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Nota Introdutória  
O ano de 2015 deve ser considerado com um ano de transição e consolidação da 

Fundação da Juventude tanto a nível interno como a nível externo apesar dos fortes 

constrangimentos sentidos ao nível financeiro. 

 

Em 2015 a Fundação da Juventude conseguiu cumprir uma parte significativa dos 

projetos e atividades inicialmente previsto nos diferentes domínios definidos por esta 

Comissão Executiva e Conselho de Administração como vetores estratégicos de atuação 

com especial enfoque na Formação Profissional, no Emprego e Empreendedorismo, na 

Ciência e Tecnologia, na Cidadania e Voluntariado e na Inovação e Criatividade, este 

último sobretudo através do Palácio das Artes que conseguiu apresentar uma agenda e 

uma proposta cultural praticamente permanente ao longo do ano. 

 

A conjuntura nacional manteve-se inalterada caracterizada por uma redução 

significativa de verbas oriundas de Entidades Públicas para o Setor Fundacional (por 

imposição dos sucessivos Orçamentos de Estado incluindo o de 2015) tem vindo a 

provocar dificuldades adicionais à Fundação da Juventude bem como por parte de 

Entidades Privadas ao abrigo das políticas de Responsabilidade Social e Lei do Mecenato 

fruto da ainda fraca conjuntura económica do país, o que se tem traduzido numa 

redução significativa de receita própria, apesar de ter estabilizado no exercício de 2015, 

exigindo cada vez mais uma consolidação do esforço de contenção e reestruturação da 

estrutura operacional, o que tem vindo a ser feito desde 2013, pelo que em Janeiro de 

2016 se concretizará uma concentração da atividade no Porto e em Lisboa (com o 

encerramento do Algarve) procurando desta forma concentrar recursos, ganhando 

escala e mantendo a esfera de atuação e visibilidades nacionais que se exigem à 

Fundação da Juventude.  

 

O próximo ano de 2016 marca o começo de um ciclo importante da Fundação da 

Juventude tendo em vista o novo quadro comunitário de apoio Norte 2020 o que exige 

a tão necessária consolidação de passivo de médio/longo prazo (que será concretizada 

em Agosto de 2016 pela venda dos edifícios da Casa da Companhia, Ferraz e Vitória pelo 

valor de 3.200.000€ tendo por base o Contrato de Promessa de Compra e Venda 

celebrado a 2 de Dezembro de 2015) beneficiando já a reestruturação do quadro de 
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pessoal concretizada a 23 de Dezembro de 2015 que permitiu uma redução de 27 para 

18 colaboradores.   

 

Irá manter-se em 2016 a necessidade de reforço do Fundo Social por via da sua abertura 

a potenciais novos Fundadores privados capazes de contribuir ativamente para o 

desenvolvimento da nossa missão ou eventual necessidade de reforço por parte de 

atuais Fundadores, sobretudo privados de modo a manter o atual estatuto de entidade 

privada. 

 

RESUMO - PROJETOS E ATIVIDADES:  

Em 2015 é de notar a consolidação do projeto do Sistema de Aprendizagem, em especial 

no Porto e em Lisboa, continuando este a representar um dos projetos core da Fundação 

da Juventude ao nível da Formação Profissional bem como a continuação de 

importantes projetos core em diferentes áreas como a do Empreendedorismo e 

Emprego (como o Ninho de Empresas, PEJAME, PEJENE e o inicio do EYP – Empowering 

Youth Potential), a da Ciência e Tecnologia (com o Concurso dos Jovens Cientistas e 

Investigadores e Mostra Nacional de Ciência, a par das participações internacionais no 

EUCYS e no INTEL/ISEF, sem esquecer o projeto internacional de cooperação SciCamp), 

a da Cidadania e Voluntariado Jovem (o Tresca Europe, a Semana Internacional dos 

Direitos da Juventude, o Fora da Caixa, e as ações de Voluntariado nos grandes eventos, 

com especial destaque para os Festivais de Verão), a Inovação e Criatividade em estreita 

ligação com o Palácio das Artes (novas Exposições Privadas, consolidação das Feiras 

Francas e do Concurso dos Martelinhos de São João, a 1ª edição do Concurso Artes e 

Talentos e respetiva Exposição e o inicio da nova edição do Programa Nacional de Bolsas 

Cidade e Arquitectura). 

 

É importante contudo referir que tendo em consideração o inicialmente previsto 

aquando da apresentação do Plano de Atividades para 2015 não foi possível a 

concretização de alguns projetos importantes que convém referir, como o Concurso de 

Ideias GET ON TOP ao nível do empreendedorismo (por falta financiamento privado mas 

expetável o seu desenvolvimento em 2016, por via de uma parceira em negociação com 

o Município do Porto), o Concurso Nacional de Design “Em Português” (igualmente por 

falta de financiamento privado pelo que se pretende a sua realização ainda em 2016) no 
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domínio da inovação e criatividade. São dois importantes projetos que queremos 

realizar em pleno no decorrer do ano de 2016. 

  

Simultaneamente temos vindo a consolidar a nossa estratégia de comunicação 

institucional, iniciada em 2013, com o intuito de reforçar o posicionamento da Fundação 

junto dos jovens, bem como dos seus Fundadores e restantes entidades do setor público 

e privado, na procura de uma crescente notoriedade, o que tem em muito sido 

conseguido com a presença nas principais feiras e fóruns ligados ao setor da juventude, 

através de uma dinamização de conteúdos da Fundação nas principais redes sociais bem 

como através da aposta do Voluntariado Jovem em eventos nacionais de grande 

dimensão e mediatismo e através de outras parcerias que permitem divulgar a nossa 

marca, estando prevista uma assessoria de comunicação para o ano de 2016 por forma 

a alavancar, potenciar e consolidar a marca da Fundação junto dos principais media. 

 

RESUMO - EXERCÍCIO DE 2015: 

O ano de 2015 apresentou assim uma estabilização da atividade desenvolvida, apesar 

de um resultado líquido do período ainda negativo de 340.431,72€ (pelo terceiro ano 

consecutivo) em grande parte fruto da concretização do plano de reestruturação da 

Fundação nomeadamente da redução do quadro de pessoal (e demais custos 

associados). 

 

Importa ressalvar o agravamento do comportamento do lado da despesa em especial o 

agravamento de 22% em custos com pessoal (dada a reestruturação do quadro de 

pessoal que exigiu um esforço adicional da Fundação com um impacto negativo na 

rúbrica de 162.145€) apesar da redução de 11% em fornecimentos e serviços externos 

(- 97.305,45€).  

 

Importa igualmente referir um agravamento em 11% na rúbrica outros gastos e perdas 

(+65.028,09€) e em 41% na rúbrica juros e gastos similares suportados (+50.389,10€ dos 

quais + 13.461,16€ referentes a juros bancários de financiamentos obtidos e + 

36.976,87€ referentes a outros dos quais 22.254,45 dizem respeito a serviços bancários 

reclassificados da rúbrica de fornecimentos e serviços externos e 14.722,42€ 
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respeitantes a juros do pagamento antecipado dos valores referente ao processo do 

SAJE – Sistema de Apoio a Jovens Empresários.).  

 

Em termos globais a despesa (incluindo depreciações e amortizações) no exercício de 

2015 foi agravada em 3% (+72.071,49€) mas excluindo os eventos extraordinários 

ocorridos no exercício (indemnizações com pessoal e custos associados) teria tido um 

comportamento positivo com uma redução de 4,5% (- 104.841,38€).  

 

Finalmente é também importante salientar que ao nível da receita global (vendas e 

serviços prestados; subsídios à exploração; outros rendimentos e ganhos) há lugar a 

uma estabilização apesar da ligeira variação positiva de 2% (+ 40.761,68€) o que não foi 

suficiente para corrigir o resultado de exploração e o resultado operacional que 

sofreram um agravamento em ambos os casos pelos efeitos anteriormente descritos.   

 

Este resultado líquido do período veio comprovar a correta estratégia seguida pela 

Fundação assente redução passivo da Fundação por via da alienação de património e da 

redução do seu quadro de pessoal e respetiva estrutura operacional com a centralização 

da sua atividade no Porto e em Lisboa.  

 

Será importante no exercício de 2016 o enfoque que deverá ser dado ao aumento de 

receita por via de novos projetos nacionais e internacionais em especial no âmbito do 

novo Quadro Comunitário de Apoio, trabalho este que tem vindo a ser desenvolvido 

mais recentemente através da Augusto Mateus & Associados, a quem foi contratado o 

desenvolvimento de todo o Plano Estratégico da Fundação na área da Juventude em 

Portugal e respetivo Plano de Ação. 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS: 

O Conselho de Administração, e a Comissão Executiva, propõem no âmbito da aplicação 

de resultados que o resultado líquido negativo do exercício de 340.431,72€ seja levada 

a resultados transitados 

 

CONCLUSÃO: 
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Conforme já referido anteriormente, e depois de um exercício de 2015 muito exigente, 

com a toda de decisões importantes e de elevada relevância para o futuro da Fundação, 

entendemos que o ano de 2016 marcará o começo de um ciclo importante e decisivo no 

qual será possível consolidar a marca da Fundação da Juventude e reforçar o seu papel 

relevante junto da sociedade portuguesa, em geral, e dos jovens portugueses, em 

especial, na promoção e afirmação da sua missão de inserção dos jovens na vida ativa e 

profissional. 

 

A Comissão Executiva da Fundação da Juventude 

O Conselho de Administração da Fundação da Juventude 

 

Porto, 30 de Março de 2016 
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Onde Estamos 

A Fundação da Juventude, desde o seu nascimento (1989), estabeleceu-se na sua atual 

sede social, conhecida como Casa da Companhia, onde funciona à data de hoje o seu 

Ninho de Empresas (NIDE). 

 

Para além da Sede no Porto, a Fundação 

tem desde 2009 um equipamento cultural 

situado no Largo de São Domingos, o 

Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, 

onde atualmente funcionam os seus 

serviços técnicos e administrativos, 1 sala 

multimédia, 3 residências artísticas. 

 

A Fundação da Juventude tem ainda duas 

Delegações, uma na Região de Lisboa e 

Vale do Tejo (desde 1992, com novas 

instalações em Lisboa, na Rua Conde 

Redondo, desde Janeiro de 2016) e outra 

na Região do Algarve (desde 1995, cujo o 

seu encerramento teve lugar em Janeiro 

de 2016), permanecendo com a mesma 

missão e objetivos  

 

 

Localização das Infraestruturas da Fundação 
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Formação Profissional 

1.1. SISTEMA DE APRENDIZAGEM  
 

GESTORES DE PROJECTO: 

Porto – Filomena Araújo (faraujo@fjuventude.pt) 

Lisboa – Paula Graça (pgraca@fjuventude.pt) 

Algarve – Sandra Góis (sgois@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens até 24 anos de idade, que possuam o 3.º Ciclo 

do ensino básico ou equivalente, sem conclusão do 

ensino secundário ou equivalente.  

