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NOTA INTRODUTÓRIA
No ano de 2018, a Fundação da Juventude desenvolveu e cumpriu na sua maioria os projetos
e atividades previstos nos diferentes domínios, pelo Conselho de Administração. Assumindo
especial relevância as áreas estratégicas de atuação, nomeadamente a Formação Profissional, o
Emprego e Empreendedorismo, a Ciência e Tecnologia, a Cidadania e Voluntariado e a Inovação e
Criatividade.
Embora se mantenha na conjuntura nacional a redução de verbas oriundas de Entidades Públicas
para o Setor Fundacional (por imposição dos sucessivos Orçamentos de Estado), bem como por
parte de Entidades Privadas, a Fundação conseguiu garantir a continuidade e execução do seu
plano de atividades.
Tendo presente também a intenção do Conselho de Administração, aquando da apresentação
do Plano de Atividades para 2018 ao Conselho de Fundadores, onde deixou bem claro que
se assumia como imperativa uma verdadeira reforma na condução da atividade da Fundação
da Juventude. Reforma essa, que se justificou 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. Assim como também é premente trabalhar em prol da
sustentabilidade económica da própria Fundação da Juventude, especialmente na necessidade de
reduzir custos estruturais.
O Conselho de Administração assumiu assim para o ano de 2018, que esta redução não podia
resultar de cortes que ameaçassem a qualidade dos serviços prestados aos Jovens, mas sim
de uma verdadeira redefinição das funções, da eficiência e da produtividade da instituição.
Para cumprir estas intenções, foi necessário ir implementando ao longo de todo o ano de 2018
alterações no nosso modelo de gestão, em prol de um desenvolvimento sustentável.
A Fundação trabalhou no último ano com o objetivo de criar um quadro competitivo, inclusivo
e ambicioso, não tendo por base só o objetivo 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. Este modelo de trabalho, acompanhado de uma
gestão financeira rigorosa refletiu-se não só em novos projetos, mas também nos resultados
financeiros da Instituição.
A Fundação da Juventude continuará a apostar nos seus projetos já consolidados no âmbito das
suas áreas estratégicas, tendo em vista uma estabilidade do trabalho desenvolvido até aos dias de
hoje, aliando uma maior escala, eficiência e qualidade procurando consolidar a marca Fundação
da Juventude não só a nível regional, mas sobretudo a nível nacional.

O Conselho de Administração da Fundação da Juventude

Porto, 15 de Abril de 2019
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RESUMO - EXERCÍCIO DE 2018
Analisando detalhadamente os rendimentos em 2018, na rubrica de Vendas e Serviços temos
um aumento em 28.894,26€ (+18,13%), justificado essencialmente pelas seguintes contribuições:
o Ninho de Empresas Lisboa, com aumento da rentabilização dos espaços, bem como a
contabilização de todo ano de 2018 (ao contrário de 2017); e os arrendamentos do PAFT, os quais
sofreram atualizações no decorrer de 2017 e 2018, motivo pelo qual se justifica o aumento em
2018.
Na rubrica de Subsídios à Exploração, tivemos um aumento do financiamento em 157.971,79€,
ou seja um efeito de +10,25%. Relativamente à Formação Profissional, os valores são muito
idênticos com uma variação de cerca de mil euros, ou seja, não foi possível fazer crescer a
Formação Profissional por causa das alterações regulamentares no IEFP. Apenas em Outubro
de 2018 tivemos autorização para iniciar novas turmas, o que para a Fundação da Juventude foi
demasiado tarde para compensar as turmas que terminaram ao longo do ano.
Quanto aos Outros Rendimentos, se não considerarmos a indeminização da saída do Ninho de
Empresas – Porto, houve um aumento em 10.700,76€ (+36,89%).
No âmbito geral, não considerando o efeito da indeminização, temos um aumento de rendimentos
em 197.566,81€ (+11,41%).
De uma forma global os Gastos diminuíram em 45.207,06€ (-2,13%). Se analisarmos apenas os
Gastos Operacionais, a redução foi de 64.315,95€ (-3.23%).
A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos apresenta uma redução de 78.473,16 € € (-9,17%)
fundamentalmente pela diminuição de Rendas e Alugueres relacionada com o encerramento do
Ninho de Empresas-Porto em Janeiro de 2018. Por outro lado, ocorreu um ligeiro aumento de
Honorários, que teve origem nos projetos Get Forward e Make Code, que necessitam de formação
para o seu desenvolvimento, sendo que estas atividades não ocorreram em 2017.
Relativamente a Gastos com Pessoal, assistiu-se a uma ligeira redução de 10.035,96 € (-2,31%),
devido a uma colaboradora em baixa por maternidade e à caducidade de um contrato de
trabalho.
Ainda sobre os Gastos, a rubrica Outros Gastos e Perdas apresenta um aumento de 16.005,24
€ (+2,28%). Esta rubrica teve várias flutuações: ao nível da Formação Profissional e jovens dos
Estágios do MAAT, com um aumento em cerca de quatro mil euros; no entanto, os Estágios
SantanderJovem apresentaram uma redução de 37.400,00€. No sentido contrário, ocorreu um
aumento nos Donativos em 50.201,60€
A rubrica Juros e Gastos Similares teve um aumento de valor em 10.679,12 € (+31,12%), motivado
pelo aumento de financiamento bancário de curto prazo no início de 2018.
Por último, os valores de Depreciações e Amortizações resultam numa redução de 673,13€
(-0.71%) explicada pelo item do ativo que foi abatido.
Relativamente ao Passivo Não Corrente, na rúbrica Financiamentos Obtidos, e em consequência
do Plano de Reestruturação levado a cabo nos últimos exercícios, a Fundação apresenta uma
redução de 542.619,08€ (-27,34%) em 2016, de 48.916,39€ (-3,39%) em 2017 e de 56.969.58€
(-4.09%) em 2018; e no Passivo Corrente, na rúbrica Financiamentos Obtidos, uma redução
de 1.036.899,08€ (-94,69%) em 2016, um aumento de 132.306,10€ (+227,83%) em 2017, e um
aumento de 118.386,65€ (+62,18%) em 2018.
O Passivo total da Fundação teve uma redução global de 2.776.745,83€ (-54,86%) em 2016, um
aumento de 171.515,01€ (+7.51%) em 2017, e um aumento de 109.717,88€ (+4.54%) em 2018.
Relativamente ao Ativo, este teve uma redução de 3.200.731,91€ (-32,15%) em 2016, uma redução
em 151.743,70€ (-2.25%) em 2017 e um ligeiro aumento de 33.578,80€ (+0.51%) em 2018.
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, um aumento que é justificado pela utilização dos valores de
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Financiamento de curto prazo na data de encerramento de contas. 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.
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
O Conselho de Administração, no âmbito da aplicação de resultados, propõe que o resultado
líquido do exercício de -87.209,29€ seja levado a resultados transitados.
CONCLUSÃO
As alterações estratégicas iniciadas no final de 2017 pelo Conselho de Administração da Fundação
da Juventude que foram sendo implementadas ao longo de 2018, com novos projetos que
iniciaram durante o ano de 2018 e com reforço de parcerias, apostam em criar um crescimento
sustentável da Fundação da Juventude em áreas bem definidas de atividade. Denota-se um
aumento da diversidade dos rendimentos obtidos que vai ao encontro da estratégia definida.

O Conselho de Administração da Fundação da Juventude
Porto, 15 de Abril de 2019
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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
R/C 1º e 2º piso,
1150-107 Lisboa
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LOCALIZAÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS
DA FUNDAÇÃO
ONDE ESTAMOS
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.
O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos assume-se como um centro de excelência nas áreas
da criatividade e inovação, estando equipado com: ateliês/espaços de 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 Modulares), passou a ter novas instalações na Rua Joaquim António de Aguiar nº 168,
desde Outubro de 2016. Com este investimento a Fundação reforçou a sua aposta na prestação
de Formação de elevada qualidade, em linha com as exigências do mercado de trabalho.
Como prolongamento da missão e objetivos da Fundação, mantendo e reforçando o âmbito
nacional da sua atividade, dotou-se a Delegação Regional em Lisboa de novas instalações, desde
Janeiro de 2016, perto do Marquês de Pombal, na Rua do Conde Redondo nº 46, 1º e 2º piso.
A Delegação Regional de Lisboa continua assim a prestar os seguintes serviços: Formação
Profissional; Apoio ao Emprego e às atividades escolares; Apoio ao Empreendedorismo;
Informação e encaminhamento; Orientação Escolar e Profissional.
Em Lisboa continuou a dispor dos NIDE – Ninhos de Empresas nas suas instalações, perto do
Marquês de Pombal, na Rua do Conde Redondo nº 46, 1º e 2º piso.
Os NIDE de Porto e Lisboa integram a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela Iniciativa
Startup Portugal e encontram-se Acreditados para a Prestação de Serviços de Incubação no
âmbito dos projetos de “Vale Incubação”.
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1. FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
1.1. SISTEMA DE APRENDIZAGEM
GESTORAS DE PROJETO
Porto – Filomena Araújo
Lisboa – Marisa Fernandes
PÚBLICO-ALVO
Os cursos de formação profissional destinam-se 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.
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, 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, cientifica, tecnológica e em contexto de trabalho),
alternando o ensino prático com o teórico.
A Formação é ministrada em horário laboral, de 2ª a 6ª feira, para turmas de 20 a 24 jovens, com
uma duração aproximado de dois anos e meio.
RESULTADOS
- PORTO
Em 2018, tivemos em formação 130 jovens, com um volume de formação total de 85.598 horas, nas
seguintes áreas de formação:
• Técnico(a) de Restaurante e Bar
• Técnico(a) de Multimédia
• Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria
• Técnico(a) de Instalação e Gestão de Redes
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Os formandos que terminaram as acções de Cozinha/Pastelaria, tiveram todos várias opções de
emprego, obtendo assim uma taxa de empregabilidade de 100%. Mantemos o contacto com os
formandos que por sua vez nos pedem colegas para FPCT.
Nas restantes áreas ainda em formação, temos muitos jovens a fazerem part-time, principalmente
nas áreas de Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria, no entanto sentimos uma maior procura por
parte do mercado nas áreas de informática.
O ano de 2018 definiu-se por poucos jovens a quererem estudar e/ou trabalhar, um crescimento
da procura por parte do mercado de trabalho e uma grande diminuição do grupo etário, que
infelizmente uma percentagem considerável só está a frequentar porque ainda se encontram no
ensino obrigatório.
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- LISBOA
1 – O sistema de Aprendizagem em 2018 envolveu mais de 200 jovens NEETS, com um volume de
formação total de 150652 horas.

