Total de
2019

Total de
2018 e
2019

Execução

Meta

Alunos

265

844

844

1.109

6.691

7.800

Rapazes

164

397

397

561

3339

3900

Raparigas

101

447

447

548

3352

3900

Professores

97

630

727

-147

580

345

59
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O projeto foi ainda divulgado na imprensa através comunicados de imprensa, e nas redes sociais.
O comunicado de imprensa foi divulgado através dos seus canais de disseminação, em
fevereiro e em abril de 2019, o qual apresentou o projeto Make Code na comunicação social,
do qual resultou o seguinte relatório de comunicação e clipping (https://drive.google.com/file/
d/1YCvnPzfAQas9Hlole18UyBZdbO-Pzc9K/view).
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1.5. SySTEM 2020 - Connecting Science Learning Outside
the Classroom
PÚBLICO-ALVO:
Jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 20 anos,
incluindo jovens participantes de várias origens, de comunidades geograficamente remotas, socioeconomicamente desfavorecidas, minoritárias e /ou migrantes.
DESCRIÇÃO:
O Projeto SySTEM 2020 visa combater a iliteracia científica e
a educação STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) de crianças e jovens, a fim de preparar os nossos
futuros cidadãos para as transformações científicas e tecnológicas.
O SySTEM 2020 está focado no ensino da Ciência em ambiente não-formal, pretendendo mapear atividades em vários
países da Europa, de forma a criar um conjunto de boas práticas para educadores e também explorar ambientes de aprendizagem individual através de ferramentas de autoavaliação para os jovens que documentam a
aprendizagem de ciência fora da sala de aula.
Este estudo irá mapear as práticas de 19 países da UE, nomeadamente com estudos aprofundados
em 8 destes países, incluindo jovens participantes de várias origens, de comunidades geograficamente remotas, socioeconomicamente desfavorecidas, minoritárias e /ou migrantes.
A Fundação da Juventude assume o papel de Terceira Parte e participa nas seguintes fases:
•

Aprendizagem de Ciências ao nível organizacional – identificação de iniciativas relacionadas
com ciência, tecnologia engenharia, arte e matemática;

•

Aprendizagem de Ciências a nível individual – identificação de jovens, aplicação de questionários e recolha de dados;

•

Identificação de potenciais soluções para os problemas detetados na fase anterior;

•

Avaliação de impacto.

PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
Este projeto é coordenado pela Science Gallery de Dublin e envolve entidades de 19 países da UE.
A Fundação da Juventude é uma terceira parte, no âmbito do ECSITE.
O projeto SySTEM 2020 é financiado pelo Programa - Quadro Comunitário de Investigação & Inovação Horizonte 2020 - contrato nº 788317
RESULTADOS EM 2019
Em 2019 houve várias reuniões virtuais via Skype de modo a acompanhar os trabalhos previstos
no projeto.
A Fundação da Juventude, participou de 17 a 20 de março, em Helsínquia, na Finlândia, na reunião
de parceria do projeto e no workshop Co-design Meeting.
Durantes os meses de março e abril foram aplicados os questionários sobre os gostos que os jovens têm dentro e fora da escola a 125 estudantes, com idades compreendidas entre os 9 e os 20
anos. O tratamento da informação resultante da aplicação destes questionários foi ainda trabalhada pela Fundação da Juventude antes de ser enviada para os responsáveis projeto.
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Para a elaboração do Mapa das entidades que promovem atividade de aprendizagem em ciência
fora da sala de aula, a Fundação da Juventude contactou as diversas entidades, a nível nacional,
durante os meses de junho, outubro e dezembro, tendo conseguido mapear 57 organizações, 140
atividades, no total de 140 entradas. O mapa está disponível em https://system2020.education/
get-involved/.
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1.6. STEMFAIRNET
PÚBLICO-ALVO:
Jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 20 anos, participantes de Feiras de Ciência.
DESCRIÇÃO:
O projeto STEMFAIRNET tem o objetivo de partilhar conhecimento sobre como as feiras de
ciência podem contribuir para a redução do abandono escolar e oferecer oportunidades para
desenvolver competências STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) entre os
jovens.
O projeto envolve as seguintes tarefas ao longo dos 24 meses:
1. Participar em quatro reuniões transnacionais;
2. Visitar três feiras de ciências (sendo que uma delas é a Mostra Nacional de Ciência);
3. Entrevistar alunos, professores, organizadores de feiras e decisores políticos;
4. Recolher as melhores práticas de escolas e organizações e gravar alguns vídeos durante as visitas;
5. Divulgar os vídeos de boas práticas;
6. Tentar melhorar as feiras (organizadores de feiras) ou a participação de feiras (escolas);
7. Participação no seminário final em Bilbao.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
Trata-se de um projeto ERASMUS+ de tipologia K201 – boas práticas e é coordenado pela
Fundação Elhuyar do país Basco, Espanha.
O projeto STEMFAIRNET é financiado pelo ERASMUS+
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RESULTADOS EM 2019
No âmbito do projeto STEMFAIRNET, em 2019 foram realizadas as seguintes atividades:
•

16 a 18 de janeiro, em Bilbao, Espanha, decorreu a primeira reunião de parceria;

•

15 a 19 de março, em Milão, Itália, decorreu o 1º workshop de formação, em paralelo com a
visita à Feira Nacional de Ciência de Itália.

•

25 a 29 de abril, em Bruxelas, na Bélgica, teve lugar o 2º workshop de formação, que
decorreu em paralelo com a Expo Sciences da Bélgica;

•

25 de maio a 2 de junho, no Porto, Portugal, decorreu o 3º workshop de formação, em
paralelo com a 13ª Mostra Nacional de Ciência;

•

28 a 30 de novembro, em Bruxelas, na Bélgica, teve lugar a 2ª reunião de parceria.

Ao longo de 2019 foram delineadas as estratégias para recolha dos testemunhos em vídeo. No total
forma publicados 34 vídeos resultantes do projeto que estão disponíveis no seguinte endereço https://
stemfairnet.home.blog/video-testimonies/.
Foi elaborado o relatório de boas práticas, disponível em https://stemfairnet.home.blog/bestpractices/

2.
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Cidadania e
Voluntariado

2.1. Voluntariado
PÚBLICO-ALVO:
Jovens com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos.
DESCRIÇÃO:
O projeto de Voluntariado tem uma enorme relevância no contexto da missão da Fundação da
Juventude na medida em que dá oportunidade aos jovens portugueses de contribuírem para o
desenvolvimento do país e da sociedade, permitindo-lhes viver experiências gratificantes que os
fortaleçam enquanto cidadãos e novos profissionais bem como permitem criar laços de amizade
com outros voluntários.
O projeto de Voluntariado é também um contributo muito relevante no desenvolvimento de soft
skills dos jovens voluntários, competências que são hoje muito valorizadas no mercado de trabalho pelos potenciais empregadores. Ao longo destes anos e com a experiência nesta área, são
muitos os voluntários que já 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.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

Challenge Lisboa Triathlon

•

Porto Design Biennale

As entidades pagam um fee de gestão de acordo com o número de voluntários e as despesas de
alimentação, alojamento e transporte.
RESULTADOS EM 2019
Durante o ano de 2019 foram realizados dois eventos de voluntariado, um na área do desporto
e outro na área da cultura. Tivemos a participação de cerca de 50 voluntários com idades
compreendidas entre os 18 e os 40 anos, maioritariamente estudantes de ensino secundário e
ensino superior.
Assim, estivemos presentes em Lisboa, no Challenge Triathlon Lisboa, a 19 de maio e estivemos
também na exposição “Abitare Italia” no âmbito do Porto Design Biennale, onde participaram 11
jovens estudantes do ensino superior com formação na área das artes, este evento decorreu entre
26 de setembro e 8 de dezembro.
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3.
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Criatividade e
Inovação

3.1. Programa de Exposições
PÚBLICO-ALVO:
Comunidade artística, nomeadamente jovens criadores, artistas, público geral e turismo.
DESCRIÇÃO:
Com uma aposta no eixo estratégico da Criatividade e Inovação, a Fundação da Juventude tem
procurado reforçar a sua estratégia de apoio à comunidade artística e promoção da abertura do
Palácio das Artes à agenda cultural da cidade procurando através de parcerias públicas e privadas
participar na agenda cultural das grandes exposições que ao longo do ano de 2019 se realizaram
na cidade. Paralelamente, tem procurado apoiar e incentivar a criação de jovens artistas colaborando na dinamização de eventos que ajudem na divulgação dos seus trabalhos.
Neste sentido, em 2019, foram realizadas três importantes exposições de âmbito internacional no
Palácio das Artes que permitiram alcançar um número de visitantes total de 30.106, nunca antes
atingido.
Estas exposições são importantes porque dinamizam o Palácio das Artes enquanto lugar expositivo e centro de criação artística funcionando como um catalisador da criação artística e contribuindo para o seu maior desenvolvimento.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•
•
•
•
•
•

Câmara Municipal de Matosinhos
Câmara Municipal do Porto
ESAD IDEA – Associação para a Promoção da Investigação em Design e Arte
Acción Cultural Espanhola (Exposição Yera)
Taylor´s (Exposição Picasso)
Museu da Misericórdia do Porto (Exposição Picasso)

RESULTADOS EM 2019:
Estiveram patentes no Palácio das Artes três grandes exposições em 2019, com um nível de visitação
total de 30.106 pessoas sendo grande parte composto de população residente, mas também uma
forte componente de visitantes estrangeiros em visita à cidade do Porto, sobretudo no caso da Exposição “Pablo Picasso. Suite Vollard. Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE” que aconteceu durante o
período do Verão.
Assim, durante 2019 o Palácio das Artes acolheu as seguintes exposições:
•

“Objeto da Pintura Mestres de Arte Espanhola das Últimas Décadas - Coleção MARIANO YERA”
- 23 de novembro a 3 de março – 2.107 Visitantes (para efeito de estatística total do ano de 2019
consideramos apenas 50%)

•

“Pablo Picasso. Suite Vollard. Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE” – 30 maio a 11 de setembro –
27.240 visitantes

•

“Abitare Italia” no âmbito da Porto Design Biennale – 28 setembro a 8 de dezembro – 1.812 Visitantes

29

Estas exposições, sobretudo as duas últimas, foram muito relevantes devido ao seu carácter mediático
não só em termos de visibilidade de imprensa, foram inúmeras as menções realizadas à exposição do
Picasso em Televisão, Rádio e Imprensa Escrita como o estabelecimento de parcerias com entidades
públicas e privadas que são relevantes no desenvolvimento de uma estratégia mais ativa na área da
criatividade.
De entre estas de mencionar uma aproximação maior com a autarquia do Porto e de Matosinhos, duas
cidades que têm realizado importantes investimentos no sector cultural como forma de captação de
públicos nas duas cidades, não apenas da população residente, mas também enquanto contributo
decisivo para a captação de turismo.
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3.2. Mostra Nacional de Jovens Criadores
PÚBLICO-ALVO:
Participaram os 97 jovens que viram os seus projetos selecionados para a segunda fase no âmbito do Concurso Jovens
Criadores 2018.
DESCRIÇÃO:
O concurso Jovens Criadores 2018, culminou com a realização da Mostra Nacional de Jovens Criadores, que decorreu
na Nova SBE de Carcavelos de 21 a 23 de fevereiro de 2019.
Das 255 candidaturas recebidas e avaliadas pelos diversos
elementos do júri foram selecionados apenas 79 projetos nas
áreas de Arquitetura, Artes Plásticas, Banda Desenhada e
Ilustração, Cinema, Dança, Design de Equipamento, Design
gráfico, Fotografia, Joalharia, Literatura, Moda, Música e Teatro.
Os 5 projetos selecionados na Mostra tiveram a oportunidade de receber um prémio monetário
de 1.000,00 Euros cada e ainda a oportunidade de representarem Portugal na prestigiada competição internacional, a Bienal de Jovens Criadores da CPLP que decorreu de 24 a 28 de julho, em
Angola.
Ao visitar a Mostra o público pode assistir à exposição dos projetos e ainda a momentos como
performances de teatro, música, dança, desfile de moda e café literário.
Os cinco premiados com prémios de valor monetário de 1.000,00 Euros cada, foram anunciados
no dia 22 de fevereiro, numa cerimónia que contou com a presença de Sua Excelência o Senhor
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