 

DESCRIÇÃO: 

A Fundação da Juventude, enquanto entidade 

formadora acreditada, e com larga experiência em projetos de formação profissional, 

ministra os Cursos de Aprendizagem, programa financiado pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. As ações do Sistema de Aprendizagem são ações de formação 

profissional inicial, em alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no 

mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos, conferindo dupla 

certificação – escolar e profissional (12º ano, Nível IV). Esta formação é transversal 

(sociocultural, cientifica, tecnológica e em contexto de trabalho), alternando o ensino 

prático com o teórico. 

 

RESULTADOS EM 2015: 

Em 2015 foi possível estabilizar e reforçar a atividade formativa no Porto e em Lisboa 

consolidando desta forma o projeto do Sistema de Aprendizagem assumindo-se como 

um projeto estratégico para a Fundação da Juventude. 

No final de 2015 e no âmbito do plano de reestruturação da Fundação da Juventude 

procedeu-se ao encerramento da Delegação Regional do Algarve e consequentemente 

ao encerramento do projeto do Sistema de Aprendizagem e do Sistema Vida Ativa.  

 

 

mailto:faraujo@fjuventude.pt
mailto:pgraca@fjuventude.pt
mailto:sgois@fjuventude.pt
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PORTO 

Na equipa do Sistema de Aprendizagem do Porto o ano de 2014 traduziu-se num ano de 

importante consolidação e de afirmação do projeto com perspetiva de uma elevada 

estabilidade para o ano de 2015 no qual se perspetiva o arranque de 2 novos cursos de 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria, em Abril e em Outubro de 2015. 

Em 2015 transitaram 6 cursos do ano de 2014, tendo terminado 5 cursos, no mesmo 

ano de referência e iniciado 2 novos cursos o que faz com que na transição de 2015 para 

2016 tenhamos neste projeto 8 cursos com um total de 142 formandos. 

É de salientar o histórico do projeto com uma taxa de empregabilidade global superior 

a 75% o que demonstra bem o enfoque no resultado final contribuindo de forma ativa 

para o aumento da empregabilidade dos jovens no mercado de trabalho, com exceção 

da área de Hotelaria e Restauração no qual atingimos os 100% de empregabilidade.   

 

Cursos Concluídos em 2015 (5 cursos; 26 jovens com certificação profissional): 

 Técnico/a de Esteticista/Cosmetologista (29 de Outubro de 2012; 5 jovens com 

certificação profissional); 

 Técnico/a de Mesa e Bar (5 de Novembro de 2012; 5 jovens com certificação 

profissional); 

 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores (1 de Março de 2013; 3 jovens 

com certificação profissional); 

 Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (15 de Abril de 2013; 5 jovens com certificação 

profissional);  

 Técnico/a de Esteticista/Cosmetologista (29 de Outubro de 2012; 8 jovens com 

certificação profissional). 

 

Cursos que transitam de 2015 para 2016 (8 cursos; 142 formandos): 

 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores (16 de Setembro de 2013; 9 

formandos); 

 Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (20 de Maio de 2014; 13 formandos); 

 Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (20 de Maio de 2014; 17 formandos); 

 Técnico/a de Restaurante e Bar (17 de Setembro de 2014; 20 formandos); 

 Técnico/a de Restaurante e Bar (17 de Setembro de 2014; 19 formandos); 
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 Técnico/a de Multimédia (13 de Outubro de 2014; 19 formandos); 

 Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (30 de Abril de 2015; 24 formandos); 

 Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (27 de Outubro de 2015; 21 formandos). 

 

 

LISBOA 

A Delegação de Lisboa ao nível do Sistema de Aprendizagem no decorrer do ano de 2015 

conseguiu atingir um nível muito satisfatório de consolidação e de estabilização do 

projeto o que permite perspetivar um ano de 2016 muito estável, já nas novas 

instalações no centro de Lisboa, Rua do Conde Redondo (junto à Avenida de Liberdade 

e paralela à Avenida Duque de Loulé) consubstanciado na iniciação a partir de Setembro 

de 2016 de 4 novas ações.   

 

Cursos concluídos em 2015 (4 cursos; 59 jovens com certificação profissional): 

• Esteticista – Cosmetologista (12 de Dezembro de 2012 a 9 de Junho de 2015; 15 jovens 

com certificação profissional); 

• Esteticista – Cosmetologista (12 de Dezembro de 2012 a 9 de Junho de 2015; 19 jovens 

com certificação profissional); 

• Técnico/a de Informática – Sistemas (21 de Dezembro de 2012 a 13 de Fevereiro de 

2015; 16 jovens com certificação profissional); 

• Esteticista – Cosmetologista (6 de Setembro de 2013 a 6 de Novembro de 2015; 9 

jovens com certificação profissional). 

 

Cursos que transitam de 2015 para 2016 (9 cursos; 192 jovens formandos): 

• Técnico/a de Esteticista – Cosmetologista (6 de Setembro de 2013; 21 jovens); 

• Técnico/a de Esteticista – Cosmetologista (19 de Setembro de 2014; 22 jovens); 

• Técnico/a de Informática Sistemas (19 de Setembro de 2014; 19 jovens); 

• Técnico/a Comercial (19 de Setembro de 2014; 16 jovens); 

• Técnico/a de Vendas (27 de Setembro de 2014; 14 jovens). 

• Técnico/a Comercial (18 de Setembro de 2015; 25 jovens); 

• Técnico/a de Vendas (18 de Setembro de 2015; 25 jovens); 

• Técnico/a de Esteticista – Cosmetologista (18 de Setembro de 2015; 25 jovens); 

• Técnico/a de Informática Sistemas (18 de Setembro de 2015; 25 jovens). 
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Em 2016 terá lugar a conclusão de 4 cursos (1 curso em Fevereiro e 3 cursos em 

Novembro) que darão lugar a novos 4 cursos mantendo o atual nível de formação 

profissional no final do ano, prevendo-se um acréscimo entre os meses de Setembro e 

Novembro. 

 

Tendo por base as novas instalações da Delegação Regional de Lisboa, com cerca de 

900m2 afetos aos projetos de Formação Profissional, perspetiva-se um crescimento 

sustentado em projetos desta área, em função de candidaturas a apresentar junto do 

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

 

PORTO E LISBOA - NOTA FINAL: 

 

Para o Sistema de Aprendizagem da Fundação da Juventude, tanto no projeto do Porto 

como no projeto de Lisboa, o ano de 2015 traduziu-se num ano de enorme desafio 

devido às alterações do sistema formativo que fomentam mais a quantidade de 

formandos em desprimor da qualidade da formação.  

 

A Fundação da Juventude continuou a apostar na qualidade, com grande esforço, 

baseando-se na afirmação do projeto que considera muito positivo e potencial para o 

futuro dos jovens, perspetivando uma maior estabilidade para o ano de 2016, onde se 

pretende arrancar com mais cursos da área Hotelaria e Restauração, Comércio, 

Audiovisuais e Produção dos Media, Estética e Cosmetologista, e Ciências Informáticas.   

 

No entanto, a Fundação da Juventude continua a sentir as mesmas dificuldades, 

principalmente na falta de assiduidade e interesse por parte dos jovens, sem hábitos 

escolares e pouca retaguarda familiar, não se encontrando consciencializados para a 

mais-valia deste tipo de formação dual. A Fundação continua a investir diariamente num 

contacto personalizado e atento junto dos jovens e familiares. 

 

ALGARVE 

A Delegação do Algarve ao nível do Sistema de Aprendizagem no decorrer do ano de 

2015 concluiu 2 cursos com a formação final com sucesso de 17 jovens formandos. 
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Em 2015 procedeu-se à centralização do projeto do Sistema de Aprendizagem no Porto 

e na Delegação de Lisboa tendo em consideração todo o trabalho de consolidação 

realizado até aqui bem como a forte ligação que existe aos jovens e às necessidades do 

próprio mercado de trabalho com o encerramento deste projeto no Algarve. 

 

Cursos Concluídos em 2015 (2 cursos; 17 formandos): 

 Técnico/a de Informática Sistemas (terminou em Junho de 2015; 9 formandos com 

certificação profissional); 

 Técnico/a Comercial (terminou em Janeiro de 2016; 8 jovens com certificação 

profissional). 

 

 

PARCEIROS: 

Porto, Lisboa e Algarve 

Entidades acolhedoras (diversas) para Formação em Contexto de Trabalho 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

 

 

EVIDÊNCIAS: 
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1.2. PROGRAMA VIDA ACTIVA 
 

GESTORES DE PROJECTO: 

Algarve – Sandra Góis (sgois@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Desempregados jovens e adultos inscritos nos Centros do IEFP, tendencialmente, 75% 

dos desempregados devem ser beneficiários de prestações sociais – subsídio de 

desemprego, subsídio social de desemprego ou RSI - sem prejuízo da integração de 

outros com baixas qualificações. 

 

DESCRIÇÃO: 

A medida Vida Ativa – Emprego Qualificado visa reforçar a qualidade, a eficácia e a 

agilidade das respostas no âmbito das medidas ativas de emprego, particularmente no 

que respeita à qualificação profissional. 

 

Esta medida pretende consolidar, integrar, e aperfeiçoar um conjunto de intervenções 

orientadas para a ativação dos desempregados, favorecendo a aprendizagem ao longo 

da vida, o reforço da empregabilidade e a procura ativa de emprego. 

 

A Fundação da Juventude, enquanto Entidade Formadora em função dos interesses e 

motivações dos candidatos identificados em sessões coletivas, constituiu os grupos de 

formação, considerando o perfil individual dos desempregados, e o reforço das suas 

competências pessoais e técnicas, visando constituir uma resposta concreta às 

necessidades do mercado de trabalho. 