A destacar, a conclusão com sucesso do curso de Esteticista- Cosmetologista, iniciado em 2015.,
com 18 formandas a terminarem o percurso.
A taxa de empregabilidade mantem-se superior a 80%.
Áreas de formação realizadas em 2018:
• Esteticista-Cosmetologista
• Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações
• Técnico/a de Mecatrónica
• Programador/a de Informática
• Técnico/a de Informática: Instalação e Gestão de Redes (Ação iniciada em 2017)
• Técnico/a da Juventude
• Técnico/a de Vendas (Iniciada em 2018)
• Esteticista (Iniciada em 2018)
• Técnico/a de Apoio à Gestão (Iniciada em 2018)
• Programador/a de Informática (Iniciada em 2018)

10
10

PARCEIROS
- Porto
Todas as entidades / empresas acolhedoras dos formandos para formação prática em
contexto de trabalho, durante todo o percurso curricular, nomeadamente:
Na área de COZINHA/PASTELARIA - Paparoca da Foz, Rainha da Foz, Palato, Casa Agrícola,
BB Gourmet (vários restaurantes e pastelarias), Diu, Oporto Café, Letras Salgadas/Caçula,
Doce Alto, Universo, Treze, Tripeiro, Casa de Pasto da Palmeira, entre outros;
Na área de ACÇÃO EDUCATIVA - Pinga Amor, Congregação Colégio Madre Isabel Larranaga,
Os Fofinhos, Centro Social do Soutelo, Asas de Ramalde, Inf.Bê - á –Bá, etc;
Na área de RESTAURANTE/BAR - Enoteca, Mangá, Letras Salgadas, Vinhas d’Álhos, ShikoPasta Japonesa, R.Mar,Lda, Crow Plaza, BB Gourmet, Treze, Tripeiro, Beher Presuntaria,
Champanharia da Baixa.
Na área dos cursos de MULTIMÉDIA, por exemplo - Vida Económica, Fundação Manuel Leão,
Casa da Música, Alba – Design de Comunicação, Fotosport, Molográfica.
No curso INFORMÁTICA – INSTALAÇÃO DE REDES, Ampernor, Águas do Porto, ASG, HFC
Informática, Soltráfego, Dirtec entre outros.
Não obstante as parcerias acima referidas onde acompanhamos os jovens assiduamente, o
Sistema de Aprendizagem – Porto, representa regularmente a Fundação da Juventude nos
seguintes projectos / instituições:
Parceiros no CLASP – conselho local de acção 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 no Focus Group sobre a temática dos jovens NEET, no âmbito do programa
integrado de inovação e experimentação social e de animação territorial do Porto – CMP, nas
instalações da cidade das profissões – acção pontual.
- Lisboa
RedEmprega de Lisboa; RedEmprega Centro Historico; Entidades acolhedoras de Formação
Pratica em Contexto de Trabalho: Adidas, FNAC, Grupo Sonae, Body Concept, Grupo Bizarro
(Springfield, Women’s Secret e Cortefield), Norauto, Midas, Mercedes, Fujitsu, entre outras.

ENTIDADE FINANCIADORA
• IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional I.P.;
• POCH - Programa Operacional Capital Humano;
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PORTO AÇÕES DESENVOLVIDAS

//

//
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Apoio ao dia da unidade do regimento de transmissões
Porto – 2018.03.23

Parceria com a Junta de Freguesia do Bonfim – 2018.06.18
Utentes com turma A35 de cozinha/pastelaria – aula prática

//

Santa casa da misericórdia do Porto
Porto liberal – 2018.07.07

//

Halloween 2018
Interação com todas as turmas

//

//

Workshop “Saber Servir, Vender Melhor” em 2018.09.24
Realizada pelo Instituto do Vinho do Douro e do Porto, I. P. aos
formandos de A35- Cozinha e Pastelaria e A37- Restaurante/Bar