CPAI - Clube Português de Artes e Ideias

•

CNJ – Conselho Nacional de Juventude

•

ACEJ – Associação Capital Europeia da Juventude

•

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

•

Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

RESULTADOS EM 2019:
Das 13 áreas a concurso, os prémios de valor monetário, foram atribuídos na área do cinema, ao
projeto “The Voyager” realizado por João Gonzalez Cunha e Couto Almeida. Encontrou-se também premiado o projeto “Trilhos” da categoria de Artes Plásticas e com a autoria de Luísa Grácio
Nunes Sanchez Salvador. Na área de joalharia destacou-se o projeto “After hours” desenvolvido
por Sara Saraiva Câmara Leme. Foram também premiados Diogo Paulo Conduto de Castro Guimarães e Teresa Ludovice Lança Tamm Correia com o projeto “_AIRDRESSING” desenvolvido na área
de arquitetura. O quinto prémio monetário foi atribuído a Jorge Filipe Pinto Ramos, na categoria
de música com o projeto intitulado de “Lessons of the future”.
Decorreu também a cerimónia de entrega dos prémios de participação internacional na Bienal
de Jovens Criadores da CPLP, com a presença de Sua Excelência Senhor Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo e do Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Cascais, Dr. Carlos Carreiras.
Para estarem presentes na Bienal de Jovens Criadores da CPLP, em Angola de 24 a 28 de julho
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foram selecionados 13 projetos como o “_AIRDRESSING” desenvolvido na área de arquitetura com
a autoria Diogo Paulo Conduto de Castro Guimarães e Teresa Ludovice Lança Tamm Correia. Destacou-se o projeto “Telhados de Vidro”, concorrente na área de Moda e com a assinatura de Rita
Rodrigues de Sá.
Na área de Artes Plásticas, os projetos selecionados para o certame internacional foram o projeto
“Trilhos” de Luísa Grácio Nunes Sanchez Salvador, “A Velocidade do Esquecimento”, por Beatriz
Pires de Sousa Machado e Água Temperamental”, da jovem Criadora Bárbara Alexandre Valadas
Bulhão Coelho Pastor.
Os dois projetos na categoria de joalharia presentes na Mostra Nacional de Jovens Criadores,
“Coleção Cacatuidae” apresentado por Ivi Pivetta Viero e “After Hours”, da autoria de Sara Saraiva
Câmara Leme foram eleitos para participarem na Bienal de Jovens Criadores da CPLP.
Na área de literatura, “A Minha Primeira Corrida” da autoria de João Albano Vinhas Fernandes e “O
Deserto” de Nuno Henrique Brás Abreu foram selecionados para o certame internacional.
Na categoria de Design Gráfico foi selecionado o projeto “REFUGE” de autoria de Susana Andreia
Ferreira Maia. Na área de dança, o projeto destacado intitula-se de “Vêm aí os desgraçados...” e é
da criação de Leonor Santana Leal Lopes e de António Neves Liberato.
Foram selecionados também, o projeto “0|3|33|50|66|99”, na categoria de fotografia e de criação
Vitor Hugo Baptista Malva e o projeto “Vortex” da autoria de Alexandre Eduardo Manta Alagôa
dos Santos Claro, na área de cinema.
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3.3. IX Bienal de Jovens Criadores da CPLP
PÚBLICO-ALVO:
Participaram os 97 jovens que viram os seus projetos selecionados para a segunda fase no âmbito
do Concurso Jovens Criadores 2018.
DESCRIÇÃO:
A Bienal dos Jovens Criadores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa visa promover a
partilha de experiências entre jovens criadores em geral, e da CPLP, em particular, proporcionando
espaços de aprofundamento do conhecimento das realidades culturais dos diferentes países
lusófonos, potenciando a revelação de novos talentos e criação de oportunidades.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

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

•

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto;

•

ESAP – Escola Superior e Artística do Porto.

RESULTADOS EM 2019:
15 Jovens Portugueses participaram na IX Bienal de Jovens Criadores da CPLP, que decorreu entre
os dias 24 a 28 de julho, em Luanda e que contou com cerca de 200 jovens artistas representantes
dos países integrantes da CPLP, Angola (anfitriã), Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor Leste. Sob o lema “Juventude da CPLP Unida pela Cultura”, a Bienal contou com
uma intensa programação paralela de atividades e visitas culturais.
A Delegação Portuguesa esteve representada com obras de 15 jovens artistas de várias formas
de expressão artística desde a Joalharia, Artes Plásticas, Cinema, Literatura, Dança, Arquitectura,
Fotografia, Design Gráfico e Moda. A Equipa esteve acompanhada por Carla Mouro, Presidente
Executiva da Fundação da Juventude e por Bruno Neto, gestor do projeto.
A IX Bienal de Jovens criadores da CPLP foi uma oportunidade para reforçar a importância da
participação ativa dos jovens na construção de uma CPLP com valores de promoção artística
multicultural e de promoção das culturas de cada país, celebradas e lideradas pela juventude.
Nesta medida é uma iniciativa de extrema relevância no contexto da atividade da Fundação da
Juventude contribuindo para a visibilidade internacional do talento jovem nacional, muito relevantes
no contexto da missão da Fundação da Juventude.
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3.4. Dia Nacional dos Centros Históricos
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral, residente e turismo.
DESCRIÇÃO:
O Dia Nacional dos Centros Históricos é um programa de âmbito nacional com o objetivo de
dinamizar os centros históricos e sensibilizar para a preservação e valorização do seu património.
A Autarquia do Porto promove a celebração deste dia dinamizando um calendário de eventos e
iniciativas participados pelas várias instituições que se localizam no Centro Histórico da cidade,
dando a conhecer as suas particularidades e apelando pela 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 dinamizadas nas
respetivas instituições localizadas no centro da cidade.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

Câmara Municipal do Porto

•

Balleteatro

•

Espaço T - Associação p/ Apoio à Integração Social e Comunitária

•

ESAP – Escola Superior e Artística do Porto

•

Espaço de Arquitetura

•

Academia Valentim de Carvalho

Todos os parceiros participam na iniciativa e realizam as atividades a custo zero.
RESULTADOS EM 2019:
O Dia Nacional dos Centros Históricos em 2019 foi celebrado no dia 30 de março, a Fundação da
Juventude apresentou várias atividades desenvolvidas ao longo do dia em parceria com diversas
instituições, tais como:
1.

“Dedos Curiosos” - performance pelo Balleteatro, um espetáculo + Oficina Criativa destinada a
crianças.

2. Oficina de pulseiras em Macramé “Arte e Alma” – Artesanato Português, para adultos e crianças.
3. Manifest@: Correr como um(a) - performance do Espaço T.
4. Oficina de Dança Contemporânea, Improvisação da responsabilidade do Balleteatro.
5. Palestra – “Um ponto de viragem. 50 Anos do Estudo de Renovação Urbana do Centro Histórico
do Porto sob o olhar do arquiteto Fernando Távora” | ESAP - Escola Superior Artística do Porto.
6. Oficina de Marcadores de Livros em Origami – Artesanato Português, para adultos e crianças.
7.

Oficina de Teatro, da responsabilidade do Balleteatro.

8. Tertúlias sobre Arquitetura da responsabilidade do Espaço de Arquitetura.
9. Coreografia “Sussurrar o Amor” da responsabilidade do Balleteatro.
10. Performance Musical: Coro Infantil Academia Valentim Carvalho.
O período da manhã foi dedicado aos mais pequenos, enquanto que o período da tarde foi mais
orientado para as famílias. Neste dia o Palácio das Artes recebeu a visita de mais de 620 pessoas.
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4.1. NIDE - Ninhos de Empresas de Lisboa e “Coworking”
(StartUP Juventude)
PÚBLICO-ALVO:
Jovens Empreendedores
DESCRIÇÃO:
Os Ninhos de Empresas (NIDE) são espaços físicos de
incubação, dotados de apoio técnico, material e logístico, onde
empreendedores podem exercer atividades empresariais,
para além de contarem com um espaço de coworking e serviço de escritório virtual.
As empresas instalam-se em gabinetes com todos os apoios logísticos necessários para o
desenvolvimento do seu projeto, nomeadamente incluindo internet, reprografia, telecomunicações,
serviços de mentoring e coaching, bem como, beneficiam de um conjunto de parcerias exclusivas
da Fundação da Juventude com várias entidades de referência, tudo isto a um preço muito
competitivo.
Estando localizado no centro de Lisboa, acessível aos estudantes universitários de toda a região
de Lisboa, pretende-se criar sinergias entre as fontes de conhecimento (Universidades) e os
potenciais empreendedores, diferenciando positivamente esta incubadora pelas oportunidades
a serem criadas pela equipa e entidades parceiras da Fundação da Juventude e, posteriormente,
entre os jovens com uma grande diversidade de experiências, conhecimentos, culturas, etc.
O programa NIDE tem como objetivos:
•

Fomentar o apoio ao empreendedorismo jovem;

•

Contribuir para o reforço do autoemprego, designadamente de jovens licenciados;

•

Incentivar a criação de microempresas;

PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

StartUP Portugal

•

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

•

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

•

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

•

Made of Lisboa

•

SHARE - Associação para a Partilha do Conhecimento

•

Millenniumbcp (microcrédito)

•

Fidelidade – Companhia de Seguros

•

Busílis Comunicação

•

Tintas CIN

O projeto é auto-financiável.
RESULTADOS EM 2019:
O Programa de Incubação, StartUp Juventude (Ninhos de Empresa /NIDE), são espaços de
incubação e coworking que integram a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela Iniciativa
StartUP Portugal.
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Os gabinetes afetos aos NIDE estiveram com uma ocupação de 100% durante todo o ano de 2019. A
lista de espera para gabinetes foi constante e houve necessidade de encaminhar alguns projetos para
outras incubadoras. As empresas que saíram do NIDE foi essencialmente devido ao seu crescimento
e a ausência de gabinetes disponíveis, sobretudo nos de maior dimensão, o que atesta a “vitalidade”
deste projeto.
A solução de “cowork” e “morada virtual” também verificaram um aumento de 50 % na sua ocupação.
Desde o início de 2019, a Fundação da Juventude orgulha-se de ter apoiado os seguintes projetos e
empresas, na incubadora “Start UP Juventude”:
•

FIFO - Economistas, Lda (www.fifo.pt)

•

GIC (Contabilidade para Clínicas)

•

PELOURO DOS NUMEROS (Serviços de Contabilidade)

•

Câmara de Comércio Portugal _ Atlântico-sul

•

CHECK - IN (www.checkin.org.pt)

•

ABRIGUEIROS - Produção Agrícolas e Turismo, SA

•

SONGLINES (Organização de eventos)

•

AIKELNF TECHNOLOGIES (AIKEINF.com) - Consultoria Informática

•

DSPL (Casa da Cortiça) - Comércio online

•

PHENIX PORTUGAL- Segunda Vida de Produtos, Unipessoal, Lda

•

RUTH MANUS

•

ACREDITA PORTUGAL (www.acreditaportugal.pt)

•

SHAUNA DALY

•

DIOGO BULHOSA

•

RNCW PUB LDA (Marcelo, com a revista “A nossa Cidade”)

•

EXPANDPROPOSAL (Rita Dinis, com a marca: “Ambassador Boutique”)

•

ANA POEIRA (Serviços de Tradução)

•

BRUNO MAIA (Educação & Formação)

•

TOMAVOX

•

GABRIELA SOUSA

•

ANDRÉ MENDES PEIXOTO (Serviços de Informática)

•

SOFIA LEITÃO (Serviços de Arquitetura)

•

DAVID BABUSCHKIN

•

FABIO CRIPPA (Educação & Formação)

•

BARROS & CARDOSO, Lda (Transportes turísticos _ Uber)

•

EVOTHRUST, Lda (Energias Renováveis)

•

AMBITIOUS EXPERIENCE (Consultadoria para empresas)

•

Prometheu Ventures (https://www.prometheus-ventures.com/)

•

Lackto (https://www.lackto.com)

•

My Tribe (https://mytribe.pt)

•

Digital X (https://digitalxacademy.com/)

•

U Promote (https://www.prometheus-ventures.com/upromote)

•

Trustbill (https://trustbill.pt/ )

•

Vdroom (https://www.visualier.com/)
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•

JULIANY JORGE (Serviços de Moda) - PROMMO FASHION (www.prommo.pt)