 

  

mailto:sgois@fjuventude.pt
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RESULTADOS EM 2015: 

 

Cursos iniciados no final de 2014 com conclusão em 2015 (8 ações; 195 formandos): 

 TIC Básico (200 horas; Castro Marim; 25 formandos) 

 TIC Básico (200 horas; Tavira; 27 formandos) 

 TIC Avançado (200 horas; Faro; 24 formandos) 

 TIC + Técnicas de Procura de Emprego (50 horas; Faro; 24 formandos) 

 Comércio – Vendas Nível 4 (200 horas; Tavira; 21 formandos) 

 Comércio – Vendas Nível 2 (200 horas; Castro Marim; 25 formandos) 

 E-Marketing (200 horas; Tavira; 23 formandos) 

 Comunicação assertiva e Técnicas de Procura de Emprego (25 horas; Tavira; 26 

formandos) 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

 

  



17 
 

  



18 
 

Emprego e Empreendedorismo  

2.1. NIDE – NINHO DE EMPRESAS 
 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Ema Gonçalves 

(egoncalves@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens empreendedores com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos 

(excecionalmente com idade superior a 35 anos), recém-licenciados ou com formação 

técnica especializada, ou com experiência profissional comprovada ou complementar 

na sua área de negócio, que queiram constituir a sua empresa, a título individual ou em 

grupo até ao limite de 4 elementos. 

 

DESCRIÇÃO: 

Os Ninhos de Empresas são espaços físicos de incubação dotados de estruturas de apoio 

técnico, material e logístico, onde os jovens podem exercer atividades empresariais. 

As empresas a criar instalam-se em gabinetes, pagando uma renda simbólica por esse 

espaço. Será garantido, a todas as empresas, o apoio de secretaria, reprografia e 

telecomunicações, auditório, sala de reuniões, entre outros. 

As candidaturas são feitas ao longo de todo o ano, não existindo um período definido. 

Desde que existam espaços disponíveis, as empresas podem efetuar a sua candidatura. 

O horário de utilização dos gabinetes é livre, o que permite que os jovens possam 

investir o tempo que for necessário na criação e implementação do seu negócio. 

 

RESULTADOS EM 2015: 
Os Ninhos de Empresa consolidaram-se em 2015 enquanto projeto na área do 

Empreendedorismo tendo em conta a sua localização estratégica no Eixo Mouzinho-

Flores, no coração do Centro Histórico do Porto, bem como pelo conjunto de parceiros 

institucionais estratégicos que fazem com que a procura hoje seja superior bastante 

superior à oferta. 

 

Taxa de ocupação: 100% 

mailto:egoncalves@fjuventude.pt
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Empresas incubadas:  

 

 NIDE.1 - Neoneris 

 NIDE.2 - Sorte Seguros 

 NIDE.3 - Ricardo Teixeira  

 NIDE.4 - Portgall 

 NIDE.5 - No Tecto do Mundo 

 NIDE.6 - Associação A3S 

 NIDE.7 – Essential Promisse 

 NIDE.8 - Rosa Sobral  

 NIDE.9 – Matilde Cabral 

 NIDE.11 – Crowd Associates 

 NIDE.12 – Oporto Properties 

 NIDE.13 – Ecosafe 

 NIDE.14 – Moega 

 NIDE.15 - Formtivity 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS EM 2015: 
Locais – Porto: 

 Santa Casa da Misericórdia do Porto (Banco de Inovação Social) 

 SHARE – Associação para a Partilha do Conhecimento 

 

Nacionais: 

 ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários 

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

 IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Banco de Inovação Social) 
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2.2. PEJENE – PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE JOVENS ESTUDANTES DO 

ENSINO SUPERIOR NAS EMPRESAS (23.º EDIÇÃO) 

 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes do ensino superior que se encontram a 

frequentar o último ou penúltimo ano (Licenciatura, 

Mestrado ou Mestrado Integrado). 

 

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, autarquias. 

 

O PEJENE terá continuação em 2016 com a sua 24ª Edição. 

 

CALENDÁRIO EM 2015: 
• Candidaturas para Entidades de Acolhimento: até 30 de Abril de 2015 
• Candidaturas dos Estudantes: a partir de 4 de Maio de 2015 
• Estágios: entre Julho e Setembro de 2015 
  

mailto:schaves@fjuventude.pt
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RESULTADOS EM 2015: 
O PEJENE permitiu aos jovens, em muitos casos, um primeiro contacto com o mundo do 
trabalho.  
 
O Programa tem tido um grande impacto nos últimos anos, continuando a ser o 
programa de estágios de referência junto dos alunos do ensino superior em Portugal, 
recebendo de diversas organizações e entidades acolhedoras os mais gratificantes 
elogios, sendo o grau de satisfação das empresas e dos alunos muito elevado. 
 
A sessão de lançamento do PEJENE 2015 decorreu na Futurália, no dia 12 de março, às 
15h. Foi ainda realizado um vídeo promocional do PEJENE: 
https://www.youtube.com/watch?v=PUPRaUiLP4g  
 
A Fundação participou ainda nos seguintes eventos na divulgação do PEJENE: 
• FUTURÁLIA, que decorreu na FIL em Lisboa, de 11 a 14 de Março de 2015; 
• Sessão de Apresentação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, dia 28 
de Abril de 2015; 
• Sessão de Apresentação na 27ª JobShop da Associação de Estudantes do Instituto 
Superior Técnico, dia 7 de Maio de 2015; 
• VI edição da VALorizar - Mostra de Emprego e Formação do Concelho de Valongo, de 
6 a 7 de Maio de 2015; 
• Feira de Emprego da Universidade Lusíada do Porto, de 18 a 20 de Maio de 2015; 
• Feira das ONG’s, no Centro de Congressos do Estoril, de 8 a 11 de Outubro de 2015; 
• Sessão de Apresentação do PEJENE no Coworking de Paranhos, no âmbito do projeto 
Cowork Social – Promoção do Empreendedorismo de Inovação Social por Jovens 
Desempregados, 27 de Outubro de 2015; 
• Sessão de Apresentação do PEJENE no Coworking de S. João da Madeira, no âmbito 
do projeto Cowork Social – Promoção do Empreendedorismo de Inovação Social por 
Jovens Desempregados, 29 de Outubro de 2015. 
 
 
Dados estatísticos: 
• 405 Estágios 
• 212 Entidades de Acolhimento 
• 59 Jovens inseridos em contexto de trabalho (através de contratos de full-time ou part-
time, estágio profissional e/ou prestação de serviços) 
• 15% Taxa de Empregabilidades 

https://www.youtube.com/watch?v=PUPRaUiLP4g
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Principais Entidades de Acolhimento: 
• Montepio – 44 estagiários           
• Companhia de Seguros Tranquilidade – 21 estagiários 
• Grupo Mota Engil – 20 estagiários 
• Sonae Sierra – 12 estagiários 
 
PARCEIROS INSTITUCIONAIS EM 2015: 
• IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 
• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude 
• Tranquilidade – Companhia de Seguros 
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2.3. PEJAME – PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE JOVENS ANIMADORES DO 

MUSEU DA ELETRICIDADE (16ª, 17ª E 18ª EDIÇÕES) 

 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes do ensino superior, com idades entre os 18 e 

os 25 anos, a frequentar, preferencialmente, cursos com 

componentes em Física, Eletricidade, Eletrónica, 

Química, Energia ou Ambiente, Artes Plásticas, Escultura, 

Pintura, Design, Património, Produção e Gestão Cultural, 

História da Arte e Museologia. 

 

DESCRIÇÃO: 

O PEJAME destinou-se a alunos do ensino superior, cujo 

objetivo principal foi proporcionar o aprofundamento 

dos seus conhecimentos técnico-científicos através do 

confronto com um público não especialista, 

desenvolvendo também as suas capacidades pessoais de 

liderança, gestão de grupos, espírito de iniciativa e de equipa, compromisso e disciplina, 

através do contexto real de funcionamento do Museu da Eletricidade. 

 

Os estágios tiveram a duração de 6 meses, e podiam em alguns casos ser alargados até 

aos 12 meses. 

 

O PEJAME terá continuação em 2016 com mais 3 edições. 

 

 
 

CALENDÁRIO EM 2015: 

• 16ª Edição: 

3 de Novembro de 2014 a 2 de Maio de 2015 

mailto:schaves@fjuventude.pt
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• 17ª Edição: 

4 de Maio a 31 de Outubro de 2015 

 

• 18ª Edição: 

2 de Novembro de 2015 a 21 de Maio de 2016 

 

RESULTADOS EM 2015: 

16ª Edição: 

• 590 Jovens elegíveis 

• 100 Selecionados para provas 

• 28 Jovens selecionados para formação 

• 24 Jovens selecionados para estágio (20 na área das ciências e 4 na área das artes) 

• 6 Jovens transitaram da 15ª para a 16ª edição 

• 24 Estagiários no total: Ciências (10 do sexo masculino e 10 do sexo feminino) e Artes 

(3 do sexo feminino e 1 do sexo masculino) 

 

17ª Edição: 

• 347 Jovens elegíveis 

• 101 Selecionados para provas 

• 18 Jovens selecionados para formação 

• 17 Jovens selecionados para estágio (13 na área das ciências e 4 na área das artes) 

• 6 Jovens transitaram da 16ª para a 17ª edição 

• 17 Estagiários no total: Ciências (9 do sexo masculino e 5 do sexo feminino) e Artes (3 

do sexo feminino e 1 do sexo masculino) 

 

18ª Edição: 

• 287 Jovens elegíveis 

• 82 Selecionados para provas 

• 25 Jovens selecionados para formação 

• 24 Jovens selecionados para estágio (20 na área das ciências e 4 na área das artes) 

• 5 Jovens transitaram da 17ª para a 18ª edição 
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• 21 Estagiários no total: Ciências (10 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) e Artes 

(4 do sexo feminino) 

 

De acordo com a avaliação realizada pela equipa do Museu da Eletricidade o grupo de 

Guias da 18ª Edição obteve uma média de 4,15 (numa escala de 1 a 5) no que diz respeito 

à Disciplina, Iniciativa, Técnica e Organização.  

 

Na avaliação que os Guias fizeram do estágio, é de salientar que o Grau de Satisfação 

obteve o valor máximo de 4,69, sendo a média da avaliação de todos os parâmetros 

4,43. 

 
PARCEIROS INSTITUCIONAIS E MECENAS EXCLUSIVOS EM 2015: 

 Fundação EDP 

 Museu da Eletricidade  

 
EVIDÊNCIAS:  
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2.4. EYP – EMPOWERING YOUTH POTENCIAL  
 

 
GESTOR DE PROJECTO:  
Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  
 
PÚBLICO-ALVO: 
Jovens desempregados, recém-formados, estudantes, 
líderes juvenis, com menos oportunidades (portugueses, 
italianos, espanhóis e húngaros), com idades até aos 25 
anos. 
 
DESCRIÇÃO: 
A Fundação da Juventude viu aprovada uma candidatura 
à Agência Nacional ERASMUS +, Juventude em Ação para 
a realização do presente projeto denominado 
Empowering Youth Potential.  
 