Natal 2018

13

2. EMPREGO E
EMPREENDEDORISMO
2.1. STARTUP JUVENTUDE (LISBOA)
GESTORA DE PROJETO
Lisboa - Paula Graça
PÚBLICO-ALVO
Empreendedores com idades compreendidas entre os 18 e
os 35 anos (inclusive), excecionalmente poderemos aceitar
candidaturas de empreendedores com idade superior a 35
anos.
Os empreendedores podem ser recém-licenciados e/ou
com formação técnica especializada, ou com experiência
profissional comprovada ou complementar na sua área de
negócio, que queiram constituir a sua empresa.
DESCRIÇÃO
As empresas instalam-se em gabinetes com todos os apoios logísticos necessários para o seu
desenvolvimento, nomeadamente a nível de internet, reprografia, telecomunicações, serviços de
mentoring e coaching, bem como, benefício de um conjunto de parecerias exclusivas da Fundação
da Juventude com várias entidades de referência, tudo isto a um preço muito competitivo.
Os NIDE – Ninhos de Empresas são espaços físicos de incubação, dotados de apoio técnico,
material e logístico, para o exercício de atividades empresariais, com soluções de co-working e
serviço de escritório virtual bem como benefício de um conjunto de parcerias exclusivas com várias
entidades de referência. O Programa NIDE tem como objetivos:
• Promover o empreendedorismo jovem e de base local
• Contribuir para o reforço do autoemprego, designadamente de jovens licenciados
• Apostar na pré-aceleração de negócios de base local
• Apostar em áreas de negócio de valor acrescentado, sem esquecer a área das indústrias criativas
apostando assim no empreendedorismo qualificado e criativo.
Os NIDE de Lisboa já integram a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela Iniciativa StartUP
Portugal e já se encontram Acreditados para a Prestação de Serviços de Incubação no âmbito dos
projetos de “Vale Incubação”, tendo ao longo de 2018 prestado apoio a Jovens Empreendedores
com Projetos aprovados no âmbito do StartUP Voucher.
NIDE PORTO
A Fundação da Juventude no dia 31 de março de 2018 encerrou o espaço de incubação no Porto, na
Rua de Costa Cabral n.º 575, do Ninho de Empresas – NIDE.
Todas as empresas que se encontravam na altura no NIDE foram distribuídas por espaços com
características semelhantes existentes na área Metropolitana do Porto.
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NIDE LISBOA
O NIDE Lisboa localiza-se na Delegação da Fundação da Juventude, na Rua Conde Redondo
n.º 46 R/C e disponibiliza 15 gabinetes de diferentes tipologias com capacidade total para 40
jovens empreendedores. Os empreendedores podem ainda usufruir de um espaço de Co-working
com capacidade para 24 jovens empreendedores em simultâneo, 1 zona de convívio/lounge, 1
sala de reuniões, 1 copa, 2 casas de banho (1 em cada piso). Nos 2 pisos da Delegação Regional
a a Fundação pode ainda disponibilizar: 9 salas de formação (práticas e teóricas), 1 sala TIC, 1
mediateca, 2 salas de reunião e 2 salas convívio (incluindo zona de bar), 2 casas de banho (1 em
cada piso). O espaço abriu ao público em Março de 2017.
RESULTADOS
Em 2018 estiveram incubadas as seguintes empresas:
LISBOA
• FIFO Economistas, Lda
• Pelouro dos Numeros
• CÂMARA DO COMERCIO PORTUGAL - ATLÂNTICO SUL
• CHECK - IN
• Phenix Portugal - Segunda vida de produtos Unipessoal Lda.
• ABRIGUEIROS - Produção Agrícolas e Turismo, SA
• SONGLINES
• BARROS & CARDOSO
• JULIANY JORGE
• Ruth Olivier Moreira Manus
• AMBITIOUS EXPERIENCE
• Evotrhrust Lda
• Associação Acredita Portugal
• Aikeinf Technologies, Lda
• JUVEMEDIA
• Bruno Maia (Cowork)
• PEDRO VIEGAS JÚNIOR (Cowork)
• RNCW PUBLICIDADE Lda “REVISTA NOSSA CIDADE” (Cowork)
• SOFIA LEITÃO (Cowork)
• EXPANDPROPOSAL (Cowork)
• ULISSES ARAUJO GAGLIANO (Cowork)
• ARJUNA (Cowork)
• DIOGO BULHOES (Cowork)
• ROOSTY (Cowork)
• DAVID BABUSCHKIN (Cowork)
• SHAUNA DALY (Cowork)
• MESA DE OURO (Cowork)
• ALEXANDRA PARENTE (Cowork)
• Associação Movimento 1 Euro (Empreendedores)
• TOMAVOX (Empreendedores)
• RIGOR IDILICO (Empreendedores)
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Estando localizado no centro de Lisboa, acessível aos estudantes universitários da 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
PARCEIROS
• IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.;
• IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.;
• IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.;
• SHARE - Associação para a Partilha do Conhecimento;
• Millennium BCP (Microcrédito).
• StartUP Portugal
• Made Of Lisboa
MECENAS
• Fidelidade
• Busílis
• CIN
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2.2. PEJENE – PROGRAMA DE ESTÁGIOS
DE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO
SUPERIOR NAS EMPRESAS
(26.º EDIÇÃO)
GESTORA DE PROJETO
Porto - Susana Chaves
PÚBLICO-ALVO
• Estudantes do ensino superior que se encontrem a frequentar o
último ou penúltimo ano do ensino superior.
• Empresas e entidades que tenham interesse em acolher estagiários
(empresas privadas e públicas, instituições privadas e públicas,
associações, ONGD, autarquias, entre outras).
DESCRIÇÃO
O PEJENE tem como objetivo principal valorizar o curriculum vitae
dos jovens enquanto 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, seguradoras.
Este programa tem vindo a responder, às necessidades dos jovens que se encontram a finalizar
o ensino superior, permitindo desempenhar tarefas de caráter profissional e aumentar os seus
conhecimentos em ambiente real de trabalho.
CALENDÁRIO
• Candidaturas para Entidades de Acolhimento: até 14 de Abril de 2018;
• Candidaturas dos Estudantes: a partir de 18 de Abril de 2018;
• Estágios: entre Julho e Setembro de 2018.
RESULTADOS
O PEJENE permitiu aos jovens, em muitos casos, um primeiro contacto com o mundo do trabalho.
O Programa tem tido um grande impacto nos últimos anos, continuando a ser o programa de
estágios de referência junto dos alunos do ensino superior em Portugal, recebendo de diversas
organizações e entidades acolhedoras os mais gratificantes elogios, sendo o grau de satisfação das
empresas e dos alunos muito elevado.
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A Fundação participou ainda nos seguintes eventos/feiras para a divulgação do PEJENE:
• Porto de Emprego, que decorreu na FEP, no Porto, de 6 a 7 de Março de 2018;
• FUTURÁLIA, que decorreu na FIL em Lisboa, de 14 a 17 de Março de 2018;
• 6ª Feira de Emprego, Careers UPT 2018, no dia 8 de Março na Universidade Portucalense;
• 9ª edição da VALorizar - Mostra de Emprego e Formação do Concelho de Valongo, no Fórum
Cultural de Ermesinde, a 10 de Maio de 2018.
Dados Estatísticos
• 187 Estágios
• 121 Entidades de Acolhimento
• 22,5% Taxa de Empregabilidade
ENTIDADE FINANCIADORA
• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
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2.3. PE MAAT – PROGRAMA DE ESTÁGIOS
MAAT, 22ª, 23ª E 24ª EDIÇÕES
GESTORA DE PROJETO
Porto - Susana Chaves
PÚBLICO-ALVO
Estudantes do ensino superior, com idades 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)
ou COMUNICAÇÃO (Relações Públicas, Comunicação).
DESCRIÇÃO
O PEMAAT destinou-se a alunos do ensino superior, cujo objetivo
principal foi proporcionar o aprofundamento dos seus conhecimentos técnico-científicos através do
confronto com um público não especialista, desenvolvendo também as suas capacidades pessoais
de liderança, gestão de grupos, espírito de iniciativa e de equipa, compromisso e disciplina, através
do 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.
CALENDÁRIO
• 22ª Edição: Até Abril de 2018;
• 23ª e 24ª Edições: de Fevereiro de 2018 a Abril de 2019
RESULTADOS
- 22ª Edição
• 650 Jovens elegíveis
• 108 Selecionados para provas
• 50 Jovens selecionados para formação
• 31 Jovens selecionados para estágio
• 21 Jovens transitaram da 21ª para a 22ª edição
• 53 Estagiários no total 11 do sexo masculino e 42 do sexo feminino)
- 23ª Edição
• 670 Jovens elegíveis
• 116 Selecionados para provas
• 34 Jovens selecionados para formação
• 23 Jovens selecionados para estágio
• 18 Jovens transitaram da 22ª para a 23ª edição
• 40 Estagiários no total 8 do sexo masculino e 32 do sexo feminino
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- 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)
PARCEIROS INSTITUCIONAIS E MECENAS EXCLUSIVOS
• Fundação EDP;
• Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).
ENTIDADE FINANCIADORA
• Fundação EDP;
• MAAT.
TESTEMUNHOS
Para a Ana Catarina Marques, estagiária e aluna do curso Engenharia da Energia e do Ambiente
(FCUL) «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».
Para a Beatriz Palma, estagiária «O estágio proporcionado têm-se revelado uma experiência
bastante gratificante a nível profissional e pessoal, porque lidamos profissionalmente com todo o
tipo de grupos (idosos, adultos e crianças), algumas mais conhecedoras do mundo das artes, outras
menos. Após estes 3 meses de trabalho eu, Beatriz Coelho Palma tenho tido a possibilidade de
integrar alguns conhecimentos obtidos nas minhas aulas da Pós -Graduação - Mercado de Arte e
Colecionismo nas diversas experiências do estágio e vice-versa. Com esta oportunidade e por nos
incluírem em vários campos do funcionamento do museu, apercebi-me da área onde desejo vir a
trabalhar no futuro. A criação de contacto com os curadores e com os artistas das exposições e as
visitas guiadas tem contribuído significativamente para a nossa postura profissional, e acredito que
o nosso entusiasmo, motivação e trabalho têm vindo a apoiar o bom funcionamento do museu».
Para a Clarisse Feio, estagiária e aluna de Engenharia Eletrotécnica na FCT-UNL «Gostei imenso
do estágio! É uma excelente oportunidade para qualquer estudante de engenharias, especialmente
engenharias ligadas à produção de energia. Os horários são adaptáveis às necessidades de cada um
e permitem conciliar com a faculdade sem prejudicar os estudos. Aprendi bastante sobre a Central
Tejo, foi mesmo muito interessante pois estava a fazer uma cadeira sobre geradores e é sempre
interessante vê-los ao vivo, à escala real. Outra coisa excelente do estágio foi o desenvolvimento das
chamadas soft skills tais como a comunicação oral, liderança, trabalho de equipa e em geral mais
paciência tanto para explicar como para ouvir. Sinto que melhorei muito com o estágio. Sempre
fui uma pessoa um bocado introvertida mas agora sinto-me muito mais à vontade a falar para
públicos e consigo cativá-los muito melhor. A dinâmica de grupo é excelente por causa de todas
as amizades que se fazem, ajuda bastante a superar momentos difíceis. Tornei-me também muito
mais organizada, tanto por causa das “correrias” no museu como por ter de conciliar estudos com
estágio. Os meus métodos de estudo também se tornaram muito mais eficientes, e tive muito mais
facilidade em colaborar nos trabalhos de grupo».
Para a Marta Antunes, estagiária «Programa incrível que me permitiu complementar os meus
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conhecimentos em curadoria e educação. Estar rodeada de arte todos os dias e de pessoas
conhecedoras só fomentou mais a minha curiosidade e ajudou-me na formulação dos meus
trabalhos académicos. Uma maravilhosa oportunidade».
Para o Tiago Costa, estagiário com 23 anos, natural de Évora, frequenta o segundo ano do
Mestrado em Pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa «Considero que a
minha experiência de estágio tem sido bastante positiva, surgindo como uma oportunidade para
desenvolver capacidades de comunicação com o público, de trabalho em equipa, de coordenação
e de sentido de responsabilidade. Tem-me ainda permitido aprofundar conhecimentos ao nível
da arte contemporânea, da educação artística e do próprio funcionamento do museu enquanto
organização. Estagiar no MAAT é uma experiência marcante que terá, certamente, consequências
muito positivas no meu futuro profissional».
Para a Vera Freire, estagiária e estudante de Biologia e Geologia «O programa de estágio está a ser
muito enriquecedor por nos permitir conhecer e aprender mais sobre toda a história do Museu da
Eletricidade, bem como do Museu MAAT, visto muitos de nós não estarmos familiarizados faz-nos ter
de estudar e pesquisar para aprender e saber mais, pois os visitantes terão dúvidas às quais temos
de saber dar a resposta e fazê-los levar da experiência de visitar um Museu um acontecimento
agradável que se pretende repetir. Este estágio permite-nos ter uma proximidade com as pessoas
e as escolas, o que se torna constantemente um desfio e é sem dúvida uma mais-valia para o nosso
enriquecimento pessoal e profissional, por estarmos a ter uma experiência de trabalho rodeados de
ciência e cultura».
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2.4. STARTUP SANTANDER JOVEM
PROGRAMA DE ESTÁGIOS NAS STARTUPS
GESTORA DE PROJETO
Porto - Susana Chaves
PÚBLICO-ALVO
Recém-diplomados há menos de 2 anos, de cursos com grau de
licenciatura, mestrado ou mestrado integrado, com idade máxima de
28 anos.
As entidades de acolhimento são obrigatoriamente PME’s ou
Startups dispostas a acolher estagiários pelo período de 3 meses e
assumir o papel de entidade acolhedora de estágio.
DESCRIÇÃO
O programa de estágios Santander Jovem tem como objetivo
principal facilitar o acesso ao primeiro emprego de diplomados do
Ensino Superior e também por dotar as PME´s e Startups de novos talentos recém-formados.
Com este Programa, os recém-diplomados complementam a sua formação, colocando em prática,
em ambiente empresarial, os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação académica.
Os objetivos destes programas de estágios são:
• Facilitar e complementar a formação académica dos recém-diplomados, possibilitando a sua
permanência e continuidade em PME´s e Startups de referência;
• Facilitar o acesso ao 1º emprego dos recém-diplomados;
• Permitir às PME’s e Startups com capacidade e solidez de conhecerem e formarem estagiários
com formação superior durante o período de 3 meses, podendo vir a contratar diplomados já com
experiência na sua área de atividade.
RESULTADOS
O programa de estágios Santander Jovem permitiu aos recém-diplomados, em muitos casos, um
primeiro contato com o mundo das empresas. Para as PME’s e Startups também foi uma mais-valia,
pois permitiu conhecerem jovens com formação superior e a sua posterior contratação, sendo o
grau de satisfação das empresas e dos alunos muito elevado.
Durante o ano de 2018 foram concretizados 48 estágios em Startups, verificando-se uma taxa de
empregabilidade de 50%.
No que diz respeito à avaliação dos estagiários 14% tiveram avaliação final de Bom e 84% tiveram
Muito Bom. O grau de satisfação dos estagiários no final do estágio é muito positivo, sendo que
56% ficaram Muito Satisfeitos e 40% ficaram Satisfeitos.
ENTIDADE FINANCIADORA
• Santander Universidades – financia as bolsas dos estagiários
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2.5. GET FORWARD
GESTORA DE PROJETO
Porto - Ema Gonçalves
PÚBLICO-ALVO
Jovens com idades entre 18 e os 25 anos, com o seguinte perfil:
• Jovens que abandonaram a escola ou se encontram em risco de
abandonar os estudos;
• Jovens que estão fora do mercado de trabalho (porque ainda
não tiveram a sua primeira experiência de trabalho, porque estão
desempregados ou se encontram a trabalhar de forma esporádica
ou em condições de precariedade);
• Jovens em situações familiares delicadas que condicionam o seu
futuro e jovens de famílias em risco de exclusão;
• Jovens inscritos em centros, serviços e instituições juvenis que
trabalham com jovens 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, a integração social e 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. A partir do projeto
GET FORWARD pretende a Fundação da Juventude dirigir-se a jovens que queiram promover o
seu desenvolvimento pessoal, integração social e laboral, através da formação, do Mentoring Social
e de uma primeira experiência de trabalho evitando assim a vulnerabilidade ou deterioração das
situações de risco social.
PARCEIROS
- Municípios de:
• Gondomar;
• Maia;
• Matosinhos;
• Porto;
• Santa Maria da Feira;
• Vila Nova de Gaia.
ENTIDADES FINANCIADORAS
• POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
• Portugal 2020
• Fundo Social Europeu
• INVESTIDOR SOCIAL: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
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RESULTADOS
Para darmos início a este projeto foram realizadas varias ações de divulgação na zona de Vila
Nova de Gaia. O primeiro Município a dar início a este projeto foi o de Vila Nova de Gaia. A área
da ação de capacitação escolhida pelo Município foi, Atendimento ao Público. Iniciou-se no dia
26 de março a formação em sala, com um grupo composto por 18 jovens com idades entre os
18 e os 25 anos. Os jovens possuíam habilitações entre o 6º ano e mestrado integrado. Todos os
participantes eram residentes no município de Vila Nova de Gaia. A acção de capacitação em sala
com um total de 180 horas, teve o seu final no dia 18 de maio. Os jovens tiveram a oportunidade de
em sala abordar temas como atendimento - técnicas de comunicação, cortesia, etiqueta e protocolo
no atendimento, gestão de reclamações e conflitos, língua Inglesa - comunicação administrativa,
atendimento telefónico, desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego, gestão do
tempo, tecnologias de Informação e comunicação e ética e deontologia profissional. No final desta
acção a turma era composta por 12 formandos.
De 21 de maio a 30 de junho decorreu a componente de formação em contexto de trabalho.
Os jovens tiveram a oportunidade de estagiar em empresas tais como:
• Fórum de Cidadania e Juventude de Vila Nova de Gaia
• Loja Interativa de Turismo Morada: Cais de Gaia
• Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia
• FVP Foods
• Escola Oficina
• Escola Profissional Artística Árvore
• Saint Gobain
• Junta de Freguesia de Arcozelo
• Busílis da Comunicação
• Gaiurb
No final da formação a jovem que estagiou na FVP Foods, foi convidada a continuar a colaborar
com eles realizando um contrato de 6 meses.
O segundo Município a participar neste projeto foi o de Gondomar. A área da ação de capacitação
escolhida pelo Município foi o Turismo. Iniciou-se no dia 16 de abril a formação em sala, com um
grupo composto por 24 jovens com idades entre os 18 e os 25 anos. Os jovens possuíam habilitações
entre ao nível do 12º ano e licenciatura. Todos os participantes eram residentes no município de
Gondomar. A acção de capacitação em sala com um total de 180 horas, teve o seu final no dia 8 de
junho. Os jovens tiveram a oportunidade de em sala abordar temas como o desenvolvimento pessoal
e técnicas de procura de emprego, atendimento - inglês técnico, técnicas de atendimento, técnicas
de animação turística, animação cultural, ambiental e desportiva, organizações e funcionamento do
sector do turismo, procura e oferta turística e informação e promocão do destino turístico Portugal.
No final desta acção a turma era composta por 12 formandos.
Nos meses de Julho e agosto decorreu a componente de formação em contexto de trabalho.
Os jovens tiveram a oportunidade de estagiar em empresas tais como:
• Casa da Juventude de Rio Tinto
• ML Adventure & Tours
• MAPAZERO – Formação e Outdoor, Lda.
• Trilhos D’Ouro E6G
• Delete- Empresa Informática
• Sheraton Porto
• Marina de Melres
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No final da formação o jovem que estagiou na ML Adventure & Tours, foi convidado a continuar a
colaborar com eles ao novel da prestação de serviços. Assim como dois dos jovens que estagiaram
no MAPAZERO – Formação e Outdoor, Lda