•

JUVEMEDIA (www.juvemedia.pt)

•

PEDRO VIEGAS JÚNIOR (www.zaumstudios.com)

•

ULISSES ARAUJO GAGLIANO (Serviços de Advocacia)

•

ARJUNA

•

ROOSTY ( Mohammad Amin Rezaee ) -> START UP VISA

•

MESA DE OURO (www.mesadeouro.pt) - Zulmira Seno

•

ALEXANDRA PARENTE (Serviços de Arquitetura)

•

MOVIMENTO 1 EURO (https://movimento1euro.com)

•

RIGOR IDILICO

•

Viktoryia Dashchynskaya

•

DOMUS ACTUM (https://dai.pt)

•

SIGDE - Soluções Integradas de Gestão (www.sigde.pt)

•

ARROW – Business and Arquitetura (www.arrowbna.com)

•

FADA DIGITAL (Marketing Digital)

•

MANUEL TINOCO DE FARIA (Traduções e revisão de textos)

•

WATA E MASA Music & Arts

•

JOÃO CAMPOS PEREIRA (FORCERA - Serviços de Informática)

•

BEATRIZ MENDES (Educação & Formação)

•

NORDTECH DESIGN (Norbert Pawlus)

•

MUZEET (www.muzeet.com)

•

CAI - Associação Internacional (Helder Santos)

•

VASCO BURNAY MAGALHAES (Serviços de Arquitetura)

•

APIDESPA

•

ROCKETSEVEN (https://www.rocketseven.com/rocketseven/)

•

VITORIA ARAUJO VALENTE (Serviços de Advocacia)

•

PACKIOT (Consultoria Informática)

•

CHARMING FASCINATION, Lda (Organização de Eventos)

•

ROOTING TECH (http://rootingtech.com/ )

•

HORAS POPULARES

•

PAUTA SONORA

•

FLY PRESTIGE (Animação Turística)

•

FESTA VERDE -> START UP VOUCHER

4.2. 27º PEJENE - Programa de Estágios
de Jovens Estudantes do Ensino
Superior nas Empresas
PÚBLICO-ALVO:
Existem duas categorias de Público-alvo:
•

Estudantes do ensino superior que se encontram a frequentar o
último ou penúltimo ano (Licenciatura, Mestrado ou Mestrado Integrado). Podem também candidatar-se estudantes dos Cursos
Técnicos Superiores Profissionais.

•

Empresas e entidades de acolhimento que tenham interesse em
acolher estagiários.

DESCRIÇÃO:
O PEJENE teve como objetivo principal valorizar o curriculum vitae
dos jovens enquanto estudantes, de forma a facilitar-lhes a inserção
futura no mercado de trabalho. Os estágios 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´s, autarquias
e seguradoras.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML)

RESULTADOS EM 2019:
O PEJENE é um programa de estágios com um forte contributo para ultrapassar o obstáculo da
falta de experiência e de Curricula dos jovens alunos do Ensino Superior e da pouca preparação
para o mundo do trabalho.
Este programa tem vindo a responder, desde 1993, às necessidades dos jovens que se encontram
a finalizar o Ensino Superior, permitindo desempenhar tarefas de caráter profissional aumentando
as suas competências e conhecimentos em contexto de ambiente real de trabalho.
Nesta edição, concretizaram-se 105 estágio em 63 entidades, a nível nacional, sendo a taxa de
empregabilidade após a realização do estágio de 19,5%.
TESTEMUNHOS:
“A realização deste estágio representou para mim uma experiência que ultrapassou quaisquer expectativas. Até à data, nunca tinha tido oportunidade de me integrar na área de Recursos Humanos.
Sinto que me adaptei bastante bem e esta acabou por ser uma área que me despertou interesse.”
– Patrícia Marques, Timing People
“O PEJENE simplifica significativamente o processo de procura e candidatura às diversas oportunidades de estágios fornecidas por uma multitude de empresas e outras entidades, facilitando assim
a participação de qualquer pessoa.” – Miguel Fradinho, MD3
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4.3. PE MAAT – Programa de Estágios do
Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes do ensino superior, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, a frequentar,
preferencialmente, 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).
DESCRIÇÃO:
O PE MAAT está vocacionado para alunos do ensino superior, cujo objetivo principal foi o de
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 contexto real de funcionamento do MAAT. Os estágios tiveram a duração de 6 meses e podiam,
em alguns casos, ser alargados até aos 12 meses.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

Fundação EDP

•

MAAT - Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia

RESULTADOS EM 2019:
24ª Edição:
• 430 Jovens elegíveis
• 90 Selecionados para provas
• 42 Jovens selecionados para formação
• 27 Jovens selecionados para estágio
• 13 Jovens transitaram da 23ª para a 24ª edição
• 40 Estagiários no total 13 do sexo masculino e 27 do sexo feminino
25ª Edição:
• 430 Jovens elegíveis
• 81 Selecionados para provas
• 26 Jovens selecionados para formação
• 28 Jovens selecionados para estágio
• 12 Jovens transitaram da 24ª para a 25ª edição
• 28 Estagiários no total 13 do sexo masculino e 25 do sexo feminino
26ª Edição:
• 204 Jovens elegíveis
• 84 Selecionados para provas
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• 27 Jovens selecionados para formação
• 16 Jovens selecionados para estágio
• 12 Jovens transitaram da 25ª para a 26ª edição
• 28 Estagiários no total 13 do sexo masculino e 16 do sexo feminino
TESTEMUNHOS:
“Ser guia no MAAT é muito mais do que uma marca no currículo e que muitas vezes nem sequer
faz parte da nossa área de estudos. Ser guia no MAAT é aprender e depois ensinar aquela que foi
a história da eletricidade em Portugal, é levar um sorriso para casa daquela criança que disse que
iria guardar o que aprendeu na gaveta do saber, é encontrar alguém com histórias de quem lá trabalhou, é tentar passar um pouco do carinho que temos a uma casa que também vai ficando um
pouco nossa, a Central Tejo. Depois é estar sob a alçada de pessoas fantásticas que estão sempre lá
para nos dar suporte no que for preciso e ajudar a crescer durante o estágio. Como guia de ciências
isso não implica que fiquemos confinados à parte da eletricidade, aliás ajuda-nos a ter uma vista
panorâmica de mais áreas como a arte e isso torna-nos mais críticos e rigorosos. Do início ao fim
do estágio posso dizer que desenvolvi as minhas capacidades de organização, teamwork e comunicação e que isto me vai ajudar imenso quando entrar no mercado de trabalho. Só tenho a deixar
o meu gigante obrigada a todos por tudo.” Joana Armés - estagiária e estudante de Engenharia de
Petróleos no Instituto Superior Técnico.
“O estágio no MAAT é uma experiência bastante enriquecedora! É uma excelente oportunidade de
preparação para o mercado de trabalho, enquanto estudante universitária. Além disso, o programa
é ótimo para aprender a gerir melhor o tempo, aprofundar conhecimentos referentes à eletricidade,
potenciar o espírito de equipa, melhorar a comunicação e saber adequá-la à faixa etária do público.” - Ana Catarina Marques - estagiária e aluna do curso de Engenharia da Energia e do Ambiente
(FCUL).
Para além destes testemunhos escritos existem dois em vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=AtX_dd0Jn0A&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/fundacaojuventude/videos/1028906764150039/
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4.4. Empreende Jovem
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 EMPREENDE JOVEM constitui uma estratégia de formação e educação para o empreendedorismo, a partir do qual a Fundação da Juventude e a Câmara Municipal do Porto colaboram
para o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas continuadas que visam a promoção de
uma cultura empreendedora junto dos jovens, afirmando o Porto como cidade de referência no
Empreendedorismo Jovem.
A implementação do Programa EMPREENDE JOVEM é muito relevante na medida em que
materializa a missão da Fundação da Juventude que se consubstancia na formação e inserção
de jovens na vida adulta e profissional em especial através do fomento e difusão de projetos e
atividades formativas complementares na área da educação não formal, do empreendedorismo
jovem, da empregabilidade juvenil e do desenvolvimento de competências dos jovens em geral.
O projeto é composto por um conjunto de iniciativas onde se destacam:
•

Espaço informativo do Jovem Empreendedor| www.empreendejovem.pt

•

Roteiro do Empreendedorismo | Move Your Way @ Porto

•

Concurso de Ideias | Jovem Empreende @ Porto

•

Dia do Empreendedorismo Jovem

PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

Câmara Municipal do Porto

RESULTADOS EM 2019:
Em 2019, a Fundação da Juventude prestou o serviço de atendimento personalizado na área do
empreendedorismo a cerca de 55 jovens a frequentar o ensino superior, jovens desempregados, e
jovens empreendedores.
Entre outubro e 17 de dezembro de 2019, foram promovidos 30 Roteiros do Empreendedorismo
em 15 Escolas do Ensino Secundário e Profissional do Concelho do Porto, nos quais participaram
784 alunos que promoveram o desenvolvimento de competências empreendedoras, o desenvolvimento do espírito de iniciativa e a motivação pelo empreendedorismo, através de sessões presenciais nas escolas.
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Algumas escolas do ensino profissional preferiram sair do espaço normal de sala de aula e os Roteiros do Empreendedorismo foram realizados no Palácio das Artes.
TESTEMUNHOS:
Alunos do 12º D, da Escola Secundária Rodrigues de Freitas
Para mim, este Roteiro do Empreendedorismo...
•

“Foi bastante interessante e uma experiência incrível.” - Gonçalo Cruz

•

“Foi muito informativo e pedagógico para sermos melhores na nossa vida.” - André Gonçalves

•

“Foi uma mais valia para o nosso futuro. Ajudou-nos a pensar melhor antes de qualquer investimento empreendedor.” - Mariana Pinto

•

“Gostei muito desta experiência. Foi muito interessante e interativa.” - Tiago Vieira

•

“Aprendi muitas coisas novas e deu-me motivação para ser sempre melhor e trabalhar em grupo.” - Inês Guimarães

•

“Foi bastante importante pois serviu para nos motivar a criar e a desenvolver.” - Joana Ferreira

•

“Foi interessante, lúdico e muito informativo.” - Catarina Wang

•

“Foi muito bom para perceber melhor o mundo do Empreendedorismo.” - Bruno Catarino

Formandos do 11º ano do Curso Técnico de Comunicação e Serviço Digital da Escola de Comércio do Porto
Para mim, este Roteiro do Empreendedorismo...
•

“Foi incrível, pude aprimorar meus conhecimentos, ideias, discurso. Daria tudo para ter essa
experiência novamente.” - Keisha Medeiros Silva

•

“Foi Top.” - Nuno Almeida

•

“Foi muito agradável e preciso.” - Ana Catarina Almeida
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Testemunho da professora:
•

“Esta sessão demonstrou ser fundamental para a criação de dinâmicas de integração e partilha
a nível de conceitos e ideias. Foi bastante produtiva para o presente e futuro dos alunos. Projeto
assertivo, dinâmico e divertido.” - Catarina Amaro

Alunos da Escola Secundária Aurélia de Sousa
Para mim este Roteiro do Empreendedorismo...
•

“Para mim este roteiro do empreendedorismo foi bastante interessante pois obtive umas grandes bases de como pode surgir um projeto.” - Diogo Capelas

•

“Para mim este roteiro do empreendedorismo foi muito importante para o futuro e melhorou as
minhas capacidades de solucionar e identificar problemas.” - Pedro Santos

Alunos do 12º D e 12º C da Escola Secundária Clara de Resende
Para mim este Roteiro do Empreendedorismo...
•

“Ajudou a despertar o meu interesse em fazer coisas.” - Mariana Pestana

•

“Foi uma boa experiência que me deu uma nova forma de pensar. Criar, resolver, soluções.” Francisco Bernardo

•

“Foi bom para conseguir perceber o que fazer no futuro quando tenho um problema.” - Beatriz
Neves

•

“Deixou-me curioso e com vontade de ser Empreendedor.” - Hugo Ferreira

•

“Foi uma experiência bastante reveladora onde pude aprender e melhorar as minhas capacidades.” - Diogo Cardoso

•

“Ajudou-me a despertar o meu lado empreendedor e a lidar com os problemas de maneira diferente.” - António Pestana

•

“É muito importante para incentivar o empreendedorismo. Mudança, inovação, criatividade.” Miguel Freitas Maya