Com foco na melhoria da equidade e inclusão, competências transversais e educação 
para o empreendedorismo, o Empowering Youth Potential visa aumentar o espírito 
empreendedor e as competências dos participantes para aumentar a inclusão social e a 
integração em redes europeias. O projeto também tem como objetivo ajudar a transição 
dos jovens do ensino para o mercado de trabalho.  
 
Pretende-se realizar 2 Bootcamps de Empreendedorismo Jovem.  
 
Os Bootcamps serão organizados em Itália (durante o mês de Abril de 2016) e em 
Espanha (durante o mês de Junho de 2016), durante cinco dias cada um para cerca de 8 
jovens por país participante. Os jovens terão a oportunidade de fazer visitas de estudo 
nos países participantes para start-ups e PME’s, participar em workshops e debates com 
especialistas. 
  
No final do projeto, organizar-se-á, no Porto, uma Conferência para apresentação de 
resultados. 
 
O projeto terá a duração total de 16 meses, com conclusão até final de 2016. 
 
 

mailto:pcardoso@fjuventude.pt
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CALENDÁRIO EM 2015: 
Nos dias 20 e 21 de Outubro, realizou-se em Budapeste, Hungria, a reunião de 
lançamento do projeto.  
 
A agenda da reunião centrou-se no debate sobre os principais desafios do projeto, 
organização da equipa - funções e responsabilidades de cada um dos intervenientes; 
calendarização e principais atividades; e definição dos próximos passos. 
 
Até Dezembro de 2015, o consórcio trabalhou o questionário de avaliação de 
competências que será aplicado aos jovens participantes que vão participar em Abril de 
2016, em Itália, no 1º curso de formação sobre Competências Empreendedoras. 
 
O projeto terá a duração de 16 meses e como principal objetivo - ajudar os jovens na 
sua transição para o mercado de trabalho através do desenvolvimento do seu espírito 
empreendedor e no desenvolvimento de competências transversais. 
 
 

PARCEIROS: 

 Fundación Acción Social Educación y Tiempo Libre ESPLAI, Espanha; 

 "Legjobb vagyok" Tehetsegmentoralo Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Kft, 

Hungria; 

 Eurocultura, Itália. 

 
ENTIDADE FINANCIADORA EM 2015: 

 Programa ERASMUS +, Juventude em Ação (KA2) 
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Cidadania e Voluntariado  

3.1. TRESCA JOVE EUROPE 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens com idades entre os 18-25 anos, em situação de 

risco de exclusão social; desempregados ou em situação 

de emprego precário; jovens a receber apoios sociais de 

inserção; jovens pertencentes a famílias disfuncionais, 

excluídos por abandono escolar ou por insucesso escolar. 

 

DESCRIÇÃO: 

O TRESCA JOVE EUROPE é um projeto de inclusão social, baseado na formação durante 

os tempos livres dos jovens, com o principal objetivo de promover o desenvolvimento 

pessoal, a integração social e a empregabilidade dos participantes através de atividades 

supervisionadas como sejam a formação de competências pessoais e a promoção da 1ª 

experiência no mercado de trabalho.  

 

O programa tem ainda como objetivo fortalecer e aprofundar as competências pessoais 

dos jovens participantes por meio da educação em valores, trabalho em equipa e 

desenvolvimento de competências básicas durante a sua transição para a idade adulta 

para que os jovens possam definir o seu próprio processo de aprendizagem e o seu 

futuro, tornando-se cidadãos socialmente ativos. 

 

RESULTADOS EM 2015: 
Em 2015 (último ano) o projeto teve mais 2 edições (3ª e 4ª edição) proporcionando a 

mais 40 jovens com menos oportunidades (situação de vulnerabilidade ou situação de 

exclusão social e económica) a possibilidade de participação tendo sido certificados 18 

monitores. 
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A 3ª edição decorreu entre Março e Agosto de 2015 envolveu jovens do Concelho de 

Gondomar, em estreita parceria com a União de Freguesias de Covelo e Foz do Sousa e 

o projeto Triplo Salto E5G.  

A maior parte destes jovens monitores tiveram a oportunidade de participar no 

Intercâmbio transnacional “Fora a Caixa” - Juventude e Criatividade e participaram para 

Semana Internacional dos Direitos da Juventude que se realizou entre 23 e 30 de 

Novembro, em Barcelona, Espanha. 

 

A 4ª edição iniciou-se em Novembro de 2015 e decorrerá até Abril de 2016 e irá 

beneficiar mais 16 jovens com menos oportunidades e será realizada em parceria com 

a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e com o ISVOUGA.  

 

 
PARCEIROS EM 2015: 
Institucional: 

 Fundació Catalana de l’Esplai 

 
Locais: 

 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

 ISVOUGA 

 União de Freguesias de Covelo e Foz do Sousa 

 Projeto Triplo Salto E5G 

 
ENTIDADE FINANCIADORA EM 2015: 
Stavros Niarchos Foundation 
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3.2. SEMANA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DA 

JUVENTUDE  
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens de diferentes origens culturais, geográficas, sociais e 

económicas, com idades entre os 15 e os 30 anos de idade. 

 

DESCRIÇÃO: 

A Semana Internacional dos Direitos da Juventude é um espaço 

de reflexão e aprendizagem sobre os direitos dos jovens, a partir 

da experiência dos jovens na Catalunha, França, Itália, Portugal, entre outros, que se 

realiza em fins de Novembro, em Lobregat, Barcelona, Espanha.  

 

É um espaço de debate, workshops e participação dos jovens promovido pela Fundació 

Catalana de l’Esplai e na qual a Fundação da Juventude tem participado, desde 2013.  

 

Em 2016 a Fundação da Juventude participará mais uma vez na Semana Internacional 

dos Direitos da Juventude. 

 

CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS EM 2015: 
A Fundação da Juventude e a Fundació Catalana de l’Esplai apoiaram a participação de 

20 jovens portugueses que se juntam a mais 100 jovens europeus para analisar, 

aprender e defender os seus direitos e responsabilidades que se centrou no tema Saúde 

e Bem-Estar. 

 

Ao longo de uma semana os 20 jovens portugueses participaram em workshops, 

atividades recreativas, música, visitas.  

Durante a Semana, para além dos Direitos da Juventude foram trabalhadas as 

competências para a vida, organizado um debate entre jovens de Portugal, Espanha e 

Itália e decisores políticos, representantes dos partidos da Catalunha, e preparada uma 

mailto:pcardoso@fjuventude.pt
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apresentação teatral, recorrendo à metodologia do Teatro do Oprimido. No final do 

evento, o grupo de jovens apresentaram ao público, em geral, o resultado desta 

aprendizagem teatral, que ampliou as suas possibilidades de expressão sobre todos os 

aspetos relacionados com o tema da Semana. 

 

Foi também uma oportunidade para a Fundação da Juventude de participar na reunião 

anual do projeto Tresca Europe. 

 

A Semana Internacional decorreu de 23 a 29 de Novembro, em El Prat de Lobregat, 

Barcelona, Espanha. 

 
 
PARCEIROS INSTITUCIONAL EM 2015: 

 Fundació Catalana de l’Esplai 

 LA LIGA (La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil na luta contra 

a pobreza e pela inclusão social) 

 Archi-Solidaritá-Onlus 
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3.3. VOLUNTARIADO 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens com idades entre os 18 e 35 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

O projeto de Voluntariado da Fundação da Juventude dá oportunidade aos jovens 

portugueses de contribuírem para o desenvolvimento do país e da sociedade, de 

viverem experiências gratificantes que os fortaleçam enquanto cidadãos e novos 

profissionais e de criarem laços de amizade com outros voluntários ao contribuírem para 

um Portugal mais solidário. Pretende-se ainda o desenvolvimento de competências 

pessoais (soft skills). 

 

Ao longo destes anos e com a experiência nesta área, já muitos voluntários colaboraram 

de forma proactiva, interessada, eficaz e dinâmica com resultados satisfatórios.  

 

RESULTADOS EM 2014: 
A Bolsa de Voluntariado da Fundação da Juventude durante o ano de 2015 dispôs de 

cerca de 1.600 jovens, com capacidade de dar resposta a vários pedidos recebidos em 

diferentes áreas de atuação tanto em eventos nacionais de terceiras entidades das quais 

a Fundação se assume como parceira na respetiva organização como em projectos e 

atividades desenvolvidos pela própria Fundação. 

 

 

A Fundação da Juventude em 2015 foi parceira na área do Voluntariado Jovem em 17 

eventos, mobilizando 1.292 jovens voluntários, dos quais se destacamos os seguintes: 

 Projeto Locomotiva – 65 voluntários; 

 Reitoria da Universidade do Porto – 15 voluntários; 

 Feiras Francas – 15 voluntários; 

 Futurália – 50 voluntários; 

mailto:egoncalves@fjuventude.pt
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 Operação Nariz Vermelho – 36 voluntários; 

 Mostra Nacional de Ciência – 10 voluntários; 

 Lisboa Triatlo – 30 voluntários; 

 Coliseu do Porto – Flic – 15 voluntários; 

 Meo Urban Trail Coimbra – 90 voluntários; 

 Meo Urban Trail Leiria – 90 voluntários; 

 Meo Urban Trail Lisboa – 100 voluntários; 

 Meo Urban Trail Porto – 170 voluntários; 

 Meo Urban Trail Sintra – 95 voluntários; 

 Festival Nos Primavera Sound – 20 voluntários; 

 Festival Meo Sudoeste – 36 voluntários; 

 Festival Meo Marés Vivas – 50 voluntários; 

 Comic Con - 405 voluntários. 

 

Total: 1292 jovens voluntários  
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3.4. FORA DA CAIXA – INTERCÂMBIO JOVENS E 

CRIATIVIDADE 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens com idades entre os 18 e 25 anos. 

 

DESCRIÇÃO E RESULTADOS EM 2015: 

O projeto Fora da Caixa permitiu à Fundação da 

Juventude promover no Porto e em Santa Maria da Feira 

um intercâmbio de 30 jovens oriundos de Portugal e de 

Espanha. 

 

Este intercâmbio de jovens teve por base a temática da 

criatividade e para além de ser organizado pela Fundação da Juventude contou ainda 

com a parceria com a Fundació Catalana de L'esplai, de Barcelona, e com o Pelouro da 

Educação, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

 

O programa do intercâmbio propôs várias atividades artísticas, culturais e de inserção 

social aos jovens europeus e decorrer de 3 a 5 de Agosto em Santa Maria da Feiras e de 

6 a 10 de Agosto no Porto. 