//

Sessões de divulgação

//

Sessões em sala - Gondomar

//

Sessões em sala - Vila Nova de Gaia
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2.6. GERA TALENTOS
GESTOR DE PROJETO
Paula Cardoso
PÚBLICO-ALVO
Jovens empreendedores, 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.
PRINCIPAIS ATIVIDADES
O Gera Talentos está estruturado nas seguintes actividades principais integradas em 3Ações:
A. SENSIBILIZAÇÃO PARA O ESPÍRITO EMPRESARIAL
A.1. Roteiros do Empreendedorismo
A.2. Bootcamps ‘Desperta Talentos’
B. DETEÇÃO E ESTÍMULO DE TALENTOS
B.1. Concurso Jovens Empreendedores
(integrado no Concurso Nacional de Jovens Empreendedores)
B.2 Mostra de Talentos
(integrada na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores)
C. CAPACITAÇÃO E INCUBAÇÃO DE TALENTOS
C.1. Programa de Realização de Talento de Elevado Potencial
C.2. Oficinas de Apoio ao Empreendedorismo
C.3. Programa de Incubação e Aceleração de Iniciativas Empresariais
RESULTADOS
Em 2018 iniciou-se o processo de divulgação e angariação de participantes para as atividades
descritas, nomeadamente, a A.1., B.1, e C.2. Foram realizados dois Roteiros do Empreendedorismo e
uma Oficina de Apoio ao Empreendedorismo, tendo participado cerca de 80 jovens.
Foi lançado o Concurso Jovens Empreendedores e foram realizadas várias sessões de divulgação
do projeto Gera Talentos.

26

PARCEIROS INSTITUCIONAIS
• AEP – Associação Empresarial de Portugal;
• ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários;
• Câmara de Comércio e Indústria do Centro
• IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.;
• Invicta Angels
• Portus Park
• Universidade do Porto
• Universidade de Aveiro
ENTIDADE FINANCIADORA
Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 (Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização 2014-2020).
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2.7. CONCURSO NACIONAL
JOVENS EMPREENDEDORES
GESTOR DE PROJETO
Paula Cardoso
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 Universitário em universidades
públicas ou privadas com idades compreendidas entre os 18 anos e
os 25 anos).
DESCRIÇÃO
Integrado no projeto GERA TALENTOS, o Concurso Nacional de
Jovens Empreendedores visa promover o empreendedorismo
qualificado, criativo e social, fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores,
apresentando os seguintes objetivos específicos:
• Fomentar, reconhecer, distinguir e premiar a inovação, a criatividade e o talento dos jovens
empreendedores;
• Identificar jovens talentos, através da organização de atividades de proximidade e relacionamento
com os principais agentes intervenientes na educação e formação dos jovens;
• Fomentar nos jovens a capacidade analítica, estimulando a reflexão, o espírito crítico, a
capacidade de expressão e de argumentação, a imaginação e a criatividade em contexto de
deteção de oportunidades de negócios;
• Potenciar o contacto dos Jovens com o “mundo real”, preparando-os para uma melhor integração
no mercado de trabalho;
• Envolver os professores na dinamização de atividades que potenciem a criatividade e a
valorização do talento, promovendo uma melhoria dos mecanismos de formação dos jovens;
• Incentivar os ideais da cooperação e do intercâmbio entre jovens empreendedores e estimular o
aparecimento de jovens talentos ao nível do empreendedorismo criativo e social.
ENTIDADE FINANCIADORA
• Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 (Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização 2014-2020)
• IPDJ – Insituto Português do Desporto e Juventude
• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
RESULTADOS
• Lançamento do Concurso em Outubro de 2018; Sessões de divulgação junto de Universidades e
Escolas, e nas Jornadas da Juventude.
• Prazo de candidatura: 24 de Abril de 2019
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2.8. EMPREENDE JOVEM
GESTORA DE PROJETO
Paula Cardoso
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 diplomados desempregados, residentes
na cidade do Porto.
DESCRIÇÃO
O Programa Empreende Jovem é uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto e da Fundação da
Juventude. Em 2018 continuou a implementação da 1ª edição e foi lançada a 2ª edição do Programa
de formação e mentoring: Eleva @Porto. O Programa destina-se a promover a geração de novas
ideias, a criação de novos negócios e novas organizações, a gestão da inovação dentro de uma
organização e a promoção do emprego e do autoemprego.
PARCEIROS
• IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
ENTIDADE FINANCIADORA
• Câmara Municipal do Porto.
RESULTADOS
Ao longo da formação em sala, os formandos tiveram a oportunidade de participar em várias
sessões de Mentoria presencial e on-line, liderados por mentores. Mentoria presencial:
1. 13 de Junho | Ser Empreendedor – A complexidade da globalização
Professor Jacinto Jardim
2. 20 de Junho | O que se espera de um estagiário?
SHARE – Associação para a Partilha do Conhecimento
3. 21 de Junho | Modelos de Negócio
Magna Consultores
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ALGUNS TESTEMUNHOS DOS PARTICIPANTES NO ELEVA
“A formação Eleva - Empreendedorismo Jovem permitiu-me adquirir competências na área do
empreendedorismo e da gestão que se mostraram úteis no estágio que estou a desenvolver,
nomeadamente a criação de bases de dados em formato Excel e o funcionamento de uma
empresa. Temas sobre os quais nunca tinha tido contacto. Superou as expectativas, os formadores
foram bastante eficientes e o estágio está a ser melhor do que o esperado e pude aplicar os
conhecimentos adquiridos”. Marta Teixeira, Mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes –
Ramo de Estudos Românicos e Clássicos
“A formação Eleva - Empreendorismo Jovem não só me proporcionou um maior conhecimento
sobre o tema "Empreendorismo", como também contribuiu para a minha formação enquanto
profissional e, por ventura, futura empreendedora. Para além disso, teve em consideração a minha
área de formação profissional e indagou um estágio próximo dessa mesma área, conseguindo-o
com sucesso”. Eduarda Magalhães, Mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes – Ramo de
Estudos Românicos e Clássicos
“A formação Eleva foi uma óptima experiência que me esclareceu acerca dos pontos de ter negócio
próprio, e todas as medidas correctas para uma gestão correcta evitando ao máximo o risco. Os
conteúdos foram leccionados de forma clara e as formadoras foram uma grande valência nesse
sentido esclarecendo sempre todas as dúvidas.
Com este curso ampliei de facto a minha visão do que é ser Empreendedor no mercado de
trabalho.”, João Mogas, Curso de Especialização Tecnológica de Desenvolvimento de Produtos
Multimédia
“O curso ELEVA é bastante útil, ensina-nos a ser mais criativos, a elaborar planos de negócios, e
promove muitas oportunidades para participarmos em workshops sobre o tema”. Susana Dias,
Licenciatura em Gestão do Património
“Eu inscrevi-me neste Programa com o intuito de adquirir mais algumas bases sobre as temáticas
relacionadas com o empreendedorismo, pois estou a criar o meu próprio negócio e senti
necessidade de adquirir algumas competências, nomeadamente aquelas relacionadas com gestão
e marketing, que não são as áreas da minha formação de base. No geral, a minha experiência no
Programa foi positiva, tendo sido alguns módulos da Formação mais importantes para mim do
que outros, mas ainda assim, de uma maneira ou de outra, todos vieram acrescentar algo ao meu
conhecimento ainda em construção destas áreas. Foi também importante não só pelos módulos
de Formação em si, mas também pelo networking proporcionado com as várias pessoas e com
os seus diferentes backgrounds, desde os colegas de Formação, até aos próprios Formadores e
responsáveis pelo Programa. A empresa que estou a criar é na área da prestação de serviços de
Educação Formal e Informal na área das Ciências Naturais, com o complemento de organização
de atividades ao ar livre direcionadas para o Turismo de Natureza, e este Programa veio contribuir
mais um pouco para o seu desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito às questões fiscais
e legais que estão inerentes a uma empresa, bem como à elaboração de um Plano de Negócios.”,
Joana Oliveira, Mestre em Ecologia, Ambiente e Território
“A participação na formação ELEVA foi muito positiva. A expectativa inicial passava por adquirir
ferramentas que me pudessem ser úteis e tornar-me mais empreendedor seja através da criação da
própria empresa ou da ação individual. Os conteúdos formativos foram interessantes e contribuíram
para melhorar o meu know-how relativamente a esta temática.
Vejo o esforço em associar o estágio/formação em contexto de trabalho à nossa área de formação
com muito bons olhos, pois assim posso aliar as competências recém-adquiridas às já existentes.”,
Edgar Azevedo, Licenciado em Sociologia
“O Eleva para mim foi pertinente em termos de noções de gestão para o meu projeto futuro na área
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da restauração!”, Rosária Silva, Licenciatura em Engenharia do Ambiente
“Sempre fui fascinada pela mediação cultural, e quando, numa realidade de oportunidades
profissionais tão escassas na área, me surge a oportunidade de poder vir a desenvolver
competências que me tornem capaz de explorar um projeto profissional a título independente,
como o ELEVA me proporcionou, não fui capaz de deixar este momento escapar.
Foi uma formação que, para além de conteúdos teóricos tão pertinentes, me permitiu conhecer
numa amostra de pessoas diversas a possibilidade de nascerem projetos tão distintos a partir
de uma estrutura comum. Tive que abandonar a formação por surgimento de uma oportunidade
profissional na minha área, mas nunca sem acreditar no potencial do meu projeto desenvolvido
ao longo da formação e acima de tudo acreditar no potencial empreendedor que considero que
sempre tive, mas ao qual dei a oportunidade de crescer no ELEVA -Empreendedorismo Jovem.”,
Maria João Lamas, Mestre em Património, Artes e Turismo
“ A formação em empreendedorismo jovem ELEVA possibilitou o acrescento de competências à
minha formação base, bem como valorizou o meu CV. A sinergia e troca de ideias e testemunhos
dos formadores, tornou a formação mais rica e útil. Futuramente, penso ter um projecto pessoal, e
possivelmente um mestrado em empreendedorismo e internacionalização.”, Joana Val Moutinho,
Licenciada em Marketing.
“Através do ELEVA consegui obter a informação necessária para começar o meu próprio negócio a
medio-longo prazo. Esta formação despertou o meu interesse na área do empreendedorismo.
Por já ter experiência profissional na área da logística, o módulo da gestão de stocks revelou-se
bastante interessante. Pretendo utilizar os conhecimentos obtidos na formação na minha vida
futura.”, Ricardo Rodrigues, frequência universitária.
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2.9. INCORPORA
GESTOR DE PROJETO
Ema Gonçalves (Porto)
Marisa Fernandes (Lisboa)
PÚBLICO-ALVO
Jovens NEET, 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 actuação em Espanha de 13 anos, começou a ser implementado em Portugal
em 2018 e, actualmente, conta com uma rede de 33 Entidades Sociais que, por sua vez, estão
organizadas em 4 Núcleos Incorpora: Porto, Coimbra, Setúbal e Lisboa.
Com princípios específicos de actuação e um modelo operacional muito característico, ao longo
dos últimos anos o Programa conseguiu alcançar objectivos 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 do Incorpora, assim como a sua pertinência em território
Nacional, esta é uma área de actuação que a Fundação da Juventude está a apostar e onde o
tecido empresarial da região assume um papel fulcral. Tendo em consideração as mudanças
que já estão a ocorrer no mercado de trabalho, em particular os efeitos nos Recursos Humanos,
acreditamos que este Programa assume ainda mais pertinência para a região e país.
PARCEIROS
• BPI
• IEFP
ENTIDADE FINANCIADORA
Fundacão “la Caixa”
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RESULTADOS
A Fundação da Juventude participa nos dois núcleos, o do Porto e o de Lisboa.
No Porto fazem parte deste projeto 9 entidades:
- 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 No Conde
Em Lisboa fazem parte deste projeto 14 entidades:
- Fundação AFID Diferença
- 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
- Comunidade Vida e Paz
- IPAV - Instituto Padre António Vieira
O projeto teve início a 1 de junho de 2018 e terminará a 31 de dezembro de 2019.
Seguem os indicadores atingidos em relação à Fundação da Juventude, de Junho a
Dezembro de 2018.
Núcleo do Porto:

Núcleo de Lisboa:
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2.10. WORKSHOPS
GESTOR DE PROJETO
Ema Gonçalves
PÚBLICO-ALVO
Destinado ao público em geral a partir dos 18 anos.
DESCRIÇÃO
Através da StartUP Juventude, para além da aposta na incubação e na formação, a Fundação
também aposta na promoção e no desenvolvimento de um conjunto de iniciativas que estimulem a
promoção da educação para o empreendedorismo junto dos jovens do Município do Porto.
Nesse sentido, e no âmbito da iniciativa “Promoção da inovação e empreendedorismo jovem, do
projeto Scale Up, Porto”, realizamos em 2018, 9 workshops nas seguintes áreas:
1) “Ser Empreendedor – Da Teoria à Prática”, parte II - 16 de janeiro
2) Regulamento Geral de Proteção de Dados – 26 de Fevereiro
3) Gestão de Projetos – 1 de março
4) Gestão de Projetos – 2 de março
5) Coaching – 21 de março
6) Marcas e Patentes – 27 de março
7) Marketing Digital – 17 de Abril
8) Linkedin para Startups – 24 de maio
9) Inteligência Emocional – 13 de Junho
PARCEIROS
• Câmara Municipal do Porto;
• SHARE – Associação para a Partilha do Conhecimento;
• ScaleUp Porto;
• HOP Consulting ;
• TMCoaching;
• Clarke, Modet e Co.
RESULTADOS
Realizamos em 2018, 9 workshops em diversas áreas. Participaram no total 131 jovens entre os 18 e
os 35 anos, detentores de habilitações escolares ao nível do ensino secundário e ensino superior.
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3. CIDADANIA E
VOLUNTARIADO
3.1. VOLUNTARIADO
GESTORA DE PROJECTO
Porto - Ema Gonçalves
PÚBLICO-ALVO
Jovens com idades entre os 18 e 35 anos.
DESCRIÇÃO
O projeto de Voluntariado da Fundação da Juventude dá
a oportunidade aos jovens 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. Pretende-se
ainda promover o desenvolvimento de competências pessoais (soft skills) dos jovens voluntários.
Ao longo destes anos e com a experiência nesta área, já muitos voluntários colaboraram de forma
proactiva, interessada, eficaz e dinâmica com resultados satisfatórios. Atualmente a Fundação
da Juventude dispõe de uma Bolsa de Voluntariado com um número superior a 2.000 jovens
voluntários.
RESULTADOS
Em 2018 foram realizados 5 eventos de voluntariado nas áreas do desporto e da música.
Tivemos a participação de 260 voluntários com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos,
maioritariamente estudantes de ensino secundário e ensino superior. Estivemos presentes em
Lisboa, Coimbra, Porto, Gondomar e Vila Nova de Gaia.
PARCEIROS
• MEO;
• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;
• Wild Challenge;
• Challenge Lisboa – Triatlo;
• B2Run:
• North Music Festival.
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//