•

“É o começo de uma mudança que necessita ser feita.” - Mariana Vilas Boas

•

“Já conhecia muito do tema, mas entendi como melhorar meus projetos. Ouvir, empatia.” - Luiza Linardi

•

“Foi bastante enriquecedor e trouxe-nos cultura.” - Nuno Rafael Pereira

•

“Foi bastante bom, pois permitiu criar motivação para novos projetos através de exemplos reais
em que a vontade das pessoas permitiu a concretização de ideias.” - João Alves

•

“Parece-me ser bastante positivo no âmbito da estimulação dos jovens portugueses. Embora
o projeto não tenha sido explorado de uma forma muito profunda, considero que a atividade
é benéfica e interessante. O meu espírito criativo manteve-se praticamente idêntico, contudo,
adquiri alguns conhecimentos acerca de “como pensar” num meio empreendedor. É de facto
aliciante, imaginar-me a desenvolver projetos possíveis de melhorar o estado da sociedade,
porém é também essencial refletir, pois nem todos têm vocação para resolver problemas. É,
portanto, uma atividade a ter em conta num futuro próximo.” - Larissa Andrade

•

“Foi bastante útil e inspirador para a realização de potenciais projetos futuros.” - Rafael Castro

•

“Foi muito motivador.” - Vasco Castro

Testemunho da professora:
•
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“Pertinente. Diferencia e complementa o currículo formal, relevante para o desenvolvimento de
atitudes e capacidades dos alunos.” - Helena Pimentel Rodrigues

CONCURSO DE IDEIAS
JOVEM EMPREENDE @ PORTO
O Concurso de ideias através do qual Jovens do Ensino Secundário e Profissional têm oportunidade
de transformar uma ideia num negócio. O objetivo passa por incentivar os jovens a apresentar projetos inovadores, elegendo como áreas de referência o Empreendedorismo Criativo e Social.
Ao concurso foram apenas submetidas 5 candidaturas elegíveis no âmbito do Concurso Municipal
jovem Empreende@Porto as quais foram todas selecionadas para participar na Mostra Nacional
de Jovens Empreendedores.
Foram distinguidos os seguintes projetos no âmbito do CONCURSO DE IDEIAS MUNICIPAL JOVEM EMPREENDE @PORTO:
•

1º Prémio: LOCK-IT

•

2º Prémio: Palhiliqui

O primeiro prémio, no valor de 750,00 Euros, foi entregue ao projeto LOCK-IT, uma aplicação móvel que disponibiliza acesso a uma rede de cacifos colocados numa fase inicial em pontos estratégicos da cidade do Porto, desenvolvido por cinco alunos da Escola Secundária Clara de Resende
do Porto.
O Palhiliqui, um projeto de empreendedorismo social, desenvolvido por um grupo de alunos do
curso Técnico de Apoio à Gestão, da Escola de Comércio do Porto, foi premiado com o segundo
lugar de 500,00 euros. O Palhiliqui tem como objetivo promover o consumo regular de água,
como prática de uma alimentação saudável e reduzir o uso do plástico, produzindo e comercializando palhinhas comestíveis. A palhinha será produzida e comercializada sob a forma de um biscoito cilíndrico, que contém no seu interior uma mistura solúvel que permitirá aromatizar a água
com diferentes sabores.
Foram ainda entregues duas menções honrosas:
•

Cork-Tbox, o Biocompostor, um biocompostor de uso doméstico feito em cortiça da autoria de
4 alunos da Escola Secundária Rodrigues de Freitas, Porto.

•

Fabulous Soft – da autoria de 5 alunos da Escola de Comércio do Porto

Dia do Empreendedorismo Jovem
De 3 a 5 de junho realizou-se, no Centro de Congressos da Alfândega, a Mostra Nacional do Empreendedorismo Jovem, que tem como objeto consciencializar, os Jovens do Ensino Secundário,
Profissional e Universitário, os Professores e outros agentes do ecossistema empreendedor da Cidade, para a importância de dinamizar uma cultura empreendedora junto dos jovens. As propostas
selecionadas no âmbito do concurso criativo, foram submetidas à avaliação de um Júri constituído
para o efeito, que elegeu as duas melhores ideias. Integrada na programação da Mostra Nacional
de Jovens Empreendedores foi ainda organizada a Conferência Talk About Empreende Jovem, na
qual participaram especialistas e jovens empreendedores que deram o seu testemunho.
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Roteiros do empreendedorismo
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1181

Cerimónia de Entrega de Prémios CONCURSO DE IDEIAS

21-06-2019

Meio: Imprensa

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,76 x 6,73 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 1 de 1

Jovens do Porto distinguidos
com projetos de empreendedorismo
A Câmara Municipal do Porto e
a Fundação da Juventude anunciaram os vencedores do “Concurso de
Ideias - jovemempreende@porto,
dirigido a jovens entre os 15 e os 25
anos, que frequentem escolas secundárias ou proﬁssionais do município
do Porto.
Os projetos enquadram-se nas
áreas do empreendedorismo criativo
e do empreendedorismo social, que
assentem no desenvolvimento e implementação de soluções sustentáveis para problemas negligenciados
da sociedade.
O primeiro prémio, no valor de
750 euros, foi entregue ao projeto

LOCK-IT, da Escola Secundária
Clara de Resende (Porto).
O segundo prémio, de 500 euros
foi atribuído a um projeto de empreendedorismo social, o Palhiliqui,
do curso Técnico de Apoio à Gestão,
da Escola de Comércio do Porto.
Foram ainda entregues duas
menções honrosas: Cork-Tbox, o
Biocompostor, da Escola Secundária Rodrigues de Freitas, Porto; e o
Fabulous Soft – da autoria de cinco
alunos da Escola de Comércio do
Porto
O Prémio Especial Professor, foi
entregue à professora Maria Isabel
Pinto.
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4.5. Incorpora
PORTO
PÚBLICO-ALVO:
Jovens NEET (Jovens que não estudam nem trabalham), ex-reclusos, pessoas vítimas de violência,
desempregados de longa duração, cidadãos com deficiências e/ou incapacidades, entre outros
grupos.
DESCRIÇÃO:
O Incorpora da Fundação Bancária “la Caixa” é um Programa que promove a inserção laboral de
pessoas em risco ou situação de exclusão social como, por exemplo, jovens NEET, ex-reclusos,
pessoas vítimas de violência, desempregados de longa duração, cidadãos com deficiências e/ou
incapacidades, entre outros grupos.
Com um histórico de atuação em Espanha de 13 anos, começou a ser implementado em Portugal
em 2018 contando atualmente com uma rede de 33 Entidades Sociais que, por sua vez, estão
organizadas em quatro Núcleos Incorpora: Porto, Coimbra, Setúbal e Lisboa.
Com princípios específicos de atuação e um modelo operacional muito caraterístico, ao longo dos
últimos anos o Programa Incorpora conseguiu alcançar objetivos quantitativos e qualitativos que
em muito promoveram a melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiários e, por conseguinte,
a coesão do território.
Tendo em consideração o histórico de sucesso do Programa Incorpora, bem com a sua pertinência
no território nacional, este é um programa em que a Fundação da Juventude tem vindo e apostar
no qual o tecido empresarial assume um papel fulcral. Este programa é ainda mais relevante
tendo em conta as mudanças que estão a acontecer no mercado de trabalho, com impacto muito
concreto no perfil dos Recursos Humanos, razão pela qual este Programa assume uma particular
relevância na região e no país.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

Banco BPI

•

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

•

Fundação “la Caixa” - 47.500¤

Todas as empresas e instituições que colaboram neste projeto.
RESULTADOS EM 2019:
A Fundação da Juventude participa nos dois núcleos: Porto e Lisboa.
No Porto fazem parte deste projeto 9 entidades:
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•

Centro Social de Soutelo

•

Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior, CRL

•

CRPG – Centro de Reabilitação Profissional de Gaia

•

Instituto Padre António Vieira

•

Olival Social - Associação para o Desenvolvimento de Olival

•

QUERER SER - Associação para o Desenvolvimento Social

•

Santa Casa da Misericórdia do Porto

•

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

O projeto teve início a 1 de junho de 2018 e terminou a 31 de dezembro de 2019.
Os indicadores a atingir pela Fundação da Juventude, núcleo do Porto, entre janeiro a dezembro
de 2019 foram conforme:

Indicadores

Visitas a
Empresas

Beneficiários
Atendidos

Empresas
Contratantes

Ofertas
Geridas

Ofertas
Partilhadas

Integrações
Laborais

Proposto

40

60

20

20

10

30

Executado

31

92

5

36

31

11
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LISBOA
PÚBLICO-ALVO:
Todas as pessoas vulneráveis em risco de exclusão social que procurem emprego.
DESCRIÇÃO:
Intermediação entre as empresas empregadoras e os públicos vulneráveis, com o objetivo de
promover a inserção laboral de pessoas em risco de exclusão social.
ENTIDADE FINANCIADORA:
•

Fundação “La Caixa”

ENTIDADES PARCEIRAS:
•

ACMJ - Associação Cultural Moinho da Juventude

•

AEIPS - Associação Para o Estudo e Integração Psicossocial

•

APEA - Associação Portuguesa de Emprego Apoiado

•

ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda

•

Ajuda de Mãe

•

Associação CAIS - Associação de Solidariedade Social

•

Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e Desenvolvimento

•

CECD Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência

•

CSPAMMM - Centro Social Paroquial Algueirão Mem Martins Mercês

•

Centro Padre Alves Correia

•

Fundação AFID Diferença

•

IPAV - Instituto Padre António Vieira

•

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

EMPRESAS PARCEIRAS:
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•

Midas

•

MacDonalds - Rossiomar

•

Tiger

•

Fnac

•

Hilton - Double Tree

•

Hotel Dom Pedro V

•

FS Consultores

•

CLR Eletronica

•

APSI

•

Calzedonia

•

Norauto

•

Ericeira Surf Shop

•

Naviritual

RESULTADOS EM 2019:
Neste projeto os resultados forem superiores aos objetivos propostos no início do ano, sendo de
destacar o número de beneficiários atendidos, bem como o número de inserções laborais com sucesso.

Destaque para a reportagem de dia 29-12-2019,
in Jornal Público, que destaca a Fundação da
Juventude, pela integração de um formando
nosso, André Semedo, que concluiu o curso de
Técnico de Mecatrónica e após o término do
percurso teve uma oportunidade de emprego
no Hotel D. Pedro V, pela nossa intervenção
com o projeto Incorpora.
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4.6. Get Forward
PÚBLICO-ALVO:
Jovens com idades compreendidas entre os 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 vulneráveis

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 e a sua
integração social de forma a contribuir para a empregabilidade dos jovens participantes através
de atividades supervisionadas como a formação de competências pessoais, o acompanhamento
social através de Mentores e a promoção da primeira experiência no mercado de trabalho.
O projeto GET FORWARD é de enorme relevância no contexto das atividades da Fundação da
Juventude pois é uma iniciativa de combate à vulnerabilidade e deterioração das situações de
risco social apoiando os jovens na promoção do seu desenvolvimento pessoal, integração social
e laboral, através da formação, do Mentoring Social e de uma primeira experiência de trabalho.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
Durante o ano de 2019 tivemos a participação de 6 Municípios:
•

Gondomar;

•

Maia;

•

Matosinhos;

•

Porto;

•

Santa Maria da Feira;

•

Vila Nova de Gaia.

Entidades Financiadoras
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•

POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.