 

Os jovens participantes, com diferentes perfis sociodemográficos puderam partilhar 

durante 8 dias, experiências, boas práticas de forma lúdica, desenvolver as suas 

competências de cidadania ativa, bem como a sua capacidade criativa e de interação 

com outros jovens europeus, num contexto bilingue e intercultural focalizado na 

superação de barreiras sociais, económicas, e culturais. 

 

Neste intercâmbio foi ainda utilizada a metodologia do Teatro do Oprimido e 

trabalhadas as trajetórias e experiências de vida dos jovens participantes 

 

mailto:pcardoso@fjuventude.pt
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PARCEIROS  

 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Pelouro da Educação, Desporto e 

Juventude) 

 Fundació Catalana de L'esplai 

OUTRO APOIOS: 

 Movijovem 

 Douro Acima 

 Caves Ramos Pinto 

 
ENTIDADE FINANCEIRA: 

 Programa ERASMUS +, Juventude em Ação (KA1) 

 

 
EVIDÊNCIAS: 
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Criatividade e Inovação 

PALÁCIO DAS ARTES – FÁBRICA DE TALENTOS (PAFT) 
 

 

O PAFT é um centro de excelência 
nas áreas da criatividade e 
inovação. Está localizado em pelo 
Centro Histórico da cidade do Porto 
e foi classificado como Património 
Urbanístico da Humanidade pela 
UNESCO. 
 
O PAFT em 2015 procurou uma vez 
mais ser um espaço influenciador e 
inspirador dos jovens criativos, 
representando ao longo do ano diferentes tipos de propostas, em vários setores, com o 
objetivo de transmitir um leque de ações que normalmente não se encontram num 
mesmo espaço.  
 
Este espaço voltou a dar oportunidades a artistas emergentes que ainda não 
conseguiram encontrar o apoio nem a segurança necessárias para se lançarem no 
mercado de trabalho. 
 
Em 2015 salientam-se 4 Exposições de importante relevância para além da Exposição 
final do Concurso Artes e Talentos 2015 e da Exposição final do Concurso dos 
Martelinhos’15 em pleno São João, 7 edições das Feiras Francas, a comemoração do Dia 
Nacional dos Centros Históricos a 28 de Março e contou ainda com a continuidade da 
Incubação do projeto In Spiritum nas Residências Artísticas.  
 
O ano de 2015 pode-se considerar um ano em que a Fundação da Juventude conseguiu 
apresentar uma agenda consolidada com diferente atividades no PAFT que esteve maior 
parte do ano de portas abertas à cidade do Porto e a quem nela vive e a visita. 
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4.1. FEIRAS FRANCAS 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Alexandra Pinheiro 

(apinheiro@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público em geral. 

 

DESCRIÇÃO:  

As Feiras Francas continuam a ser um evento de 
apresentação, promoção, divulgação e venda de 
produtos realizados por jovens criadores.  
 
Estas Feiras permitiram em 2015 continuar a 
cativar outros mercados e novos públicos, lançar 
novos negócios, recuperar tradições, envolver a 
comunidade residente e reforçar a ligação entre 
os sectores criativos e as estruturas de suporte.  
 
Para além disso pretendeu-se continuar 
promover o centro histórico, a cidade do Porto, 
o País e, particularmente, os jovens talentos a 
nível nacional e internacional.  
 
Estão agendadas para 2016 mais 6 edições das 
Feiras Francas. 
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RESULTADOS EM 2015: 
Tiveram lugar no Palácio das Artes 7 Feiras Francas (FF) que envolveram um total de 220 
projetos (32 projetos em média por Feira) com mais de 10.000 visitantes ao longo do 
último ano (1.400 visitantes em média por Feira). 
 
CALENDARIZAÇÃO EM 2015: 
 
48ª FF: A NUVEM PASSA MAS A CRIATIVIDADE FICA 
Data I 21 e 22 de fevereiro 
 
49ª FF: A NECESSIDADE AGUAÇA A INOVAÇÃO 
Data I 21 e 22 de março 
 
50ª FF: SÃO JOÃO DÁ-NOS INOVAÇÃO PARA CRIAR 
Data I 06 e 07 de junho 
 
51ª FF: ARTESÃO E CRIADOR, A TODOS DAMOS 
VALOR 
Data I 18 e 19 de julho 
 
52ª FF: EM OUTUBRO FESTEJA TUDO 
Data I 31 de outubro e 1 de novembro 
 
53ªFF: DEPRESSA E BEM NA FEIRA NÃO HÁ QUEM 
Data I 5 e 6 de dezembro 
  
PARCEIROS EM 2015: 

 Câmara Municipal do Porto 

 Porto Lazer, E.M. 

 Unicer 
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4.2. EXPOSIÇÕES  
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Alexandra Pinheiro (apinheiro@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público em geral, com presença dos estudantes de Artes. 

 

DESCRIÇÃO: 

As exposições no PAFT visaram mostrar/exibir obras de arte, apoiando artistas e 
contribuindo para o crescente desenvolvimento da criação artística em especial na zona 
do Grande Porto. 
 
RESULTADOS EM 2015: 
O Palácio das Artes recebeu 4 exposições que consolidaram a sua programação cultural: 
 

 Exposição “Artes e Talentos 2015” 

Data I 29 de março a 29 de maio 
Visitantes: 2.500   

 
Consistiu na Mostra dos dois trabalhos vencedores no 
concurso Artes e Talentos, organizado pela Fundação da 
Juventude, com o objetivo de premiar a criatividade e o 
talento dos jovens talentos. 
 
Raízes e (Con)junto estiveram expostos no Palácio das 
Artes, cada um com a duração de um mês. 
 
Raízes foi uma exposição coletiva de cinco jovens 
artistas, Anastasia Fugger, Carolina Pimenta, Janis 
Dellarte, David Gonçalves e Rezm Orah, com trabalhos nas áreas da fotografia, desenho, 
têxtil e instalação.   
 
Foi uma exposição fluída e transparente, refletindo as paisagens interiores de cada 
artista, formando uma paisagem coletiva e singular que ganhou volume e forma na 
duração de um mês, através de colaborações progressivas, intervenções, performances 
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e eventos explorando ao máximo a intimidade entre os artistas, o seu trabalho, a 
localização privilegiada do Palácio das Artes e o público. A inauguração foi a 28 de março, 
no Dia Nacional dos Centros Históricos, esteve patente até 25 de abril. 
 
(Con)junto foi uma exposição coletiva da autoria de quinze jovens, Ana Isabel Ferreira, 
Ana Isabel Marques, Daniela Alves, Fernando Alves, Gonçalo Santos, Ivan Markelov, 
Jérémy Pouivet, Joana Alves, Joana Dionísio, Joana Oliveira, Mariana Vasconcelos, 
Mariana Santos, Ricardo Sacramento, Rita Silva e Tiago Braga, na área da fotografia. 
 
A exposição foi um aglomerar de ideias, influências, histórias e personagens, que 
tiveram aqui, um lugar e um tempo para serem mostradas e reveladas. Foram diferentes 
estudos e abordagens distintas, que viram no seu suporte transversal – a fotografia, o 
meio de se afirmar como uma existência física (espacial e temporal) e por isso conjunta. 
A inauguração foi a 1 de maio e esteve patente até 29 de maio. 
 

 Exposição “Múltiplos – Coleção Carpe Diem – Artes e Pequisa” 

Artistas I Vários 
Data I 6 de agosto a 12 de setembro 
Visitantes: 1.200 

 
A totalidade da coleção de Múltiplos pertencia ao projeto Carpe Diem – Arte e Pesquisa, 
oriundo de Lisboa, organizado numa mostra inédita que teve lugar no PAFT. 
 
Os vários artistas desenvolveram investigações em torno do Palácio Pombal, cruzando a 
sua pesquisa artística pessoal com este espaço palaciano com características 
patrimoniais e históricas únicas.  
 
O resultado do programa de residências semestrais traduziu-se em intervenções 
efémeras, de maior ou menor escala, que refletiram ambas as realidades: a do artista e 
a do espaço arquitetónico. 
 
Desta forma estiveram expostas para venda variadas obras de dezenas de artistas, 
nacionais e internacionais, emergentes e consagrados, que foram residentes no Palácio 
Pombal. 
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 Exposição “Encarnação” 

Artista I José Rufino 
 
Data I 05 de setembro a 01 de outubro  
Visitantes: 1.250 
 
A exposição “Encarnação”, da autoria de José Eduardo 
Cunha, aliou a arquitetura do espaço a materiais tidos 
como obsoletos ou descartáveis, concebendo peças 
mediante ação de desenho e pintura até ao ínfimo 
detalhe. 
 
“Encarnação” foi criada em residência artística e a convite 
do Instituto Politécnico do Porto esteve integrada nas 
comemorações dos 30 anos do Instituto Politécnico do 
Porto e contou com a curadoria de M. Fátima Lambert, 
tendo contado com o apoio institucional da Fundação da 
Juventude através do PAFT. 
 
 
 

 Exposição “Fechar o Tempo” 

Artistas I Augusto Lemos, Olívia da Silva, Paulo Catrica e 
Rui Pinheiro 
 
Data I 07 de dezembro a 07 de janeiro 2016 
Visitantes: 1.300 
 
“Fechar o Tempo” foi uma mostra de fotografias e vídeos 
de tudo aquilo que os olhares de 4 fotógrafos viram nos 
espaços do Politécnico do Porto, espalhados pela cidade.  
 
A exposição esteve integrada nas comemorações dos 30 
anos do Instituto Politécnico do Porto e contou com a 
curadoria de M. Fátima Lambert, tendo contado com o 
apoio institucional da Fundação da Juventude através do 
PAFT. 
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PARCEIROS EM 2015: 

 Câmara Municipal do Porto 

 Porto Lazer, E.M. 

 Unicer  

 IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 

 IPP – Instituto Politécnico do Porto 

 Tintas CIN 

 
EVIDÊNCIAS: 
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4.3. CONCURSO ARTES & TALENTOS 2015 (1ª EDIÇÃO) 
 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Alexandra Pinheiro (apinheiro@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens artistas e criadores, residentes em Portugal, dos 

18 aos 35 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

A Fundação da Juventude lançou a 1ª edição do 

Concurso “Artes & Talentos” através de uma Open Call 

com o objetivo de distinguir a apresentação de 

projectos expositivos para o Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos por parte de jovens artistas e criadores 

dando origem desta forma à Exposição Artes & 

Talentos 2015. 

 

A iniciativa consistiu num convite para a apresentação de propostas individuais ou 

coletivas, nas áreas da Pintura, Escultura, Fotografia, Gravura, Instalação, Arquitetura e 

Design. 

 

CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS EM 2015: 
As candidaturas decorreram de 12 de Janeiro a 2 de Março de 2015. 