B2 Run Gondomar - 18 de outubro

//

Meo Marés Vivas - 20, 21 e 22 de julho

//

North Music Festival - 25 e 26 de maio

//

Wild Challenge Coimbra - 20 de maio

//

Challenge Lisboa Triathlon - 19 de maio
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3.2. SEMANA DOS DIREITOS
DA JUVENTUDE 2018
GESTORA DO PROJETO
Paula Cardoso
PÚBLICO-ALVO
Jovens de diferentes origens culturais, geográficas, sociais e
económicas com idades entre os 15 e os 30 anos de idade.
DESCRIÇÃO
A Semana Internacional dos Direitos da Juventude é um espaço de
reflexão e aprendizagem sobre os direitos dos jovens, a partir das
experiências dos jovens, que se realiza anualmente, em Lobregat,
Barcelona, Espanha.
Entre 12 e 18 de Novembro de 2018, a Fundação da Juventude
participou pela 6ª vez, consecutiva, na Semana dos Direitos da
Juventude que decorreu em El Prat de Llobregat, Barcelona, apoiando a participação de 15 jovens
portugueses. Em 2018, a Semana dos Direitos da Juventude contou com a parceria da Câmara
Municipal do Porto.
Esta edição da Semana dos Direitos da Juventude reuniu mais de 100 jovens e dirigentes de
Portugal e de Espanha.
Os jovens participaram ativamente em workshops, grupos de trabalho, e actividades lúdicas,
baseadas na proposta educacional “Encoratja’t” http://projectes.fundesplai.org/encoratjat/ que
está a ser desenvolvida pela Fundesplai e que trabalha a co-educação para uma sociedade mais
igualitária, livre de discriminações e de qualquer forma de violência.
A participação do grupo de jovens portugueses permitiu um maior aprofundamento sobre o
tema da violência zero, e as Políticas Municipais da Juventude do Concelho do Porto, partindo da
realidade actual em que vivem os participantes.
PARCEIROS
• Fundesplai;
• LA LIGA;
• Câmara Municipal do Porto.
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RESULTADOS
O esquema de trabalho da proposta Zero V durante a Semana dos Direitos da Juventude 2018 foi o
seguinte:
Primeira fase: papéis e estereótipos de género. DESPERTAR
Nesta primeira fase, foi realizado um trabalho introspectivo, reflectindo sobre os papéis e
estereótipos de género. Partiu-se dos dados reais nos diferentes países do intercâmbio para
estarem cientes da realidade e como actua perante essa realidade, descobrir o que os jovens sabem
ou não sabem, foram provocadas reflexões e aprendidos quais eram os estereótipos de género
evidenciados através do visonamento de filmes, interpretação de imagens.
Foram desenvolvidos trabalhos de grupo, estimulando habilidades sociais para adquirir
comportamentos responsáveis tanto individualmente como em grupo.
Segunda fase: novas masculinidades e empoderamento das mulheres. OBSERVA-TE
Nesta segunda actividade a proposta focou-se nas novas masculinidades e no empoderamento
das mulheres.
Foram fornecidas ferramentas e recursos para incentivar a participação e saber planear, organizar
e revitalizar atividades.
Terceira fase: conclusões. COMEÇAR!
A partir de trabalhos anteriores e com experiências anteriores, foi proposta uma dinâmica de
acção tendo em vista uma nova atitude, uma acção que quebra crenças e constrói novos olhares e
novas atitudes.
Quarta fase: encenações. COMEÇAR!
A partir das conclusões estabelecidas e acordadas pelos participantes do intercâmbio, foram
realizadas duas encenações, a partir da técnica do teatro do oprimido.
Uma das encenações foi apresentada na sessão de abertura do seminário ÀGORA – ZERO V---- que
decorreu dia 16 de Novembro, no auditório da Fundesplai. No seminário participaram especialistas
e representantes de instituições que trabalham os temas da igualdade de género, da violência zero,
do empoderamento feminino e das novas masculinidades. Nos dois painéis participaram jovens
representantes do grupo português, bem como a técnica Nélia Aguiar, represente da Divisão de
Juventude do Município do Porto.
A outra encenação/ performance foi apresentada num palco montado em frente ao Município de El
Prat para que as conclusões pudessem chegar ao maior número de pessoas possível. Na assistência
esteve a vereadora da educação do Município de El Prat de Llobregat.
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TESTEMUNHOS DOS JOVENS PORTUGUESES QUE PARTICIPARAM
NA SEMANA DOS DIREITOS DA JUVENTUDE 2018
Esta semana fez com que eu queira tentar fazer pequenas coisas que possam ajudar a resolver
certos problemas que infelizmente existem no mundo, porque se todos tivermos consciência do que
está mal e mudarmos, basta um pouco, certos hábitos, já vai ser um enorme passo para atingirmos
algo. Foi uma experiência inesquecível e agradeço imenso a oportunidade de ter ido esta semana,
aprendi imensas coisas novas e conheci imensas pessoas super interessantes com vontade de
querer ajudar a mudar algo que não está bem. - João Rego
Adorei ter vivenciado esta experiência. Foi uma semana muito enriquecedora, de aprendizagem,
partilha e sobretudo empatia. É sempre muito bom para os jovens terem este tipo de oportunidade,
pois só através do conhecimento e partilha de outras culturas, conseguem aceitar a diferença e viver
em diversidade. - Adriana Godinho
A semana que passei em Barcelona foi sem dúvida inesquecível! Estou grato pela oportunidade de
ter participado neste projecto que me interessou bastante. Pude constatar que há outras realidades
sobre o tema abordado, o que permitiu ficar a perceber os dois pontos de vista. Com a participação
neste projecto conheci pessoas incríveis que já não consigo ficar um dia sem falar com elas, já fazem
parte da minha vida. Foi uma experiência bastante enriquecedora que voltaria a dizer que sim!! Esta
semana fora da minha cidade e do meu país permitiu experimentar coisas novas, conhecer pessoas,
fazer amizades, só posso dizer obrigado, foi muito importante para mim e para o meu futuro!!
- Guilherme Silva
Durante o recorrer desta semana, tive a oportunidade de aprender imenso sobre os temas que
trabalhamos, para além de ter entrado em contacto com realidades completamente diferentes da
minha, o que só contribui para o meu crescimento enquanto pessoa, e enquanto jovem.
Obrigado pela oportunidade! São atividades como estas que nos abrem os horizontes e nos ajudam
a crescer! - Raquel Moreira
Foi uma semana muito enriquecedora e interessante. Conheci pessoas com opiniões distintas, que
me fizeram crescer e perceber outras realidades. Estou muito grata pela oportunidade e estou certa
de que foi muito importante para a minha vida. Sozinhos podemos ir rápido, mas juntos vamos mais
longe. Conhecer os outros leva-nos mais longe. Quero repetir! - Sofia Pais
Um grupo de 15 pessoas que me eram completos desconhecidos mas ao fim de uma semana
parecia que nos conhecíamos desde sempre!!! Cada um tem o seu lugar no meu coração. Fiz
ligações que nunca pensei fazer!! E é isso que tornou esta experiência o que ela foi, cada um com a
sua maneira de ser e de pensar, deu um pouco de si a todos e recebeu um pouco de todos também!!
UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL!!!!!! - Ricardo Cardoso
A Semana dos Direitos da Juventude foi o despoletar. Despoletou desde cedo uma retrospetiva
no eu. Esta semana permitiu semear a consciencialização da desigualdade de género e a violência
através dos debates interculturais e a partilha de histórias. Na minha opinião e acho que se traduz na
opinião dos restantes elementos do grupo esta semana foi muito intensa mas enriquecedora a nível
de soft skills por ter permitido conhecer novas pessoas, novas modalidades de aprendizagem.
Muito obrigada por me terem permitido usufruir desta experiência! Repetiria vezes sem conta.
- Ana Rita Teixeira
Sobre esta experiência eu só tenho a agradecer. Pela oportunidade de conhecer uma cidade onde
nunca havia estado e por poder trabalhar um tema que necessita de toda a nossa atenção. Trouxe
comigo muitos amigos e a partilha de opiniões que guardarei para sempre! - Catarina Moreira
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Desta oportunidade sensacional levo os maiores e melhores conhecimentos adquiridos. Esta semana
foi bastante interessante e tenho a plena certeza que depois destes dias enriquecedores, a vida é
uma aprendizagem diária. Agradeço por esta oportunidade e concluo dizendo que não podemos

criar as experiências, é preciso passar por elas. Obrigada! - Mónica Sousa
Foi verdadeiramente uma experiência ímpar e deveras proveitosa tanto no âmbito pessoal, como
também grupal. De facto, o resultado último de toda a envolvência de um grupo de desconhecidos
em diversas iniciativas e dinâmicas correlacionadas com os polémicos conteúdos da Igualdade
de Género e da Violência Zero revelara-se claramente extraordinário. Numa ótica nitidamente
introspetiva, as reflexões extraídas mostraram-se propícias ao esclarecimento de outras realidades
culturais que até à data seriam desconhecidas a muitos. Posto isto, não é possível expressar o
quanto sou grata pelo convite e pela oportunidade propiciada. - Joana Ferreira
É difícil para mim encontrar palavras para descrever esta semana. Resumo-a, não conseguindo
ser isto a descrição total, num misto de emoções intensa. Foi-me permitido fazer amizades
extraordinárias e expressar opiniões sobre um tema que me interessa bastante, mas sobretudo pude
ouvir e ter noção de experiências reais que sempre me pareceram ‘coisa de filme’. Aprendi outra
realidade e saí desta semana uma pessoa diferente: com muitos mais conhecimentos e com uma
maior capacidade para perspetivar e relativizar problemas.
Agradeço imenso esta oportunidade, do fundo do meu coração. - Rita Ribeiro
Esta semana foi muito construtiva, aprendi muitas coisas, aprendi a ver as minhas atitudes de
outra forma, conheci a forma de pensar de outras pessoas. No geral, foi uma semana que me deu
a aprender mais sobre mim, sobre como pensam em Espanha e em Portugal. Para além disso fiz
muitos amigos novos, tanto portugueses como espanhóis, e conheci Barcelona, que foi bastante
bom também. - Ricardo Almeida
Gostei muito desta semana. Foi uma oportunidade de tomar contacto com outras realidades,
bem diferentes daquelas a que estava habituado. Foi bastante enriquecedor em termos culturais
e sociais, pois foi possível conhecer pessoas diferentes e uma cultura diferente. Levo esta semana
para sempre na minha memória, foi muito gratificante poder fazer parte desta iniciativa. Só me resta
agradecer a oportunidade que me foi dada em poder participar. - Pedro Marinho
Foi uma experiencia muito enriquecedora, que me permitiu experienciar coisas únicas. Conheci
pessoas com ideias e experiencias de vida completamente distintas das minhas o que me permitiu
alargar o meu leque de conhecimento e sensibilidade. Com isto quero agradecer pela oportunidade
pois esta foi muito importante para mim. - Mariana Ribeiro
Só tenho a agradecer a oportunidade. Foi uma semana muito enriquecedora com momentos que
nos proporcionaram as mais variadíssimas aprendizagens. Conhecemos novas pessoas, diferentes
culturas, outra cidade e muitas posturas e formas distintas de encarar e ver o mundo. Tivemos
espaços de diversão, de diálogo, de debate e de partilha. Foi uma experiência q com certeza
recordarei no futuro e levarei para sempre no meu coração, com um carinho especial, por tudo o
que aprendi e partilhei e por todas as pessoas que pude conhecer. Obrigada! - Filipa Martins
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3.3. A(GENTES)M
JOVENS AGENTES DE MUDANÇA
GESTORA DO PROJETO
Paula Cardoso
PÚBLICO-ALVO
O projeto considera 2 tipos de público - alvo:
• Jovens até aos 30 anos
• Decisores políticos
DESCRIÇÃO
O projeto A(gentes)M – Jovens Agentes de Mudança teve como
objetivo primordial a promoção de comportamentos de cidadania
activa, a inclusão social e a solidariedade entre os jovens; bem como
a discussão de temas prioritários entre os decisores políticos e os
jovens, com vista a obter resultados úteis que sirvam a política da
juventude a nível local, nacional e internacional.
O projeto desenvolveu-se em dois momentos principais:
1. Implementação do Programa de Cidadania Ativa – Foram dinamizadas 5 sessões que trabalharam
conceitos do domínio da cidadania e da inclusão social, a capacitação dos jovens e a criação de
redes de partilha e cooperação. Com recurso à metodologia de educação não formal, os jovens
A(gentes)M trabalharam as suas Soft Skills e aprofundaram o seu conhecimento sobre as Políticas
de Juventude. Esta abordagem foi desenvolvida de forma informal com a participação direta dos
decisores políticos numa perspetiva de debate conjunto sobre as prioridades, implementação e
acompanhamento da cooperação europeia no domínio da juventude
2. Jornadas da Juventude: Cidadania Global – Os Jovens e o Mundo. Com base nos resultados
obtidos no âmbito do programa de cidadania ativa reuniram-se 220 jovens de todo o país em Santa
Maria da Feira, debatendo esses resultados e criando novas propostas e conclusões a apresentar
aos decisores políticos.
A metodologia utilizada durante todo o processo assentou na Educação não Formal e em mesas
redondas, denominadas “Construir a Mudança” que foram espaços de reflexão, entre especialistas
e decisores políticos, jovens líderes, voluntários, jovens em geral, num espaço de aprendizagem
mútua e troca de experiências.
PARCEIROS
• Câmara Municipal de Santa Maria da Feira;
• CNJ- Conselho Nacional da Juventude.