•

Portugal 2020

•

Fundo Social Europeu

•

INVESTIDOR SOCIAL: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

RESULTADOS EM 2019:
Ao longo do 2019 foram realizadas diversas tentativas para que se iniciassem grupos no âmbito
deste projeto.
Com o Município do Porto foram realizadas duas tentativas sem sucesso devido ao escasso número de inscrições. O mesmo aconteceu com o Município de Santa Maria da Feira onde foram também realizadas duas tentativas de início de formação, mas uma vez mais com número insuficiente
de formandos inscritos.
Com o Município da Maia em julho houve uma tentativa de início de formação, uma vez que tínhamos 17 inscritos, mas que depois não foi concretizada uma vez que houve desistência de vários
formandos. Iniciamos a formação em sala com 11 formandos a 14 de outubro e terminámos a 28 de
novembro com somente 5 formandos. Os formandos iniciaram depois o período de estágio entre
2 de dezembro e 10 de janeiro.
No final do projeto, 3 dos 5 formandos foram contratados para os locais de estágio. Uma das formandas que não ficou, encontrou logo de seguida emprego, estando a trabalhar na área.
Ao longo de 2019 foram ainda realizadas diversas sessões de divulgação do projeto, tanto no Centro de Emprego da Maia como no Centro de Emprego do Porto para angariação de jovens.
O desemprego é um problema que abrange todas as faixas etárias, destacando-se o desemprego
juvenil entre as idades dos 18 aos 25 anos, faixa etária do projeto GET FORWARD.
O mismatch entre procura e oferta de trabalho, é também um dos problemas do desemprego juvenil. Do lado da oferta, existe um número limitado de vagas disponíveis, que se acentua mais em
algumas zonas do que outras; por outro, do lado da procura, a formação e competências de muitos jovens não se adequa às competências exigidas pelos empregadores que admitem deixarem
vagas por preencher devido à dificuldade em encontrar os candidatos com perfil adequado em
termos de formação e/ou competências necessárias para determinada posição.
A pobreza familiar, fracas redes sociais que influenciam a vida e oportunidades para estes jovens
é também outro dos factores.
Os jovens nos dias de hoje têm falta de capacidades, habilidades e competências pessoais e sociais para a entrada no mercado de trabalho, por essa razão é tão importante que projetos desta
natureza tenham continuidade, pois permitem que os jovens consigam aumentar os seus conhecimentos e também tenham uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho através da
componente de estágio.
São projetos como este que contribuem para inverter esta situação de desemprego e prevenir o
aparecimento de outras fragilidades e problemas, associados a esta problemática.
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4.7. Concurso Nacional de Jovens Empreendedores e
Mostra Nacional de Jovens Empreendedores
PÚBLICO-ALVO:
Jovens a frequentar o Ensino Secundário, em
escolas públicas ou privadas, centros de formação profissional ou outras entidades formadoras que promovam ofertas de dupla certificação para jovens;
Jovens a frequentar o Ensino Superior, em universidades públicas ou privadas, ou politécnicos com idades compreendidas entre os 18 e
os 25 anos.
DESCRIÇÃO:
Decorreu durante o ano de 2019, a 2ª
Edição do Concurso Nacional de Jovens
Empreendedores, uma iniciativa promovida
pela Fundação da Juventude com o objetivo de promover o empreendedorismo criativo e social,
fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores.
No âmbito do Concurso que se realiza a nível nacional, a Fundação da Juventude selecionou
os 69 melhores projetos que estiveram depois em competição na 2ª Mostra Nacional de Jovens
Empreendedores que se realizou de 3 a 5 de junho de 2019, no Centro de Congressos da Alfândega
do Porto.
Durante 2019, o Concurso e a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, envolveram um total
de 173 participantes, orientados por mais de 33 professores com origem em 43 instituições de
ensino.
Durante os três dias da Mostra, um painel de jurados compostos por empresários, gestores e
representantes de instituições ligadas ao empreendedorismo avaliaram os projetos em exposição.
Para os melhores projetos de cada uma das categorias - Ensino Secundário e Ensino Universitário
- foram atribuídos prémios no valor total de 5.750,00 Euros.
As duas iniciativas, o Concurso Nacional de Jovens Empreendedores e a Mostra Nacional de
Jovens Empreendedores, integram o Projeto Gera Talentos, um programa estruturante de apoio ao
empreendedorismo qualificado e criativo, também promovido pela Fundação da Juventude, que
visa fomentar, reconhecer, distinguir e premiar a inovação, a criatividade e o talento dos jovens
cientistas e empreendedores.
O Projeto Gera Talentos é uma iniciativa financiada pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE
2020 (Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização 2014-2020).
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

Câmara Municipal do Porto

•

IPAMEI - Agência Para a Competitividade e Inovação, I.P.

•

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

•

Sumol + Compal

•

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

•

FRUUT

•

COMPETE 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização 2014-2020
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•

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML)

•

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

RESULTADOS EM 2019:
As duas iniciativas, o Concurso Nacional de Jovens Empreendedores e a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores registaram elevado sucesso e contaram com uma forte adesão de jovens
manifestada pelos indicadores de participação: 173 jovens; 69 projetos; 43 escolas; 33 professores
(Dados do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores).
Os projetos tiveram ainda uma forte visibilidade na imprensa, sobretudo durante a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores que decorreu na Alfandega do Porto. A Mostra recebeu ainda um
elevado número de visitantes (1.200), tendo contado com a presença de Sua Excelência Senhor
Secretário de Estado da Economia que presidiu a Sessão de Abertura.
Os projetos vencedores na categoria do Ensino Secundário foram:
•

1º Prémio: BEMBIBER (Oliveira do Hospital)

•

2º Prémio: MathPlatform (Lisboa)

•

3º Prémio: ROOT – Azorean wood premium skate boards (Açores)

Rodrigo Carvalho foi o grande vencedor da 2ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores com
o projeto “BEMBIBER” sobre a Requalificação de Subprodutos das Queijarias. O resultado nesta
competição garantiu um prémio de 1.000,00 Euros a este aluno da Escola EPTOLIVA, de Oliveira
do Hospital.
O segundo prémio, no valor de 750,00 Euros, foi para o projeto “MathPlatform”, desenvolvido pelos alunos Carmo Branco, Carolina Duque e João Azevedo, do Real Colégio de Portugal em Lisboa.
O “MathPlatform” é uma ferramenta de auxílio para o ensino e aprendizagem da matemática que
consiste numa base perfurada que permite conjugar um conjunto de elementos que se assemelham ao dos colegas normovisuais para que ambos possam trabalhar em total colaboração sem
ser preciso uma qualquer linguagem específica.
O ROOT - Azorean Wood Premium Skate Boards é um projeto de dois alunos, João Melo e João
Chalim, da Escola Profissional de Vila Franca do Campo, nos Açores e conquistou o terceiro lugar
e um prémio de 500,00 Euros. Consiste em tábuas de skate artesanais, feitas de criptoméria e
acácia que mantêm o aspeto rústico dos veios da madeira. As tábuas incorporam a força do basalto açoriano na sua estrutura através de uma fibra especial desta rocha, que dá mais resistência
à tábua para que os skaters possam mostrar toda a sua técnica com tricks arrojados.
Os projetos vencedores na categoria do Ensino Superior foram:
•

1º Prémio: BIO+PRODUTOS (Brasil)

•

2º Prémio: Projeto EU+ (Almada)

•

3º Prémio: Banana Box (Monte da Caparica)

O projeto BIO+Produtos, de autoria do jovem Tailan Silva de Melo, da Universidade Federal do
Oeste da Bahia, no Brasil, foi o grande vencedor na categoria Ensino Superior com um prémio no
valor de 1500,00 Euros. Este projeto nasceu em 2019, com o objetivo de reutilizar bananas em
estado verde que não são aproveitadas na colheita e produzir produtos alimentares sem glúten e
lactose e com propriedades funcionais e nutricionais que são oferecidos à população do Município
de Barreiras, na região Oeste do Estado da Bahia.
O segundo prémio, no valor de 1.000,00 Euros, foi entregue ao Projeto EU+, desenvolvido por
três alunas das áreas de enfermagem e naturopatia - Ana Quinzereis, Carla Mascarenhas e Joana
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Afonso - do Instituto de Medicina Tradicional (Porto) e da Escola Superior de Saúde Egas Moniz
(Almada). Um conceito smartwatch Eu+ para doentes crónicos e idosos.
Banana Box conquistou o terceiro lugar nesta competição e um prémio de 750,00 Euros, um projeto de três alunos da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa - Bruno
Fernandes, Rosa do Nascimento e Stefan Pereira do Ó. O Banana Box aproveita os resíduos das
bananas, maioritariamente formados pelas folhas e pseudocaule, para produzir caixas de distribuição de banana, promovendo assim o conceito de economia circular e de um ambiente sustentável.
Foram, também atribuídas 4 menções honrosas aos projectos:
•

“EGGTEC - Cálcio é … galinha o põe” de Ana Rita Fernandes Henriques, da EPTOLIVA, Oliveira
do Hospital

•

Palhiliqui, de Beatriz Alexandra Ribeiro Oliveira; Jianghua Xu; Luísa Valente; Ricardo André
Freitas Gonçalves, da Escola de Comércio do Porto

•

CrazyMind da autoria de Clara Pinho; Filipa Alexandra Gregório Borges; Letizia Alexandra Brígido Costa do Real Colégio de Portugal, Lisboa

•

3D Eco de Bruno Miguel Silva Lameiras; Gonçalo Miguel Baptista Nunes; Miguel Fidalgo Guerreiro; Pedro Antonio Ferra Moura alunos da ATEC - Academia de Formação, Palmela

Ao nível de Relatório de Clipping são de registar 47 notícias e referências na comunicação social.
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Mostra Nacional de Jovens Empreendedores
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4.8. Gera Talentos | Talents Generation
PÚBLICO-ALVO:
Jovens a frequentar o Ensino Secundário, Ensino Superior ou Ensino Profissional; 		
Jovens empreendedores e Empresários das Regiões Norte e Centro de Portugal.
DESCRIÇÃO:
O Gera Talentos é um programa estruturante de apoio ao empreendedorismo qualificado e
criativo, promovido pela Fundação da Juventude, que visa detetar e estimular jovens talentos para
a geração de iniciativas inovadoras e a criação de empresas em atividades nas indústrias culturais
e criativas.
O Gera Talentos foi estruturado em 3 ações principais e cada uma dela composta por um conjunto
de atividades principais:
A. SENSIBILIZAÇÃO PARA O ESPÍRITO EMPRESARIAL
A.1. Roteiros do Empreendedorismo: dirigidos a jovens estudantes de ensino secundário e/ou
universitário, com o objetivo de disseminar o conceito do empreendedorismo e potenciar as
competências pessoais e profissionais necessárias, desenvolver espírito de iniciativa e motivação
pelo empreendedorismo e inovação, através de sessões presenciais de capacitação.
A.2. Bootcamps ‘Desperta Talentos’: tiveram como objetivo estimular, individualmente e em
grupo, a criatividade e a identificação de talentos focados no desenvolvimento do espírito
empreendedor dos jovens, no desenvolvimento de competências transversais e no estímulo de
soft skills.
B. DETEÇÃO E ESTÍMULO DE TALENTOS
B.1. Concurso Jovens Empreendedores (ver Concurso Nacional de Jovens Empreendedores)
B.2. Mostra de Talentos (ver Mostra Nacional de Jovens Empreendedores)
B.3. Concurso de Jovens Cientistas (ver Concurso Nacional de Ciência)
B.4. Mostra de Talentos (ver Mostra Nacional de Ciência)
C. CAPACITAÇÃO E INCUBAÇÃO DE TALENTOS
C.1. Programa de Realização de Talento de Elevado Potencial: este programa destina-se a jovens
estudantes do ensino universitário e/ou profissional ou jovens que estão a começar a sua carreira
profissional, com o objetivo de desenvolver capacidades para encontrar soluções inovadoras e
disruptivas, a fim de transformar os jovens em agentes de mudança quer nas suas próprias vidas,
quer na comunidade onde se inserem.
C.2. Oficinas de Apoio ao Empreendedorismo: destinaram-se à capacitação de jovens para o
processo de criação de uma empresa, e acesso a ferramentas de gestão empresarial. Pretendeu-se
fomentar o empreendedorismo e o espírito empresarial preparando-os e sensibilizando-os para os
fatores críticos e mais relevantes a seguir na constituição de uma empresa.
C.3. A atividade de Incubação e Aceleração de Iniciativas Empresariais é a fase consequente do
Programa Gera Talentos, relativamente à componente de incubação para o desenvolvimento e
criação do projeto empresarial, e quanto à componente de aceleração de negócios no estádio de
maturação e de crescimento das start-ups / spin-offs.
As atividades de “Incubação e Aceleração de Iniciativas Empresariais” compreenderam a prestação
de serviços externos de consultoria e assessoria que integram dinâmicas específicas e instrumentais:
•
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Intermediação e garantia de serviços de incubação e aceleração de projetos empresariais em
infraestruturas dedicadas;

•

Promoção dos serviços de incubação e aceleração no âmbito da rede regional de suporte de
apoio ao empreendedorismo;

•

Assessoria em informação sobre legislação vigente.