 

Os projetos vencedores, após avaliação do júri, deram lugar a 2 exposições que tiveram 

lugar de 28 de Março a 29 de Maio no Palácio das Artes-Fábrica de Talentos. 

 

O júri foi composto por: Carlos Cezanne, Eduardo Paz Barroso, Maria de Fátima Lambert, 

Rodrigo Patrício e Maura Marvão. 

 

Nesta 1ª edição foram recebidas 17 candidaturas.  

 

mailto:apinheiro@fjuventude.pt


46 
 

 

Os projetos vencedores foram: 

 Raízes: uma exposição coletiva de cinco jovens artistas, Anastasia Fugger, 

Carolina Pimenta, Janis Dellarte, David Gonçalves e Rezm Orah, com trabalhos 

nas áreas da fotografia, desenho, têxtil e instalação; 

 

 Con)junto: uma exposição coletiva da autoria de quinze jovens, Ana Isabel 

Ferreira, Ana Isabel Marques, Daniela Alves, Fernando Alves, Gonçalo Santos, 

Ivan Markelov, Jérémy Pouivet, Joana Alves, Joana Dionísio, Joana Oliveira, 

Mariana Vasconcelos, Mariana Santos, Ricardo Sacramento, Rita Silva e Tiago 

Braga, na área da fotografia. 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS EM 2015: 

 Porto Lazer E.M. 
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4.4. CONCURSO DOS MARTELINHOS DE SÃO JOÃO  
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens estudantes ou profissionais de Arquitetura ou 

Design, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 

anos e residentes em Portugal. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Concurso “Martelinhos de São João”/ 2015 foi uma 

iniciativa da Fundação da Juventude organizada em 

parceria com a Câmara Municipal do Porto e com o apoio da Fundação Millennium BCP, 

tendo como objetivo estimular a participação dos jovens na interpretação do tema da 

festa do São João do Porto, através da reinvenção do tradicional Martelo de S. João, a 

celebrar o seu 53º aniversário. 

 

Em 2016 terá lugar o 5º Concurso dos Martelinhos de São João. 

 

CALENDÁRIO EM 2015: 

 Data limite de entrega de propostas: 26 de Maio 

 Inauguração da Exposição e Cerimónia Pública de Atribuição de Prémios: 11 de 

Junho 

 Exposição: 11 de Junho a 16 de Julho, Palácio das Artes – Fábrica de Talentos 

 

RESULTADOS EM 2015: 
Foram recebidas, ao todo, 240 propostas: 50 propostas 3D, 164 propostas 2D e 26 

propostas em Vídeo.  

 

O primeiro classificado em cada categoria recebeu um prémio de €1000, e o segundo 

classificado teve direito a um prémio no valor de €500.  
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Todos os prémios pecuniários, no total de €4500, foram financiados pela Fundação 

Millennium bcp. 

 

Vencedores: 

Categoria 2D: 

1º Prémio (1.000€): Marina Cristina Machado de Barros Figueiredo, 47 anos 

2º Prémio (500€): Ana Teresa Pereira Fernandes, 42 anos 

 

Categoria 3 D: 

1º Prémio (1.000€): Sara Isabel Silva Botelho, Lamego, 34 anos 

2º Prémio (500€): Bernardo Mota Freitas Peixoto Braga e Francisca Bulhosa, 22 e 23 

anos 

 

Vídeo: 

1º Prémio (1.000€): Edgar José Gaspar Félix, 23 anos; e Vitor Manuel dos Santos Vilas 

Boas, 22 anos 

2º Prémio (500€): Ana Sofia Borba Costa, 22 anos 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS EM 2015: 

 Câmara Municipal do Porto 

 Porto Lazer, E.M. 

 ADDICT 

 

MECENAS EXCLUSIVO EM 2015: 

 Fundação Millennium bcp 

 

EVIDÊNCIAS:  
 
 

 

  



49 
 

4.5. PROGRAMA NACIONAL DE BOLSAS DE 

INVESTIGAÇÃO MILLENNIUM NA ÁREA DA CIDADE E DA 

ARQUITECTURA 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens licenciados em Arquitetura, residentes em 

Portugal até aos 35 anos de idade, oriundos de todos 

os estabelecimentos de ensino superior, público, 

privado, e/ou cooperativo, desde que devidamente 

autorizados pelo Ministério da Educação e inscritos 

na Ordem dos Arquitetos. 

 

DESCRIÇÃO: 

Tema: Cidade e Património Arquitetónico do Séc. XX: 

1910-1974 

 

Este Programa destinou-se a apoiar e incentivar a realização de um trabalho inédito de 

investigação técnica e científica nas áreas da Arquitetura/ Património, com especial 

interesse no papel da Arquitetura na proteção e preservação do património cultural 

nacional. 

 

De âmbito Nacional, foram atribuídas 10 Bolsas de Investigação no valor de 2250 € (dois 

mil duzentos e cinquenta euros), por projeto, para suporte de despesas relativas à 

preparação e realização do estudo, de deslocação, alojamento, entre outras. 

 

CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS EM 2015: 
Em 2014 pela dificuldade na adesão de Municípios parceiros não foi possível iniciar o 
projeto tendo este sido recalendarizado para Junho de 2015 com candidaturas aceites 
até 2 de Outubro de 2015. 
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Foram Municípios apoiantes: Porto; Santa Maria da Feira; Cascais; Figueira da Foz; 
Oliveira de Azeméis; Caldas da Rainha; Vila de Rei; Mação; Funchal e Maia.  
 
Na 1º fase do Programa foram recebidas 31 candidaturas e na 2ª fase do Programa que 
contemplou apenas os Municípios de Vila de Rei e de Santa Maria da Feira foram 
recebidas 8 candidaturas perfazendo um total de 39 candidaturas. 
 
No final do Programa será realizada uma exposição itinerante e final dos trabalhos em 
todos os Municípios apoiantes e aderentes. A exposição terá início no Palácio das Artes, 
no Porto, em Maio de 2016. 
 
Bolseiros Apoiados em 2015: 
 

 Vila de Rei - Joana Filipa Monteiro da Silveira Barbedo; 

 Santa Maria da Feira - Tiago Filipe Trindade Cruz; 

 Caldas da Rainha - João Luís Maia e Silva;   

 Cascais - Rodrigo Moreira Lopes Lino Gaspar;  

 Funchal - Ana Carolina dos Santos Sumares;   

 Figueira da Foz - Tiago farinha Rodrigues Vale das Abadias;  

 Mação - João Nuno Covas Quinas e Filipe José Lacerda Neto;  

 Maia - Júlio Manuel Faria Senra;  

 Oliveira de Azeméis - Maria João Pedro Soares e André Barros Prata Ferreira da Silva;   

 Porto - Daniela Pereira Alves Ribeiro. 

 
 
PARCEIROS, PATROCINADORES E MECENAS EM 2015: 
 
Científico: Ordem dos Arquitetos (incluindo a Secção Norte e Secção Sul)  
Municípios: Porto; Santa Maria da Feira; Cascais; Figueira da Foz; Oliveira de Azeméis; 
Caldas da Rainha; Vila de Rei; Mação; Funchal e Maia. 
Mecenas Exclusivo: Fundação Millennium bcp 
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4.6. OUTRAS INICIATIVAS 
 

4.6.1. DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS 

 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Alexandra Pinheiro 

(apinheiro@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público em geral. 

 

DESCRIÇÃO: 

A 28 de março teve lugar mais uma edição do Dia 
Nacional dos Centros Históricos, organizada pela 
Câmara Municipal do Porto em colaboração com a 
Porto Lazer, Turismo e várias entidades sediadas no 
centro histórico do Porto. 
 
O objetivo foi criar oportunidades de visita ao centro histórico, de fruição do seu 
Património e de acesso ao conhecimento deste espaço único, através de oferta cultural 
diversificada, tais como: visitas livres/guiadas, passeios, exposições, debates, oficinas, 
concertos, entre outros. 
 
Em 2016 a Fundação da Juventude participará novamente e ativamente na 
comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos. 
 

RESULTADOS EM 2015: 
A Fundação da Juventude através do PAFT marcou mais uma vez presença neste Dia 
Nacional dos Centros Históricos e abriu as suas portas e ofereceu cultura. 
 
Vistas: 1.800 
 
Programação do dia 28 de Março: 

 10:00 – 13:00 Oficina de Expressão Dramática “As Transformações do Tempo” 
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Utilizando o jogo, esta oficina de introdução à expressão dramática teve por objetivo 
desenvolver na criança a sua capacidade de interpretação e representação de emoções 
e personagens através da utilização do movimento e da palavra. 
Os destinatários foram crianças dos 6 aos 12 anos de idade. A participação foi gratuita 
mas sujeita a inscrição prévia. 
 

 10:00 – 19:00 Exposição Artes e Talentos 2015 

Raízes foi uma exposição colectiva de cinco jovens artistas, Anastasia Fugger, Carolina 
Pimenta, David Gonçalves, Janis Dellarte e Rezm Orah, com trabalhos nas áreas da 
fotografia, desenho, têxtil e instalação. 
 
Raízes foi um dos dois projetos vencedores do concurso Artes e Talentos 2015, 
promovido pela Fundação da Juventude com o intuito de fomentar, reconhecer, 
distinguir e premiar a inovação, a criatividade e o talento de jovens artistas que ficou 
exposto no Palácio das Artes, com a duração de um mês. 
 

 17:00 - Parapente 700 

Concerto musical com Denys Setsenko, violino e Eva Parmenter, concertina e voz.  
Grupo musical que nasceu do improviso musical, de encontros espontâneos num 
microclima de chão dançante. Os dois músicos fundem experiências de universos 
distintos. Ambos cresceram no seio de famílias ligadas à musica e outras artes. 
 

 18:00 - Performance organizada por Raízes 

 
PARCEIROS EM 2015: 

 Câmara Municipal do Porto 

 Arquivo Distrital do Porto 

 Associação Comercial do Porto 

 Casa do Infante 

 Centro Português de Fotografia 

 Douro Azul 

 Escola Superior Artística do Porto 

 Museu dos Transportes e Comunicações 

 Teatro Nacional de São João 

 Sé Catedral 
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4.6.2. II CONCERTO INTERNACIONAL IN SPIRITUM 
 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Alexandra Pinheiro (apinheiro@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público em geral. 

 

DESCRIÇÃO E RESULTADOS EM 2015: 

O IN SPIRITUM – Festival Internacional de Música e 
Contemplação do Porto foi organizado pela ACIS – 
Associação Cultural In Spiritum que está incubada numa 
das Residências Artísticas do Palácio das Artes, contando 
com o apoio da Fundação da Juventude. 
 