ENTIDADE FINANCIADORA
Programa Erasmus + Juventude em Ação ( KA 3)
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RESULTADOS
Esta foi a missão da Fundação da Juventude: desenvolver, em parceria com o Município de Santa
Maria da Feira, um projeto focado nos Jovens como Agentes de Mudança; valorizando o papel
fundamental da participação cívica e social dos jovens, o qual é, constantemente, reconhecido e
apelado pelos decisores políticos.
O Programa de Cidadania Ativa compreendeu 5 sessões de trabalho, no domínio da cidadania e da
inclusão social, da capacitação dos jovens e da promoção de redes de partilha e cooperação.
O debate central destas sessões baseou-se na resposta a algumas questões suscitadas no âmbito
dos temas das mesas redondas: “Educação para a Cidadania e Democracia Participativa: Formas de
participação dos jovens; os jovens no processo eleitoral; O papel dos jovens na tomada de decisão
política” e “Políticas Públicas de Juventude”: Estado da arte das políticas públicas de juventude;
Visão dos jovens sobre as políticas existentes; Propostas de políticas públicas futuras em matéria de
juventude.
Os participantes reflectiram e debateram sobre as principais barreiras na participação política e
sobre as acções que podem ser levadas a cabo a nível local, regional, nacional, para aumentar a
participação das pessoas jovens.
Sobre o tema Cidadania Global - Jovens e o Mundo, as Jornadas da Juventude reuniram jovens de
todo o país em Santa Maria da Feira, debatendo e criando um documento com novas propostas e
conclusões que apresentaram aos decisores políticos.
A metodologia utilizada durante todo o processo assentou na Educação não Formal e em mesas
redondas, denominadas “Construir a Mudança” que foram espaços de reflexão, entre especialistas
e decisores políticos, jovens líderes, voluntários, jovens em geral, num espaço de aprendizagem
mútua e troca de experiências.
Cerca de 70 jovens participaram no Programa de Cidadania, e 220 jovens associaram-se às
Jornadas da Juventude.
Grande parte dos voluntários e participantes foram jovens com menos oportunidades que
encontraram nesta experiência a forma de potenciarem as suas competências de proatividade e
iniciativa, de disponibilidade para aprender, de comunicação e de participação ativa.
As organizações de juventude locais e nacionais bem como as instituições públicas e
municipais, especialistas na área da juventude, decisores políticos foram parceiros essenciais no
desenvolvimento e implementação do A(gentes)M – Jovens Agentes de Mudança.

4. CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO
4.1. EXPOSIÇÕES
GESTORA DE PROJETO
Ema Gonçalves
PÚBLICO-ALVO
Jovens criadores e artistas bem como público em geral.
DESCRIÇÃO
De forma a apoiar jovens artistas na divulgação dos seus trabalhos, recebemos ao longo do ano
exposições das mais variadas áreas. As exposições no PAFT visam mostrar/exibir obras de arte,
apoiando artistas e contribuindo para o crescente desenvolvimento da criação artística.
Este ano, a Fundação da Juventude continuou apostar na realização de exposições de 2 tipos:
Exposições de coleções de arte ou ainda de jovens artistas conceituados a nível nacional e internacional;
RESULTADOS
Foram realizadas 6 exposições em 2018, e fomos visitados por 4144 pessoas, maioritariamente
estrangeiros de visita à cidade do Porto.
• Exposição XII Bienal do Eixo Atlântico – patente de 5 a 30 de Janeiro, contou com 276 visitantes.
• Exposição geografias errantes [vistas] de dentro para fora de Shirley Paes-Leme e de Cristina
Ataíde – patente de 1 a 28 de fevereiro contou com 282 visitantes.
• Exposição Splendor et annuntiatio: no palácio há silêncio de Lucía Vallejo, que decorrer de 26 de
Abril a 25 de maio, contou com 259 visitantes.
• Exposição Martelinhos de S.João – patente de 8 a 30 de Junho, contou com 632 visitantes.
• Exposição de Fotografia de Cassiano Ferraz – patente de 6 de Julho a 4 de agosto, contou com
421 visitantes.
• Exposição “Dar Luz a Esta Causa” da Associação CAPITI – patente a 10 de Outubro, seguida de
leilão que contou com a presença de 167 pessoas.
• Exposição O Objecto da Pintura, Mestres da arte espanhola das últimas décadas de Mariano Yera,
patente de 23 de Novembro a 4 de março, contou com 2107 visitantes.
PARCEIROS
• Câmara Municipal do Porto;
• Millenium bcp;
• CIN;
• Padaria Ribeiro;
• Quinta Casa Amarela;
• Embaixada de Espanha em Portugal.
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O Objecto da Pintura, Mestres da arte espanhola das
últimas décadas
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Exposição de Fotografia de Cassiano Ferraz

//

Exposição Martelinhos de S.João
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Exposição Splendor et annuntiatio: no palácio há silêncio de
Lucía Vallejo

//

Exposição geografias errantes [vistas] de dentro para fora de
Shirley Paes-Leme e de Cristina Ataíde

//
Exposição XII Bienal do Eixo
Atlântico

//
Exposição “Dar Luz a Esta
Causa” da Associação CAPITI
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4.2. CONCURSO DE MARTELINHOS
DE SÃO JOÃO 2018
GESTORA DE PROJETO
Paula Cardoso
PÚBLICO-ALVO
Todos os cidadãos portugueses e estrangeiros, em especial jovens.
No entanto, à categoria Prémio Intervenção em Espaço Urbano
apenas se poderão candidatar artistas, arquitectos e designers,
ou estudantes do Ensino Superior destas áreas, portugueses ou
estrangeiros.
DESCRIÇÃO
O Concurso “Martelinhos de São João” é uma iniciativa da Fundação
da Juventude 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 São João.
A tradição e a criatividade estão no centro do Concurso Martelinhos de São João. A ideia é
redesenhar o martelo de São João e torná-lo o mais original possível. Na sua 6ª Edição, mais uma
vez, este concurso pretendeu estimular a participação de todos os cidadãos na interpretação do
tema da festa do São João do Porto. A seleção das propostas foi feita com base em critérios como
a criatividade, originalidade, experimentalismo, espírito artesanal, improvisação, relação com o tema
e iconografia da cidade, tradição bairrista e popular das festas.
Em 2019 terá lugar o 8º Concurso de Martelinhos de São João.
RESULTADOS
• 6 Prémios
• 250 Candidaturas
• 20 - Notícias e referências na comunicação social
• Exposição registou um número superior a 1250 visitas
• A Fundação da Juventude desafiou a Castelbel para se associar ao Concurso de Martelinhos de S.
João 2018, tendo resultado, desta parceria, a aplicação das propostas vencedoras 2D, no papel de
dois sabonetes da Castelbel.
Ao longo dos 7 anos do Concurso de Martelinhos, participaram mais de 2000 propostas,
envolvendo mais de 3000 participantes, de todas as idades, a nível nacional. Este concurso
tem, também, uma componente social, na medida em que, têm participado centros sociais que
trabalham com crianças, idosos, pessoas portadoras de deficiência, e reclusos, que vêem no
concurso uma forma de colocarem à prova a sua criatividade, de valorização pessoal, e acima de
participação.
PARCEIROS
• Câmara Municipal do Porto, através da Porto Lazer;
• Castelbel.
ENTIDADE FINANCIADORA
Fundação Millennium bcp
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4.3. PROGRAMA “CIDADE E
ARQUITECTURA”
GESTORA DE PROJETO
Paula Cardoso
		
DESCRIÇÃO
Este Programa destina-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.
Em 2018 assistimos à itinerância da Exposição “Cidade e
Arquitetura” que dá a conhecer projetos inéditos com especial
enfoque no Património Arquitetónico das Cidades Portuguesas
no Séc. XX, entre 1910-1974. A exposição “Cidade e Arquitectura”,
contempla os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos jovens
arquitetos que participaram na 3ª edição do Programa de Bolsas de
Investigação para Jovens Arquitetos.
Os projetos incidem sobre obras arquitetónicas, nunca estudadas, dos municípios de Cascais,
Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Funchal, Mação, Maia, Oliveira de Azeméis, Porto, Santa Maria da
Feira e Vila de Rei.
A exposição itinerante contemplou tertúlias com a participação dos autores dos trabalhos
desenvolvidos, entre outros convidados da área da arquitetura.
PARCEIROS, PATROCINADORES E MECENAS
PARCEIROS
Ordem dos Arquitetos;
ENTIDADE FINANCIADORA
Fundação Millenium bcp; Municípios de: Cascais,
Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Funchal, Mação,
Maia, Oliveira de Azeméis, Porto, Santa Maria da Feira
e Vila de Rei
CALENDARIZAÇÃO
• Cascais ( Loja Cascais Jovem) – 23/01/2018 a
31/01/2018
• Lisboa (Faculdade de Arquitetura de Lisboa) 23/05/2018 a 14/06/2018
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4.4. CONCURSO JOVENS
CRIADORES 2018
GESTORA DE PROJETO
Ema Gonçalves
PÚBLICO-ALVO
Podem participar todos os jovens de nacionalidade portuguesa ou
residentes em território nacional, com idade limite de 30 anos, à data
de 31.12.2018. Nos projetos coletivos admitem-se concorrentes até 35
anos à data de 31.12.2018, sempre que a média de idades do grupo
não ultrapasse os 30 anos.
DESCRIÇÃO
O Programa “Jovens Criadores” visa apoiar a criação, produção
e difusão, por e para jovens, de atividades culturais e artísticas;
promover o desenvolvimento artístico dos/as jovens criadores/as
nacionais e incentivar a sua participação em actividades culturais
e artísticas, no que diz respeito à promoção do gosto pela criação livre e do acesso ao direito à
cultura.
RESULTADOS
Em 2018, a Fundação da Juventude organiza pela 1ª vez o Concurso Jovens Criadores, um programa
da responsabilidade do Instituto Português do Desporto e Juventude.
Trata-se de um Concurso lançado a nível nacional, no âmbito do Programa “Jovens Criadores”,
tendo como objeto 14 áreas a concurso: a) Arquitetura paisagísta; b) Arquitetura; c) Artes plásticas;
d) Banda desenhada e Ilustração; e) Cinema. f) Dança; g) Design de Equipamento; h) Design
gráfico; i) Fotografia; j) Joalharia; k) Literatura; l) Moda; m) Música; n) Teatro
As candidaturas estiveram abertas de 22 de Novembro a 7 de Janeiro e foram recebidas 255
candidaturas, num total de 304 jovens participantes. A média de idades dos jovens criadores
participantes era de 22/23 anos.
As duas áreas em que mais projetos foram rececionados, foram as áreas das artes plásticas e da
fotografia, num total de 54 e 38 respetivamente.
Seguiu-se a banda desenhada e cinema. Em relação às restantes , foram recebidas cerca de uma
dezena por área.
Todas as candidaturas aceites foram sujeitas a avaliação por parte de um grupo de 42 jurados. Que
selecionaram 79 projetos para estarem presentes na Mostra Nacional de Jovens criadores.
PARCEIROS
• CPAI- Clube Português de Artes e Ideias ;
• CNJ – Conselho Nacional de Juventude;
• ACEJ – Associação Capital Europeia da Juventude .
ENTIDADE FINANCIADORA
• Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto;
• Instituto Português do Desporto e Juventude.