•

Esta atividade foi assegurada pelas infraestruturas e serviços de incubação, com recurso a
instalações físicas da Rede Portus Park – Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras da Região
Norte, e com recurso a instalações físicas da RIERC – Rede de Incubadores e Empreendedorismo
da Região Centro, credenciadas no âmbito da Rede Nacional de Incubadoras.

PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

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

•

Portus Park - Rede de Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras da Região Norte

•

Universidade do Porto

•

IsVouga

•

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

•

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

•

Instituto Politécnico Cávado e Ave

•

Instituto Politécnico de Bragança

•

Universidade de Aveiro

•

Instituto Politécnico de Viseu

•

Instituto Politécnico de Leiria

•

Universidade Beira Interior

•

Universidade de Coimbra

•

Instituto Politécnico de Tomar

•

Dual - Qualificação Profissional - Centro Porto

•

Universidade de Coimbra

•

Escola Profissional CIOR, Vila Nova de Famalicão

•

Instituto Politécnico de Tomar

•

Escola Profissional de Felgueiras

•

Sanjotec - Centro Empresarial e Tecnológico, São João da Madeira

•

Vouga Park, Sever do Vouga

•

Instituto Politécnico de Castelo Branco
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RESULTADOS EM 2019:
1.

Os Roteiros do Empreendedorismo decorreram na região Norte e Centro. Foram realizados
20 Roteiros de Empreendedorismo em instituições do ensino superior, com a participação de
534 Estudantes.

2. Foram realizados 4 Bootcamps “Desperta Talentos”, 2 na região Norte e 2 na região Centro,
nos quais participaram 72 jovens. Cada BOOTCAMP foi estruturado em sessões temáticas: (1)
Futuro das Novas Gerações no Mercado de Trabalho (2) Branding Pessoal e Propósito de Vida;
(3) Design Thinking na Liderança. (4) Tendências do Consumo Mundial e Desenvolvimento
Sustentável; (5) Comunicação Criativa e Marketing. Nesta iniciativa foi promovido o desenvolvimento das competências pessoais e profissionais, que permitem aos participantes respostas/
soluções, aprendizagem e aplicação de ferramentas inovadoras para estímulo à criatividade.
3. Concurso Jovens Empreendedores e Mostra de Talentos (ver Concurso e Mostra Nacional de
Jovens Empreendedores)
4. Concurso de Jovens Cientistas e Mostra de Talentos (ver Concurso e Mostra Nacional de Jovens Cientistas)
5. O Programa de Elevado Potencial foram operacionalizados dois destes programas em dois locais distintos, um na região Norte e outro na região Centro do país. Na região Norte, o Programa teve a sua base nas instalações da Fundação da Juventude, na região Centro, nas instalações do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Foram realizadas 18 sessões em cada uma das
regiões, nas quais participaram jovens provenientes do ensino superior e da sociedade civil.
6. As Oficinas de Apoio ao Empreendedorismo foram realizadas um total de 12, que decorreram
nas regiões Norte (6) e Centro (6), que contaram com 211 participantes de diferentes cursos e
diferentes instituições do ensino superior.
7. Programa de Incubação e Aceleração de Iniciativas Empresariais

Programa de Realização de Elevado Potencial
Região Norte

LISTA DE PARTICIPANTES NAS 2 EDIÇÕES
ETAPA 2

ETAPA 1
Sessões

Número de
Participantes

Sessões

Número de
Participantes

ETAPA 3
Sessões

Número de
Participantes

1

35

5

17

11

11

2

22

6

17

12

11

3

18

7

11

13

11

4

19

8

11

14

11

9

12

15

13

10

11

16

13

17

12

18

10

Região Centro

LISTA DE PARTICIPANTES NAS 2 EDIÇÕES
ETAPA 2

ETAPA 1
Sessões

Número de
Participantes

ETAPA 3

Sessões

Número de
Participantes

Sessões

Número de
Participantes

1

32

5

8

11

7

2

30

6

7

12

7

3

26

7

8

13

7

4

19

8

7

14

7

9

7

15

7

10

7

16

7

17

7

18

7

Impacto do Programa

QUAL O IMPACTO QUE O PROGRAMA TEVE EM TI ENQUANTO PESSOA?
“O programa foi muito importante para
mim, pois com o que aprendi fico com mais
bases e motivação para investir no meu
futuro e objetivos”
“O conflito de ideias, e as noções de
business, branding e pitching considero
essenciais na formação de qualquer
profissional, como pessoa este programa
fortaleceu a minha perspetiva em relação
ao futuro”
“Fez-me pensar um pouco mais sobre a
construção de um modelo de negócios.
Fez-me pensar nas minhas competências
pessoais”

“Encontrei resposta a muitas dúvidas, nem
sempre é fácil arranjar quem as esclareça,
mas neste programa foi possível, sinto-me
mais preparada para o mundo do trabalho
e do empreendedorismo porque encontrei
um maior equilíbrio entre criatividade e
pragmatismo. Tenho mais confiança em
agir no trabalho e na vida em geral”
“Ajudou-me numa fase importante na minha
vida a nível de orientação para a ação”
“Foi muito importante para definir o meu
percurso profissional”

“Achei esta experiência enriquecedora e inspiradora para iniciar novos projetos”

“Valeu a pena! É o pontapé de saída necessário!”

“Recomendo para quem queira iniciar e/ou ter alguma base de pensamento
empresarial e empreendedor”

“É uma oportunidade de nos fazer pensar e elaborar uma ideia do início ao fim”

“A experiência foi magnífica e penso que todos os jovens deviam se
interessar por programas destes”

Na região Centro foram apoiados pela RIERC – Rede de Incubadoras de Empresas da Região
Centro 6 projetos:
i.

UZME | OPEN;

ii.

Opportunity Paradise Lda | IDD;

iii.

Catarina Burnay | Doces da Quinta | Tagusvalley;

iv.

100 Rococós | Tagusvalley;

v.

LUGGIT| UA Incubator;

vi.

ARSTRAM | IPN.

Na região Norte foram apoiados pela Portuspark - Rede de Parques de Ciência e Tecnologia e
Incubadoras 10 projetos:
Incubadora Brigantia Ecopark:
i.

CarlStat – Statistics 4 You|;

ii.

Freeckles, Plataforma Ética e Sustentável, Unipessoal Lda;

iii.

ReadyToPub – Author Services Provider.

Incubadora Instituto Empresarial do Tâmega (IET):
iv.

Destilaria Nova;

v.

PAP 20 25, Lda;

vi.

Woodandstudios, Sociedade Unipessoal, Lda.

Incubadora Regia Douro Park:
vii. Ecenergia Lda;
viii. Outsmartis, Lda;
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ix.

Yugoup-Software Development, Lda;

x.

Dourotec, Lda.

67

68

69

4.9. FormArte+
PÚBLICO-ALVO:
O projeto destina-se a formadores e jovens formandos
de Escolas de Formação Profissional - EFP, Centros de
EFP e instituições nas áreas da cultura e juventude.
DESCRIÇÃO:
O Património Cultural Europeu é uma ferramentachave enquanto recurso didático para a educação em
diversas áreas do conhecimento e valores sociais pois
permite desenvolver novas dinâmicas de aprendizagem no campo da formação profissional.
Neste contexto, o projeto FormArte+ tem como objetivo testar e validar uma nova abordagem
de aprendizagem com base no Património Cultural Europeu. O projeto parte dos Caminhos de
Santiago, como o primeiro itinerário cultural europeu selecionado, sendo extensível a outras rotas
turísticas e outros patrimónios culturais (materiais e imateriais) dos 4 países europeus participantes
no projeto, com o objetivo triplo de:
1.º - Reforçar a aquisição de competências-chave em diferentes ramos profissionais através da
metodologia Aprendizagem-Serviço, ligada ao Património Cultural Europeu.
A Aprendizagem-Serviço é uma metodologia que integra as aprendizagens feitas através de
experiências reais no ambiente social, trazendo conhecimentos, competências e valores para os
alunos e benefícios diretos para a sociedade.
2.º - Adquirir conhecimento cultural adicional, ambiental e digital não incluído no mesmo currículo
das especialidades de EFP.
3.º - Defender os valores sociais por meio de ações de apoio à estratégia europeia de combate
às mudanças climáticas, com base no mesmo conhecimento profissional adquirido em conjunto
com a valorização do Património Cultural Europeu.
Esta abordagem inovadora de aprendizagem aplicada à formação profissional visa, juntamente
com a aquisição de competências profissionais, promover entre os jovens europeus a valorização
do Património Cultural Europeu bem como a defesa de valores sociais, incluindo o ambiente. Este
conhecimento adicional adquirido será uma vantagem cultural útil para os formandos de EFP
no seu quotidiano além do serviço de preservação e promoção do Património Cultural Europeu
integrado no projeto.
O FormArte+ é coordenado pela Fundación San Valero, Espanha e conta com os seguintes
parceiros:
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•

Fundação da Juventude, Portugal;

•

Parque Tecnológico Environment Park, Itália;

•

Ministério do Meio Ambiente, Áustria;

ENTIDADE FINANCIADORA:
Cofinanciamento Erasmus+, “Enriquecendo o horizonte da formação profissional”.
RESULTADOS EM 2019:
A Fundação da Juventude participou na reunião de lançamento do projeto que decorreu de 26 a
27 de novembro de 2019, em Saragoça, Espanha.

4.10. TeachSUS - Teaching and Educating for Sustainability
PÚBLICO-ALVO:
O público alvo deste projeto engloba dois grupos principais:
•

adultos - professores, formadores, mentores - de instituições/organizações envolvidas na educação, na formação de adultos/profissionais/jovens que precisam de uma perspetiva mais
ampla sobre a educação como um todo, para compreender a simplicidade e complexidade
da sustentabilidade, precisam de conhecimento específico e novas metodologias/ferramentas
para ajudá-los a ensinar sustentabilidade, desenvolver habilidades, mudar atitudes e formar
personagens em sistemas educacionais.

•

estudantes universitários que pretendam ser professores/formadores/mentores/especialistas/
gestores de RH.

DESCRIÇÃO:
O TeachSUS - TEACHING AND EDUCATING FOR SUSTAINABILITY assenta no desenvolvimento
de um modelo de educação não formal, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo
questões-chave de desenvolvimento sustentável no ensino e aprendizagem; por exemplo,
mudanças climáticas, redução do risco de desastres, biodiversidade, redução da pobreza e
consumo sustentável.
O objetivo geral do projeto é criar uma nova estrutura de educação não formal comum para
a sustentabilidade, a fim de permitir que instituições e organizações envolvidas na educação e
formação de adultos/profissionais de toda a Europa planeiem experiências de aprendizagem que
capacitem os seus alunos/beneficiários.
O TeachSUS prevê o desenvolvimento de:
•

uma nova metodologia de aprendizagem para a sustentabilidade;

•

a produção de um recurso digital flexível, que poderá agregar valor a qualquer tipo de formação
ministrado nas universidades ou escolas de ensino médio, que deve integrar tópicos sobre
sustentabilidade;

•

a criação de três Centros de Sustentabilidade de Excelência na Roménia, Hungria e Portugal
(através da Fundação da Juventude).

PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
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•

Associação “I Am The Best”, Hungria

•

Bicero Center Za Poslovno Informatiko Rozman Doo, Eslovénia

•

Fundação da Juventude, Portugal

•

Denkstatt Romania Srl, Roménia

•

Universitatea De Vest Din Timisoara, Roménia

•

Universitatea Politehnica Timisoara, Roménia

•

Projeto co-financiado pelo programa ERASMUS+

RESULTADOS EM 2019:
A Fundação da Juventude participou na reunião de lançamento do projeto que decorreu a 25 e 26
de janeiro, em Timisoara, Roménia e na segunda reunião do projeto que decorreu em Budapeste,
Hungria, nos dias 6 a 7 de setembro de 2019.
Participou, ainda, na atividade de aprendizagem que decorreu entre 2 e 6 de setembro, em Budapeste, e na qual participaram cerca de 20 técnicos em representação das entidades parceiras do
projeto TeachSUS.

73

4.11. Rural Needs & Mobile E-Learning
PÚBLICO-ALVO:
•

Pessoas do meio rural que prestam serviços a idosos e que não possuem qualificação profissional na área socio-sanitária e em cuidados a pessoas dependentes.

•

Dirigentes das entidades locais, associações e plataformas relacionadas com a promoção do
meio rural.