O IN SPIRITUM nasceu para incluir o Porto no roteiro das cidades de grande riqueza 
patrimonial que celebram a sua herança histórica através da fruição da música. Artistas 
consagrados ou jovens artistas em ascensão vão protagonizar concertos de música 
erudita, através de diferentes formas de expressão musical, na qual se incluem os 
magníficos órgãos do Porto, 
  
Dos cinco concertos de música antiga que realizou em monumentos emblemáticos da 
cidade do Porto(o Salão Árabe do Palácio da Bolsa, o Palácio das Artes, a Igreja da 
Misericórdia, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto e a Igreja dos Clérigos), de 30 de 
abril a 3 de maio de 2015, o Palácio das Artes foi o espaço escolhido para Tropos 
Ensemble (ES), 2 pianos, com “a noise of creation”, no dia 1 de maio de 2015, pelas 
21h30. 
 
Aproposta de ingente vanguarda, o texto musical dos Quadros de uma exposição para 
piano solo de Modest Mussorgsky (1839-1881) foi revisitado através da notável 
imbricação de layers musicais de estilos contrastantes e bem delineados – o romântico 
original (piano I) e o contemporâneo dos comentários ao mesmo (piano II) –, num 
instigador processo de recomposição/recriação de um clássico do repertório pianístico, 
celebrizado, subsequentemente, pela magistral palheta orquestral de Maurice Ravel 
(1922).  
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Completaram o programa surpreendentes metamorfoses multipianísticas sobre os 
exercícios técnicos de Ludwig van Beethoven (1770-1827), bem como comentários e 
esboços musicais inspirados e sobrepostos à já per se enigmática peça D’un cahier 
d’esquisses de Claude Debussy (1862-1918). 
 
O concerto juntou cerca de 200 pessoas no Palácio das Artes e foi um momento único. 
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Ciência e Tecnologia 

5.1. CONCURSO PARA JOVENS CIENTISTAS E 

INVESTIGADORES (23.ª EDIÇÃO) 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, 

secundário ou primeiro ano do ensino superior, com 

idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores teve 

mais uma vez 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. 

 

Os projetos/trabalhos tinham que se enquadrar numa das seguintes áreas de estudo: 

Biologia; Ciências da Terra; Ciências do Ambiente; Ciências Médicas; Ciências Sociais; 

Economia; Engenharias; Física; Informática/Ciências da Computação; Matemática e 

Química.  

 

Os 100 melhores trabalhos foram selecionados para participar na 9ª Mostra Nacional de 

Ciência, durante a qual foram atribuídos os prémios do Concurso e designados os 

trabalhos que representaram Portugal nos certames internacionais: Final Europeia do 

Concurso Europeu para Jovens Cientistas (EUCYS 2015, em Milão, Itália), Semana 

Internacional sobre a Vida Selvagem, Swiss Talent Forum e INTEL ISEF (em em 

Pittsburgh, Pensilvânia nos EUA).  

 

Em 2016 será lançada a 24ª Edição do Concurso Jovens Cientistas e Investigadores. 
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CALENDARIZAÇÃO EM 2015: 
Entrega de trabalhos: decorreu até 24 de Abril 
 
9ª Mostra Nacional de Ciência: decorreu de 28 a 30 de Maio (Museu da Eletricidade, 
Lisboa)  
 
RESULTADOS EM 2015: 
Foram submetidos 114 projetos realizados por 302 jovens e coordenados por 53 
professores, num total de 45 escolas de todo o país. 
 
O número de projetos candidatos registou uma ligeira descida com menos 8 projetos do 
que não edição anterior, o que não é significativo. 
 
PARCEIROS EM 2015:  
• Porto Editora;  
• Lipor;  
• ADENE;  
• Pousadas da Juventude;  
• MEO;  
• Intel;  
• Fórum Estudante. 
 
MECENAS EM 2015: 
• Fundação EDP/ Museu da Eletricidade;  
• Agência Ciência Viva;  
• FLAD;  
• AstraZeneca. 
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5.2. MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA (9.ª EDIÇÃO) 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, 

secundário ou primeiro ano do ensino superior, com 

idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

A Mostra foi mais uma vez realizada no Museu da 
Eletricidade e com o especial apoio da FEDP/Museu da 
Eletricidade.  
 
Esta Mostra é sempre o culminar do Concurso para 
Jovens Cientistas e Investigadores, na qual são apresentados os 100 melhores trabalhos 
apresentados no âmbito deste concurso e atribuídos os prémios e representações 
internacionais.  
 
Os objetivos da Mostra passaram por dar a conhecer a outros estudantes, professores, 
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 Criação, 
incutindo-lhes um espírito mais pró-ativo e de maior responsabilidade no 
desenvolvimento das suas comunidades e do país.  
 
Em 2016 terá lugar a 10º Mostra Nacional de Ciência.  
 

CALENDARIZAÇÃO EM 2015: 
De 28 a 30 de Maio (Museu da Eletricidade, Lisboa). 
 
 

mailto:schaves@fjuventude.pt
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RESULTADOS EM 2015:  
Participaram na 9ª Mostra 100 projetos, realizados por 266 jovens e orientados por 47 
professores coordenadores, num total de 30 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 54% ficado 
muito satisfeito e 46% satisfeito. 
 
PARCEIROS EM 2015:  
•           Porto Editora;  
•           Lipor;  
•           ADENE;  
•           Pousadas da Juventude;  
•           MEO;  
•           Intel;  
•           Fórum Estudante. 
 
MECENAS EM 2015: 
•           Fundação EDP/ Museu da Eletricidade;  
•           Agência Ciência Viva;  
•           FLAD;  
•           AstraZeneca. 
 
 
EVIDÊNCIAS:  
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5.3. SCICAMP – SCIENCE HOLIDAY CAMPS IN EUROPE 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Susana Chaves 

(schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens estudantes, com idades entre os 14 e os 

20 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

Este projeto Europeu, financiado pelo programa Comenius, foi apresentado pela Martin-
Luther-University Halle-Wittenberg, da Alemanha mais concretamente pelo seu 
Departamento de Biologia, tendo como parceiros as seguintes entidades: University of 
Southern Denmark, em Odense/Dinamarca; ScienceTalenter, instituição pública sem 
fins lucrativos/Dinamarca; Elhuyar Fundaziona, Fundação Pública, no País 
Basco/Espanha; Center for the Promotion of Science, Museu Público em 
Belgrado/Sérvia; Fundação da Juventude/Portugal; The Young Scientists of Slovakia, em 
Bratislava/Eslováquia.  
 
Este projeto visa estabelecer uma rede de instituições/organizações que respeitem os 
objetivos seguintes:  

 Ligar diferentes organizadores de Campos de Ciência com uma forte ligação 

Europeia, intercâmbio de boas práticas e desenvolvimento desses Campos;  

 Estabelecer a ligação entre os Campos de Ciência e as empresas locais, com produtos 

técnicos ou científicos, assim como as Universidades e outras instituições ligadas ao 

ensino de STEM;  

 Retirar ideias práticas dos Campos de Ciência para serem possíveis de ser utilizados 

na sala de aula.  

Este projeto terminou em Dezembro de 2015. 
 

CALENDARIZAÇÃO EM 2015: 

 11 a 14 de Março: divulgação do projeto SciCamp na Futurália, em Lisboa; 

 01 de Setembro: workshop SciCamp na Universidade Júnior da UP; 

mailto:schaves@fjuventude.pt
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 29 de Maio de 2015: workshop SciCamp para professores que participaram na 

9ª Mostra Nacional de Ciência, em Lisboa; 

 28 a 30 de Maio de 2015: divulgação do projeto na 9ª Mostra, em Lisboa; 

 7 a 9 de Outubro de 2015: participação na conferência final do projeto em 

Berlim, na Alemanha; 

 9 de Outubro de 2015: workshop “Como organizar uma Feira de Ciência”, em 

Berlim na Alemanha 

RESULTADOS EM 2015: 

Nesta fase do projeto a Fundação da Juventude participou no desenvolvimento e 

tradução dos relatórios do projeto 

 

O projeto foi divulgado na Futurália, em Lisboa, na 9ª Mostra Nacional de Ciência, na 

Universidade Júnior da UP. 

 

Foram realizados 3 workshops, 1 na 9ª Mostra Nacional de Ciência, 1 na Universidade 

Júnior da UP e um terceiro em Berlim, na Alemanha, durante a Conferência final do 

projeto. 

 

PARCEIROS: 

 University of Southern Denmark, em Odense/Dinamarca 

 ScienceTalenter, instituição pública sem fins lucrativos/Dinamarca 

 Elhuyar Fundaziona, Fundação Pública, no País Basco/Espanha 

 Center for the Promotion of Science, Museu Público em Belgrado/Sérvia  

 The Young Scientists of Slovakia, em Bratislava/Eslováquia 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 
Programa Europeu Comenius 
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5.4. PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

5.4.1 EUCYS 2015 / INTEL-ISEF 2015 

 

5.4.2 SEMANA INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A VIDA 

SELVAGEM 

 

5.4.3 INESPO 2015 

 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

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

DESCRIÇÃO: 

Os projetos premiados no Concurso para Jovens Cientistas e 

Investigadores participaram em Certames Europeus e 

Mundiais no ano de 2016. 

Em 2016 estão previstas novas participações 

internacionais. 

 

RESULTADOS EM 2015: 

Destacam-se as seguintes participações: 

 

Intel ISEF 2015 

Decorreu de 9 a 15 de maio de 2015, em Pittsburgh, Pensilvânia nos EUA, na qual 

participaram dois projetos:  

 " IF – Intelligent Flow”: premiado no 22º Concurso para Jovens Cientistas e 

Investigadores 2014 com o 4º lugar, da autoria de Eusébio da Conceição Almeida 
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e João Pedro Bronze Rodrigues, com 18 e 17 anos, respetivamente, e alunos da 

Escola Profissional de Rio Maior;  

 

 “QuEM+:Química experimental para miúdos e graúdos”: premiado no 22º 

Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 2014 com o 5º lugar, da autoria 

de Francisco Machado, Francisco Dias e Luis Almeida, todos com 18 anos, e 

alunos do Colégio dos Cedros, em Vila Nova de Gaia.  

A INTEL/ISEF é maior Feira a nível mundial de jovens cientistas que abrange mais de 

1700 estudantes, de 75 países de todo o mundo. 

 

O projeto IF – Intelligent Flow obteve o 2º prémio da “American Intellectual Property Law 

Association”. 