•

População imigrante residente no ambiente rural europeu.

•

Mulheres sem qualificação básica em competências digitais.

•

Jovens empresários das áreas relacionadas com serviços de proximidade em áreas rurais.

DESCRIÇÃO:
O ambiente rural europeu com baixa densidade populacional e o envelhecimento contínuo da sua
população exigem cada vez mais serviços de proximidade, muitos deles ligados à dependência,
assistência e cuidado de idosos.
Entre as necessidades de qualificação comuns detetadas entre os parceiros dos 4 países
participantes, existe uma necessidade comum no que diz respeito a perfis associados a serviços de
proximidade em áreas de atendimento sócio-sanitário para pessoas dependentes, para melhoria
da qualidade de vida de uma população rural cada vez mais envelhecida.
O principal objetivo do projeto é testar e validar uma nova abordagem de aprendizagem
(metodologia), destinada a atender às necessidades específicas de emprego e inclusão social
detetadas em ambientes rurais da UE, com baixa densidade populacional e públicos desfavorecidos.
Essa metodologia, assim como o Manual e o Guia elaborados no âmbito do projeto, serão testados
por meio de uma ação piloto demonstrativa, realizada em 4 itinerários geográficos dos 4 países
participantes (25 municípios do meio rural), com o apoio de uma plataforma e-learning e de uma
sala de aula móvel que se deslocará a cada município participante.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
O projeto é coordenado pela SEAS ESTUDIOS ABIERTOS, Espanha, e conta com os seguintes
parceiros: Fundação da Juventude, Portugal; a Margherita Societa Cooperativa Sociale, Itália; e a
Ecoversum, Áustria.
O Rural Needs & Mobile-Learning é co-financiado pelo Erasmus+.
RESULTADOS EM 2019:
A Fundação da Juventude participou na reunião de lançamento do projeto que decorreu de 5 a 6 de
novembro de 2019, em Saragoça, Espanha.
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4.12. La Liga Iberoamericana das
Organizações da Sociedade Civil
DESCRIÇÃO:
Nos dias 1 e 2 de abril, em Lima (Peru), várias organizações da LA LIGA IBEROAMERICANA,
incluindo a Fundação da Juventude, participaram do seminário “Mais jovens nas empresas:
integração do trabalho e formação como forma de melhorar a empregabilidade dos jovens.”
O seminário foi organizado pelo programa EUROSOCIAL + da União Europeia e pela Fundação UEALC, em estreita colaboração com o Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego do Peru e com
o apoio da Organização Internacional do Trabalho e do Centro Interamericano de Desenvolvimento
do Conhecimento na Formação Profissional.
No evento, participaram organizações internacionais, representantes de ministérios do trabalho,
institutos nacionais de formação, organizações empresariais, sindicatos e organizações da sociedade
civil da Europa, América Latina e Caribe. A LA LIGA IBEROAMERICANA como uma rede e algumas
das entidades que a compõem foram convidadas a participar, com o objetivo de contribuir com
as suas experiências para a reflexão sobre como formular políticas de aprendizagem inclusivas e
atraentes para as empresas e como melhorar a empregabilidade dos jovens.
Além disso, essas experiências foram incluídas na publicação: “Como gerar empregabilidade para
jovens? Experiências inovadoras de alternância formativa na América Latina, no Caribe e na União
Europeia”. No caso da Fundação da Juventude foi incluído o Empreende Jovem, https://www.
ligaiberoamericana.org/wp-content/uploads/sites/28/2019/04/05_Coleccion-EUROSOCIAL_
Empleabilidad-juvenil.pdf (ver página 255).
No âmbito das comemorações dos 20 anos da LA LIGA IBEROAMERICANA e da Fundación SES,
Argentina, a Fundação da Juventude participou no encontro internacional da MESACTS – Mesa
Regional sobre Competências Transversais e Socioemocionais, sobre o tema “Avanços e Perspetivas
das Competências Transversais e Socioemocionais nas Políticas Públicas” que decorreu entre 2 e 3
de dezembro, em Buenos Aires.
Na ocasião, foram apresentados os projetos da Fundação da Juventude na área do
empreendedorismo, como uma Boa Prática no desenvolvimento de competências socioemocionais.
No dia 4 de dezembro, a Fundação da Juventude participou também na Assembleia Ordinária
de Sócios da LA LIGA IBEROAMERICANA tendo em vista a avaliação do trabalho realizado
ao longo dos 20 anos da sua existência e identificando os desafios mais importantes que a
sociedade civil enfrentará para os próximos anos, percebendo qual poderá ser o papel da LA LIGA
IBEROAMERICANA nesse âmbito.
Nos dias 5 e 6 de dezembro, a Fundação da Juventude, participou no IX Forum Iberoamericano
“Fazendo Política Juntos - Trabalho, TIC e Igualdade de Género, Por uma agenda de juventudes”.
Neste evento participaram ainda representantes de organizações da sociedade civil de mais
de quinze nacionalidades, bem como de organizações da América Latina e da Europa: SEGIB –
Secretaria-Geral Ibero-Americana; UNICEF; ONU MULHERES - Entidade das Nações Unidas para a
Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres; e Programa EUROSOCIAL+.
Durante os dois dias do IX Fórum, foram organizados 4 grupos de trabalho para aprofundar
diferentes temas: 1) Relações necessárias entre Educação e Trabalho; 2) Lacunas de género.
Desporto e TIC. Um olhar sobre a educação; 3) Contribuição para a economia feminista na
construção de outra economia; 4) 30 anos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
29 organizações da Sociedade Civil de 17 países da Ibero-américa:
https://www.ligaiberoamericana.org
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RESULTADOS EM 2019:
No âmbito do IX Forum Iberoamericano “Fazendo Política Juntos” foi gerado um documento de
agenda de juventudes que pode ser consultado aqui:
https://www.ligaiberoamericana.org/wp-content/uploads/sites/28/2019/12/20-a%C3%B1os-documento-CIERRE-finalDEF.pdf

1 e 2 de abril, em Lima (Peru)

4 de dezembro, Assembleia Ordinária de Sócios da LA
LIGA

2 e 3 de dezembro, MESACTS, Buenos Aires, Argentina

5 e 6 de dezembro, IX Forum Iberomaericano “Fazendo Política Juntos”, Buenos Aires, Argentina
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5.

Formação
Profissional
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5.1. Sistema de Aprendizagem - Porto
PÚBLICO-ALVO:
Os públicos alvo são diversos de acordo com as três atividades:
1.

Sistema de Aprendizagem – formação financiada que se destina a jovens com idade inferior
a 25 anos e habilitações escolares ao nível do 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente, sem
conclusão do ensino secundário ou equivalente;

2. Formação não financiada e workshops – público em geral, no entanto captamos mais o público jovem para os workshops e profissionais que não tiveram oportunidade de estudar para a
formação não financiada;
3. Aluguer de espaços – jovens artistas que pretendem mostrar o seu trabalho ou escolas/entidades que necessitam de espaços especializados para ministrar os seus cursos.
DESCRIÇÃO:
1.

O Sistema de Aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância, dirigidos
a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento
de estudos, conferindo dupla certificação – escolar e profissional (12º ano, Nível IV).
Esta formação é transversal - sociocultural, científica, tecnológica e em contexto de trabalho
- alternando o ensino prático com o teórico. 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.

2. A formação não financiada, vai de encontro à procura do mercado e os workshops abordam na
sua grande maioria, temas de formação, fornecendo ferramentas para uma melhor integração
no mercado de trabalho.
3. Aluguer de Espaços - como as instalações do Centro de Aquisição e Competências têm
um espaço polivalente, clean, amplo, com iluminação natural e virado para a rua, são muito
procurados por artistas (escultura, pintura, fotografia, etc.) para espaço de exposição dos seus
trabalhos. Quanto às salas de formação, o espaço está muito bem equipado com cozinhas
industriais, oficina e salas de informática, o que o torna muito interessante para alugar a
entidades formativas que não têm de fazer investimento maior para realizar as suas formações.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
Todas as entidades/empresas acolhedoras dos formandos para formação prática em contexto de
trabalho, durante todo o percurso curricular, nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar,
Informática – Instalação de Redes, Multimédia e Ação Educativa.
O Centro de Aquisição e Competências Vasco Faria, representa regularmente a Fundação da
Juventude nos seguintes projetos e instituições:
•

Parceiros no Clasp – Conselho Local de Ação Social do Porto (Rede de Apoio Social) –
participação e reuniões regulares;

•

Participação no Conselho Consultivo da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – anual;

•

Participação no Núcleo Empresarial do Bonfim – trimestral;

•

Participação em Ações Pontuais Sobre a Temática dos Jovens Neet, no âmbito do Programa
Integrado de Inovação e Experimentação Social e de Animação Territorial do Porto – CMP.

Sistema de Aprendizagem - Protocolo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
através do financiamento do POPH - Programa Operacional Potencial Humano.
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RESULTADOS EM 2019:
2019 foi mais um ano que se destacou pela falta de jovens a quererem estudar e/ou trabalhar, um
crescimento da procura por parte do mercado de trabalho e uma grande diminuição do grupo
etário. Infelizmente uma percentagem considerável só está a frequentar a formação porque ainda
se encontram no ensino obrigatório.
A grande procura do mercado tem essencialmente origem na área hoteleira, o que faz com que os
jovens não tenham necessidade de estudar para arranjarem um part-time, que já os satisfaz.
Uma oferta concorrencial para as mesmas áreas profissionais na mesma zona geográfica também
não ajuda, assim como a falta de exigência de algumas entidades no processo formativo e até
mesmo educacional, fazendo com que os jovens optem pelas ofertas menos exigentes.
É muito difícil iniciar uma turma com 20 formandos e após a iniciação, conforme se vão apercebendo
que têm de estudar e trabalhar, vão faltando, acabando por desistir, indiferentes às consequências.

PAF - A36 – Técnico/a de Multimédia

PAF - A36 – Técnico/a de Multimédia

PAF - A37 – Técnico/a de Restaurante e Bar

PAF - A35 – Técnico/a de Cozinha / Pastelaria
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Exposição coletiva de estudantes finalistas da FBAUP - Pintura – Artes Plásticas

Exposição coletiva “Workout Thinkloud”

O filme português A ESPIA, com Maria João
Bastos e Daniela Ruah, utilizaram as instalações do CAC para apoio às filmagens e toda
a logística inerente.

Halloween 2019
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Roteiro do Empreendedorismo

1º Workshop Doçaria Conventual – 14 Dezembro 2019

Natal – A equipa

5.2. Sistema de Aprendizagem - Lisboa
PÚBLICO-ALVO:
Jovens até 24 anos de idade, que possuam o 3º 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 experiência em
projetos de formação profissional, ministra os cursos do Sistema de Aprendizagem, programa
financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., do qual é entidade protocolada
desde 2009.
As ações do Sistema de Aprendizagem são ações de formação profissional inicial, em alternância,
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, científica, tecnológica e em contexto de trabalho alternando o ensino prático com o teórico.
PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:
•

RedEmprega de Lisboa;

•

RedEmprega Centro Historico;

•

Entidades acolhedoras de Formação Prática em Contexto de Trabalho: Adidas, FNAC, Grupo
Sonae, Body Concept, Grupo Bizarro (com as marcas Springfield, Women’s Secret e Cortefiel),
Norauto, Midas, Mercedes, Fujitsu, entre outras.

•

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.

RESULTADOS EM 2019:
O Sistema de Aprendizagem em 2019 envolveu 250 jovens NEETS, com um volume de formação
total de 169.336 horas.
Ainda sobre 2019, destaca-se a conclusão com sucesso dos seguintes cursos:
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•

Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, iniciado em setembro 2016, com 15 formandos a
terminarem o percurso.

•

Técnico de Mecatrónica, iniciado em setembro 2016, com 15 formandos a terminarem o
percurso.

•

Programador/a de Informática, iniciado em outubro 2017, com 15 formandos a terminarem o
percurso.

A taxa de empregabilidade mantém-se superior a 80%.
As áreas de formação realizadas em 2019, num total de 12 turmas, foram as seguintes:
•

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;

•

Técnico/a de Vendas;

•

Esteticista;

•

Técnico/a de Apoio à Gestão;

No âmbito dos nossos projetos, destacamos uma importante parceria com o grupo CALZEDONIA
PORTUGAL, que se disponibilizou, no âmbito das Formações Práticas em Contexto de Trabalho
do Sistema de Aprendizagem bem como no âmbito da empregabilidade do Projeto Incorpora, a
fazer sessões in loco com os nossos jovens para divulgação do grupo e respetivas oportunidades.
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6.