 

EUCYS 2015 – European Union Contest for Young Scientists 

Decorreu de 17 a 22 de setembro de 2015, em Milão, na Itália, na qual participaram os 

projetos:  

 “Diminuição da concentração de crómio (VI) nos efluentes”, na área da 

Quimica, da autoria dos alunos Francisco Barba, João Martins e Sara Pinheiro, da 

Escola Secundária de Azambuja;  

 

 “E's alimentares: (Cito) toxicidade e letalidade em drosophila melanogaster”, 

na área das Biologia, da autoria da Bárbara Alves, Núria Santos e Pedro Poças, da 

Escola Secundária Júlio Dinis de Ovar;  

 

 “Lípidos em fuga”, na área da Nutrição, da autoria das alunas Carolina Matos, 

Dora Mendes e Laura Serralheiro do Externato Cooperativo da Benedita. 

 

Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem 2015 

Decorreu de 20 a 27 de Junho de 2015 nos Alpes Suíços, na qual participaram duas 

jovens cientistas portuguesas, a Madalena Carvalho e Rita Pinto, alunas do Colégio 

Valsassina, de Lisboa, que participaram na Mostra nacional de Ciência com o projeto 
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“Estudo da presença do Polimorfismo de inserção no locus Alu PV92 em alunos do 

secundário do Colégio”, na área das Ciências do Ambiente.  

Participam nesta semana um grupo de 25 jovens cientistas oriundos de vários países da 

europa, promovida pela Fundação “Schweizer Jugend Forscht”. 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS E PATROCINADORES EM 2015: 

 INTEL Education 

 FLAD- Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento  

 
EVIDÊNCIAS:  
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Petos em Parceria 
A Fundação da Juventude ao longo do ano de 2015 desenvolveu um conjunto de 

importantes parcerias institucionais em diferentes projetos na área da Juventude tendo 

como principal objetivo a cooperação com diferentes instituições e/ou organizações no 

desenvolvimento com sucesso dos projetos em referência mas procurando sobretudo 

potenciar a marca Fundação da Juventude. 

  

Fica um breve resumo dos Projetos em Parceria mais importantes desenvolvidos no ano 

de 2015 nos quais a Fundação da Juventude foi parceiro ativo. 

 

 

6.1. PRÉMIO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS (7º 

EDIÇÃO)   
 

O Prémio Nacional Indústrias Criativas – 

Super Bock/Serralves é uma iniciativa 

pioneira em Portugal, promovida pela Unicer, 

através da marca Super Bock e da Fundação 

de Serralves, da qual a Fundação da 

Juventude foi mais uma vez um dos seus 

parceiros estratégicos nesta 7ª edição. 

 

Em 2014, foi iniciada uma parceria do Prémio 

Nacional Indústrias Criativas (PNIC) com o programa The Next Big Idea (TNBI), que se 

manteve em 2015 e que organizou os RoadShows PNIC/TNBI, para divulgação do Prémio 

junto da comunidade universitária e dos fóruns das Indústrias Criativas bem como 

criadas 4 grandes categorias a concurso. 

As candidaturas decorreram de 2 de fevereiro a 15 de março. O projeto vencedor (Miss 

Can) recebeu 25.000€ e representou Portugal na Creative Business Cup 2015. 

À sétima edição o Prémio Nacional Indústrias Criativas é já uma história de sucesso com 

repercussão internacional. No entanto, as palavras inconformismo, inovação, 

determinação e vontade fazem parte do léxico das instituições e parceiros que 
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promovem este Prémio, mas sobretudo dos inúmeros empreendedores (candidatos, 

finalistas, vencedores) que assumem uma atitude proactiva e potenciam o seu talento, 

procurando sempre novos patamares de excelência, conhecimento e criatividade. 

Em 2016 a Fundação da Juventude será novamente parceria estratégica da 8ª edição. 

 

 

6.2. XI BIENAL DE PINTURA DO EIXO-ATLÂNTICO 
 

Entre 28 de julho e 28 de setembro de 2015 decorreu a XI Bienal de Pintura do Eixo 

Atlântico do Noroeste Peninsular, a única exposição itinerante e transfronteiriça entre 

dois países na União Europeia. Tratou-se mais uma vez de um acontecimento artístico 

de grande magnitude já que, além de promover os artistas da Euro região, consolida-se 

como uma das três melhores exposições itinerantes de pintura da Península Ibérica. 

 

A XI edição resultou de um concurso em que puderam 

concorrer todos os artistas naturais ou residentes na 

Galiza ou no Norte de Portugal.  

O Júri selecionou as obras finalistas num número 

máximo de 30 que constituíram uma coleção itinerante 

e configuraram o catálogo digital do prémio para as 

sucessivas exposições que terão lugar nas cidades 

associadas da Galiza e da Região Norte de Portugal 

durante os anos de 2015 e 2016. 

 

Concedeu-se um prémio “Eixo Atlântico” à melhor obra 

do certame, com um valor de 3.000€ e dois segundos prémios de 1.500€ cada, à melhor 

obra de autor português e à melhor obra de autor galego respetivamente. Concedeu-se 

ainda o prémio “Jovens Talentos Luso – Galaicos” para novos artistas com idades 

compreendidas entre os 16 e os 25 anos, inclusive, com um valor de 1.500€. 

 

Olmo Blanco Fuentes conquistou o prémio de melhor obra da Bienal e a melhor obra de 

autor português foi atribuída ao quadro "First date" de Rui Sousa enquanto Raquel 

Martínez Ortiz venceu o prémio de melhor obra do autor galego e Diogo Costa, com o 



68 
 

quadro "Lady by the sea" conquistou o prémio "Jovens Talentos Luso-Galaicos", para 

novos artistas de idades compreendidas entre os 16 e 25 anos. 

 

A Fundação da Juventude foi mais uma vez um dos parceiros estratégicos desta Bienal 

tendo já confirmado na próxima edição a sua continuidade enquanto parceira. 

 

 

6.3. CREATIVE MORNINGS – PALÁCIO DAS ARTES  
 

As Creative Mornings Porto são reuniões mensais 

onde os criativos portugueses têm espaço para tomar 

o pequeno-almoço enquanto debatem temas 

diversos. A participação é gratuita e conta sempre 

com oradores de referência na área. 

Tendo como objetivo potenciar o Palácio das Artes 

como espaço de referência ao nível das indústrias 

criativas na cidade do Porto foi celebrada uma 

parceira com as Creative Mornings através da qual a 

Fundação da Juventude recebeu mensalmente estas 

reuniões no Palácio da Artes durante todo o ano de 

2015 (e desde Maio de 2014). 

A parceria terminou em Dezembro de 2015. 
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6.4  FORUM TREES 
 
A Fundação da Juventude recebeu, no Porto, nos dias 26 
e 27 de Novembro, o III Forum TREES para debater o 
Emprego para a Inclusão e Crescimento. 
 
O evento reuniu cerca de 40 dirigentes das organizações 
civis, académicos e especialistas em questões vinculadas 
com a juventude e com o emprego, provenientes de 
países da América Latina e da Europa. Este encontro teve 
como objetivo discutir possíveis líneas de ação conjuntas 
e os compromissos que os intervenientes podem assumir 
para as levar a cabo. 
 
O 1º dia do Seminário foi aberto ao público em geral foi 
assente em 4 painéis dedicados aos temas das Políticas 
Públicas e Europeias de Apoio ao Emprego Jovem, à Visão Empresarial do Mercado 
Laboral Português, e à Relação entre a Universidade, os Jovens e o Mercado de Trabalho. 
 
No 2º dia dos trabalhos foi organizados três grupos de trabalho sobre os temas dos 
“Desafios e soluções das políticas públicas locais de ativação do Emprego Jovem para a 
geração Nem-Nem”; “Facilidades e dificuldades para o fomento do emprego na 
perspetiva do empreendedor”; e “Intercâmbio de experiências e potencialidades de 
trabalho entre a EU e a América Latina”. 
 
O III Encontro do Forum Trees foi organizado pela Fundação da Juventude, pelo Conexx 
Europe, Forum Trees e pela EPIS. 
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Comunicação Institucional 
Em 2015 a Fundação da Juventude consolidou a sua estratégia de comunicação 

institucional conseguindo tornar sua a comunicação mais eficaz contribuindo para a sua 

afirmação enquanto instituição com repercussão a nível nacional assente sobretudo nos 

meios digitais nomeadamente site oficial e redes sociais tendo em vista o seu público 

maioritariamente jovem. 

 

SITE OFICIAL 

O site da Fundação da Juventude lançado no início de novembro de 2013, teve como 
objetivo principal tornar a comunicação mais prática e apelativa para o público-alvo 
jovem. Passou a dar-se principal destaque aos Projectos e Atividades da Fundação, 
reforçando também a componente institucional com destaque para os Fundadores e 
Parceiros assim como toda a informação necessária ao abrigo das exigências da nova 
Lei-quadro das Fundações.  
Em 2015 continuámos a potenciar o site tornando-o cada vez mais simples, objetivo, 
objetivo e dinâmico, com uma aposta de conteúdos permanentemente atualizados. 
 

NEWSLETTERS 

Com o investimento num novo servidor próprio de massmailing, foi possível já em 2015 
continuar a política iniciada e consolidada em 2014 de newsletters com o periocidade 
mensal ou bimensal (de acordo com os projectos e atividades em curso), conservando 
desta forma o público que, de alguma forma, está ou esteve ligado à Fundação e à sua 
atividade, assente numa base de dados que já conta com mais de 20.000 contactos. 
 

REDES SOCIAIS 

Continuámos a aposta nas redes sociais, nomeadamente Facebook, Twitter e Linked In, 
mantendo uma atualização permanente com a preocupação de colocação das 
publicações mais importantes nos horários críticos em que se consegue maior número 
de visualizações. O canal de Youtube continuou a ser alimentado com novos conteúdos 
em especial novos vídeos de cada projeto e/ou atividade da Fundação. Todas as redes 
sociais mantiveram a sua ligação direta ao site da Fundação permitindo desta forma uma 
interatividade maior com a consequente projeção.   
 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS 

A Fundação da Juventude participou em 2015 na Futurália na maior Feiras de referência 
no âmbito da Juventude: 
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Futurália 2015 
Quando: de 11 a 14 de Março de 2015 

Onde: FIL Lisboa 

Organização: AIP – Feiras, Congressos e Eventos 

Público-alvo: Alunos do ensino secundário, ensino pós-secundário, educação e 

formação de adultos, ensino superior e recém-licenciados 

Notas: Maior feira de referência em Portugal 

Projectos apresentados: Ninhos de Empresas, PEJENE, PEJAME, Sistema de 

Aprendizagem (Formação Profissional), Voluntariado. 

 

EVIDÊNCIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