Comunicação
Institucional
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ESTRATÉGIA:
O Plano de Comunicação de 2019 teve como ambição desenvolver uma estratégia centrada em
dois eixos principais:
1.

Reforço da marca Fundação da Juventude, ativando a comunicação desta enquanto
protagonista principal na conceção e organização dos vários projetos e iniciativas;

2. Afirmação da identidade de cada projeto e respetiva estratégia da comunicação ainda que
ligada à marca Fundação da Juventude.
O objetivo principal desta estratégia foi potenciar a marca Fundação da Juventude e o património
dos seus 30 anos de existência enquanto instituição de referência na promoção e organização
de iniciativas de apoio à juventude a nível nacional, comunicando não só a diversidade como o
elevado número de iniciativas que anualmente desenvolve no seu plano de atividades.
O ano de 2019 foi importante para ser fazer uma revisão de alguns procedimentos na organização
do planeamento da comunicação e na revisão da imagem de alguns projetos, processo que está
ainda em curso em 2020. Esta revisão tem como objetivos e orientação estratégica o seguinte:
1.

Ajustar a comunicação para melhor se adequar às plataformas digitais e se articular entre
as duas realidades - on e off line – ainda que reforçando a presença nas plataformas on line;

2. Apostar numa linguagem de maior proximidade e humanização, promovendo histórias
concretas de jovens que participam nas iniciativas da Fundação;
3. Investir em redes de colaboração da Fundação da Juventude, apostando em relações de
maior cooperação e proximidade com os principais públicos alvo nomeadamente Estudantes,
Escolas, Parceiros Institucionais e Fundadores;
Alguns momentos altos marcaram a comunicação ao longo do ano, sendo a data de celebração
do 30º aniversário da Fundação da Juventude – 25 de setembro – um desses momentos e que foi
assinalado com um mailing à base de dados geral da Fundação da Juventude com um vídeo de
agradecimento e uma importante entrevista realizada na Antena 1. Contudo, a Fundação pretende
estender a celebração do seu aniversário ao longo de todo o ano em curso, ou seja, a celebração
dos 30 anos irá terminar a 25 de setembro de 2020.
Igualmente o período da organização das Mostras foi também um momento alto de comunicação
manifestado pela grande visibilidade da Fundação nas diversas plataformas, imprensa, site e redes
sociais.
COMUNICAÇÃO SOCIAL:
Ao longo de 2019, a Fundação da Juventude procurou manter um contato próximo com a
comunicação social tendo tido uma boa visibilidade na imprensa assinalada sobretudo nos
períodos de organização dos três grandes eventos: Mostra dos Jovens Cientistas, Mostra dos
Jovens Empreendedores e Mostra dos Jovens Criadores. Esta indicação confirma a importância
da organização destes grandes eventos no contexto das iniciativas e visibilidade da Fundação da
Juventude junto da imprensa revelando-se como boas oportunidades de comunicação, com bons
resultados ao nível de notoriedade da marca.
Este crescimento da visibilidade foi possível graças a um plano sistemático de envio de
comunicados de imprensa e um contacto regular com os media nacionais e regionais; o envio
destes comunicados foi sendo ajustado em função das abordagens de interesse para os públicos-alvo da Fundação da Juventude.
O 30º aniversário da Fundação foi também um momento de comunicação importante marcado
por duas grandes entrevistas realizadas na televisão e na rádio e onde foi possível dar visibilidade
ao trabalho global da Fundação da Juventude nos seus vários eixos estratégicos de ação.
Em 2019 a Fundação da Juventude foi referenciada 497 vezes junto dos media, com um Automatic
Advertising Value Total de 1.697.352,00, nestas estatísticas é importante destacar o contributo da
exposição do Picasso com um valor de cerca de 600.000,00 no total de inserções.
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WEBSITE OFICIAL:
Em 2019 o website oficial da Fundação da Juventude obteve 81.392 sessões únicas, com uma
média de 2,62 página visitadas por sessão.
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.
O site continua a ser uma peça central na comunicação da Fundação da Juventude ainda que a
atual plataforma precise de renovação. Importante registar um crescimento de cerca de 85% de
novos visitantes durante o ano de 2019.
NEWSLETTER EXTERNA:
A Fundação da Juventude detém uma plataforma de envio de email marketing com uma base de
dados de quase 18.000 contatos devidamente segmentada, contactos que mantem com muita
regularidade, ainda que sem uma periodicidade fixa, para divulgação quer de projetos quer de
comunicações de caráter mais institucional.
Ao longo de 2019 procuramos melhorar a qualidade dos conteúdos enviados, explorando melhor
elementos gráficos que amentem a qualidade da comunicação, nomeadamente com recurso a
mais imagens e vídeos.
Esta plataforma é importante mesmo que face ao crescente protagonismo das redes sociais,
uma vez que permite manter uma maior proximidade e fidelização com os públicos da Fundação,
nomeadamente as Escolas e Professores, as Autarquias e Fundadores e os Jovens, públicos que
são estratégicos no contexto da atividade da Fundação da Juventude e com os quais é essencial
assegurar uma relação de proximidade continuada no tempo.
REDES SOCIAIS:
Ao longo de 2019 aprofundamos a nossa aposta da comunicação através das redes sociais,
nomeadamente nas redes mais vocacionadas para o nosso público alvo, que são o Facebook e
Instagram, e ainda o LinkedIn e Youtube, estes últimos ainda não tão explorados.
O feed das redes sociais é cada vez mais exigente, não só pela qualidade de produção de cada
conteúdo como pela enorme concorrência e diversidade de temas que são comunicados on line
e que exigem uma maior diferenciação, por essa razão, as redes sociais são cada vez mais uma
tarefa exigente da comunicação.
Assim, o ano de 2019 foi importante para implementar uma política de gestão de redes sociais mais
apurada, quer ao nível da qualidade de produção de conteúdos como ao nível do planeamento
procurando-se aprimorar o plano de comunicação off e on line e bem assim a estratégia de relações
públicas na imprensa.
Estamos a crescer em impacto e visibilidade devido a uma estratégia consistente a nível do
planeamento das publicações e de reforço de uma linha de comunicação mais humanizada e com
recurso publicação de stories, mas ainda estamos aquém a nível de interação pretendido, estamos
a trabalhar também sobre este ponto.
A página oficial da Fundação da Juventude no Facebook atingiu um total de 3.3M de pessoas
alcançadas. 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 10.45k
impressões/dia. Apesar de um esforço de maior humanização da comunicação, ainda estamos
com um nível de interação e viralidade baixos.
O Instragram tem apresentado um crescimento maior e é claramente a rede que a população
mais jovem prefere pelo que é uma rede onde temos vindo a apostar. No ano de 2019 registamos
um total de impressões de 188,1 K e neste caso com uma taxa de viralidade de 14%, superior ao
Facebook.
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Temos também apostado na produção de alguns vídeos e com isso temos alimentado o canal
de Youtube ainda que a este nível haja um grande trajeto a percorrer para podermos posicionar
melhor a Fundação neste canal.
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS:
A Fundação da Juventude esteve presente em 2019 em apenas uma Feira – CONCRETA. A sua
presença foi algo institucional ainda que tenha sido também uma oportunidade para dar a conhecer
os seus projetos e atividades nos domínios da Formação Profissional, Emprego, Empreendedorismo,
Voluntariado, Ciência e Criatividade. Esta participação da Fundação da Juventude foi realizada a
convite da organização da feira.
Concreta - Feira de Construção, Reabilitação, Arquitetura e Design
Quando: 21 a 24 de novembro de 2019
Onde: Exponor – Feira Internacional do Porto
Organização: Exponor – Feira Internacional do Porto
Público-alvo: Engenheiros, técnicos, aplicadores, instaladores, assentadores, consultores,
empreiteiros de obras de urbanização, hidráulicas, vias de comunicação e outras infra-estruturas,
empresários, industriais da construção civil, arquitetos, entre outros
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Onde
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A Fundação da Juventude tem a sua Sede Social, em pleno Centro Histórico da cidade do Porto,
no Palácio das Artes, no qual estão localizados os seus serviços administrativos e financeiros
e atendimento ao público (Largo de São Domingos, n.ºs 16-22). O Palácio das Artes assumese como um centro de excelência nas áreas da criatividade e inovação, estando equipado com:
ateliês/espaços de residências artísticas, salas para formação e workshops, salas multidisciplinares
e polivalentes, laboratórios criativos, um restaurante e duas lojas. Serve, assim, de espaço e
montra privilegiada à arte e aos produtos desenvolvidos por jovens criadores e também artistas
conceituados.
O CAC – Centro de Aquisição de Competências Vasco Faria, equipamento da Fundação da
Juventude destinado essencialmente à Formação Profissional (Sistema de Aprendizagem e
Formações Modelares), tem instalações no Porto, na Rua Joaquim António de Aguiar n.º 168. Este
investimento recente da Fundação reforça 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, a Fundação da Juventude tem uma Delegação Regional em Lisboa com
instalações perto do Marquês de Pombal, na Rua do Conde Redondo n.º 46, R/C, 1º e 2º piso.
A Delegação Regional de Lisboa presta os seguintes serviços: Formação Profissional; Apoio ao
Emprego e às atividades escolares; Apoio ao Empreendedorismo; Informação e encaminhamento;
Orientação Escolar e Profissional.
A Fundação da Juventude dispõe também de um NIDE localizado em Lisboa.
Os Ninhos de Empresas (NIDE) são espaços físicos de incubação, dotados de apoio técnico, material
e logístico, onde jovens empreendedores podem exercer atividades empresariais, para além de
contarem com espaços de co-working e serviços de escritório virtual. O NIDE Lisboa localiza-se
nas instalações da Delegação de Lisboa e Vale do Tejo (R/C). Também com este investimento a
Fundação reforça a sua aposta no Apoio ao Empreendedorismo Jovem, com especial enfoque
no Empreendedorismo Criativo e Qualificado, de base local, sem esquecer o Empreendedorismo
Social.
O NIDE de Lisboa integra a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela iniciativa Startup
Portugal e encontram-se acreditados para a Prestação de Serviços de Incubação no âmbito dos
projetos de “Vale Incubação”, “StartUP Voucher” e “StartUP Visa”.
A Fundação da Juventude, dispõe ainda do edifício de Tavira, um edifício que lhe foi restituído
durante o ano de 2019, estando a ser desenhado um projeto de exploração para o equipamento,
em parceria com entidades privadas e públicas, para a implementação de atividades que vão de
encontro à finalidade para a qual o edifício foi construído - servir os Jovens.
Tem uma localização privilegiada pois está inserido num eixo estratégico em termos de vias de
acesso estruturantes e está próximo de diversas infraestruturas, públicas e privadas, de serviços
essenciais à sua atividade. Por outro lado, tem a vantagem de estar inserido numa urbanização
nobre e pacata, o que lhe oferece excelentes condições para a realização de diversas atividades.
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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 e nº 46 A, R/C
1150-107 Lisboa

Rua Maria Aboim n.º1
8800-405 Tavira
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SEDE
Cristina Mesquita, Secretária Pessoal Comissão Executiva/
Administração
Susana Chaves, Gestora de Projeto
Paula Cardoso, Gestora de Projeto
Ema Gonçalves, Gestora de Projeto
Maria do Carmo Moreira, Gestora de Projeto

Departamento Financeiro
Ricardo Chaves
Fátima Rodrigues

Formação Profissional
Sistema de Aprendizagem/Porto
Filomena Araújo, Gestora de Projeto
Carla Sousa
Cristina Sousa
Eduardo Almeida

DELEGAÇÃO DE LISBOA
Bruno Neto, Gestor de Projetos

Ninho de Empresas e Coworking (StartUP Juventude)
Paula Graça, Gestora de Projeto

Formação Profissional
Sistema de Aprendizagem/Lisboa
Marisa Fernandes, Gestora de Projeto
Sónia Silva
Inês Machado
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SEDE NACIONAL
Palácio das Artes
Largo S. Domingos, nº19
4050 - 545 Porto
Portugal
+351 223 393 530
geral@fjuventude.pt

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

www.fjuventude.pt