52

53

4.5. OUTRAS INICIATIVAS
4.5.1 DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS
GESTOR DE PROJETO
Ema Gonçalves
PÚBLICO-ALVO
Público em geral
DESCRIÇÃO
O Dia Nacional dos Centros Históricos tem como objetivo dinamizar
os centros históricos e chamar a atenção para a preservação e
valorização dos mesmos. Na cidade do Porto celebra-se também
este dia pretendendo-se promover e divulgar o Centro Histórico
do Porto, dando a conhecer as suas particularidades e apelando,
também, à sua conservação e valorização. Decorrem durante todo
o dia um conjunto alargado de atividades para o público em várias
áreas, como por exemplo o teatro, música, cinema, feiras, mercados,
performances e muito mais.
RESULTADOS
Em 2018, festejou-se no dia 24 de março o Dia Nacional dos Centros Históricos com actividades
como Oficinas da Cais Recicla, com o desenvolvimento de produtos de Ecodesign Social, através de
materiais desperdícios cedidos por várias empresas.
Seguiram-se workshops de Ilustração, postais em aguarela e pintura sobre azulejo. Inaugurou-se
a exposição de Damião de Matos, intitulada “A Escolha”, seguida de conferencia com o próprio
artista.
Também decorreu entre portas o Mini Mercado PortoBelo – Mercado para Crianças.
O período da manhã foi dedicado aos mais pequenos, enquanto o período da tarde às famílias.
Neste dia o Palácio das Artes recebeu a visita de mais de 650 pessoas.
PARCEIROS
• Câmara Municipal do Porto;
• Casa ao Lado – Centro Artístico;
• Escola de Música de Leça da Palmeira;
• Cais Recicla.
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5. CIÊNCIA E TECNOLOGIA
5.1 CONCURSO PARA JOVENS CIENTISTAS
E INVESTIGADORES, 26ª EDIÇÃO
GESTORA DE PROJETO
Porto – Susana Chaves

Organização:

PÚBLICO-ALVO
Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, secundário ou
primeiro ano do ensino superior, com idades compreendidas entre
os 15 e os 20 anos.
DESCRIÇÃO
O Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores teve como
objetivo promover os 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 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, e são apresentados individualmente ou em grupo de no máximo 3 elementos e 1
professor coordenador.
Os 100 melhores trabalhos foram selecionados para participar na 12ª Mostra Nacional de
Ciência, durante a qual foram atribuídos os prémios do Concurso e designados os trabalhos que
representaram Portugal nos certames internacionais, designadamente a Final Europeia do Concurso
Europeu para Jovens Cientistas (EUCYS), na CASTIC, na Intel ISEF e na Zientzia Azoka.
DESTINATÁRIOS
Jovens dos 15 aos 20 anos

MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA
31 de maio, 1 e 2 de junho de 2018

RECEÇÃO DE TRABALHOS
Até 14 de abril de 2018

ORGANIZAÇÃO

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

CALENDARIZAÇÃO
• Candidaturas: até 20 de Abril de 2018
RESULTADOS
Foram apresentados à 26ª edição do Concurso para Jovens Cientistas 109 projetos, realizados por
289 jovens e orientados por 66 professores coordenadores, num total de 44 escolas de todo o país.
PARCEIROS
• Porto Editora;
• Lipor;
• Intel;
MECENAS
• JB Fernandes Memorial Trust;
• AstraZeneca;
• Ciência viva;
• Municipio do Porto;
• CNJ;
• FLAD.
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5.2 MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA, 12ª EDIÇÃO
GESTORA DE PROJETO
Porto – Susana Chaves
PÚBLICO-ALVO
Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, secundário ou
primeiro ano do ensino superior, com idades compreendidas entre
os 15 e os 20 anos.
DESCRIÇÃO
A Mostra foi realizada no Centro de Congressos da Alfândega, de 31
de Maio a 2 de Junho de 2018. Esta Mostra é o culminar do Concurso
para Jovens Cientistas, na qual são apresentados os 100 melhores
trabalhos apresentados no âmbito deste concurso e atribuídos os
prémios e representações internacionais. Os objetivos da Mostra
passaram por dar a conhecer a outros estudantes, professores,
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.
Durante a Mostra 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 dia 1 de Junho, a Fundação da Juventude, lançou o grupo JC Alumni, com o apoio exclusivo da
Ciência Viva, foi um dos momentos altos da 12ª Mostra Nacional de Ciência, o qual contou com a
honrosa presença de Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com o
Professor David Sobral como JC Alumni Fundador.
CALENDARIZAÇÃO
• 31 de Maio 2018, 1 e 2 de Junho de 2018 (Centro de Congressos da Alfândega, no Porto).
RESULTADOS
Participaram na 12ª Mostra 100 projetos, realizados por 265 jovens e orientados por 64 professores
coordenadores, num total de 41 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 42,1% ficado muito satisfeito e
43,2% satisfeito.
A Cerimónia de Entrega de Prémios da MNC teve o alto patrocínio de Sua Excelência O Presidente
da República.
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PARCEIROS EM 2018
• Porto Editora;
• Lipor;
• Sumol+Compal;
• Fruut;
• Fundação PT;
• Intel.
MECENAS EM 2018
• JB Fernandes Memorial Trust;
• Município do Porto;
• FLAD;
• Ciência Viva;
• AstraZeneca;
• CNJ;
• Microsoft.
EVIDÊNCIAS
- Fotos e vídeos:
Vídeo 1º dia da Mostra: https://www.youtube.com/watch?v=Ox5BpzgWAdU&t=45s
Vídeo 2º dia da Mostra: https://www.facebook.com/ConcursoJovensCientistas/
videos/1936934339659697/
Vídeo 3º dia da Mostra: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=ckjBbzQp0eA
Vídeo da Conferência de Apresentação do grupo JC_Alumni:
https://www.facebook.com/ConcursoJovensCientistas/videos/1936130463073418/
Vídeo Cerimónia de Entrega de Prémios:
https://www.facebook.com/ConcursoJovensCientistas/videos/1937100899643041/
Fotos dia 31 de Maio:
https://www.facebook.com/191733840846431/photos/?tab=album&album_id=1935632133123251
Fotos dia 1 de Junho: https://www.facebook.com/pg/ConcursoJovensCientistas/
photos/?tab=album&album_id=1936744953011969
Fotos dia 2 de Junho: https://www.facebook.com/pg/ConcursoJovensCientistas/
photos/?tab=album&album_id=1938353962851068
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5.3 MAKE CODE: PROGRAMA O TEU FUTURO
GESTORA DE PROJETO
Porto – Susana Chaves
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, pertencentes a escolas TEIP-Territórios
Educativos de Intervenção Prioritária da região Norte de Portugal;
• Professores e diretores de escolas pertencentes a escolas da
Região Norte, em particular escolas localizadas em Territórios
Educativos de Intervenção Prioritária;
DESCRIÇÃO:
O Projeto MAKE CODE: Programa o teu Futuro é uma iniciativa
na área da Educação que visa contribuir para a melhoria das competências digitais dos Jovens e
dos Professores e escolas da Região Norte de Portugal, através da dinamização de um programa
inovador de introdução à codificação e à ciência de computação, promovendo a literacia digital dos
participantes.
A iniciativa MAKE CODE disponibilizará a alunos e professores um curso de introdução à
codificação e à ciência da computação, através da criação e conceção, utilizando o Micro:bit (uma
placa de microcontrolador) e Minecraft: Education Edition, ambos parte do ambiente de codificação
baseado no bloco MakeCode, da Microsoft.
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RESULTADOS
O Projeto MAKE CODE teve o seu início a 01.05.2018, sendo que apenas foi assinado o Termo de
Aceitação do POCH no dia 09.10.2018, o que veio a condicionar de certa forma o arranque do
Projeto nos termos previstos em candidatura.
Foi criada a imagem corporativa do Projeto, tendo sido criado um logotipo, um template de
documento word, roll-up, imagem para as redes sociais e página web www.makecode.pt.
Em Outubro foi enviado o comunicado de imprensa do projeto.
Foram realizados 2 Road Shows de apresentação do projeto em dois agrupamentos do concelho o
Porto, nos meses de Novembro e Dezembro.
O projeto Make Code teve a chancela da Iniciativa Nacional de Competências Digitais e 2030
(INCoDe.2030).
Foram realizadas as seguintes ações, as quais alcançaram 265 alunos e 97 professores:
W_PROF1: Workshop para Professores - Projetos Multidisciplinares Com Micro:Bits Na Educação |
05.05.2018, decorreu na sede da Fundação da Juventude, no Palácio das Artes, no.
W_PROF2: Durante a Mostra Nacional de Ciência de 2018, no Porto, foi realizado, no dia 01.06.2018,
um Workshop para os Professores -“O eTwinning e os Micro:bits integrados no Curriculum
W_ALUNOS1: Durante a Mostra Nacional de Ciência de 2018 foi feito no dia 02.06.2018, um
Workshop para os Alunos: “Um mundo de ideias com os Micro:bits”.
OUTROS1: Durante a Mostra nacional e Ciência de 2018 a Fundação da Juventude organizou um
espaço de demonstração dos Micro:Bits e do Minecraft, onde os alunos e professores puderam
interagir com estas duas ferramentas, a qual teve um forte impacto junto dos participantes.
CURSO1: Projetos Multidisciplinares com Micro:bits na Educação – Ação de formação on-line,
com acreditação para os professores de informática, realizada em colaboração com a ANPRI –
Associação Nacional de Professores de Informática, decorreu de 27.06.2018 a 18.07..
JORNADAS DA JUVENTUDE: Durante as Jornadas da Juventude, que decorreram em Santa Maria
da Feira, de 8 a 10 de Novembro de 2018, a Fundação da Juventude divulgou o projeto MAKE CODE
a todos os 220 participantes.
W_JORNADAS DA JUVENTUDE: No dia 9.11.2018 nas Jornadas da Juventude, a Fundação da
Juventude organizou um workshop sobre Micro:bits.
ROAD SHOWS_1: No dia 14.11.2018 foi realizada uma apresentação do projeto no Agrupamento de
Escolas Rodrigues de Freitas, no Porto.
ROAD SHOWS_2: No dia 12.12.2018 foi realizada uma apresentação do projeto no Agrupamento de
Escolas Leonardo Coimbra Filho, no Porto.
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5.4 STEMFAIRNET
GESTORA DE PROJETO
Porto – Susana Chaves
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 ciências podem ajudar a reduzir o abandono
escolar e oferecer oportunidades para desenvolver competências
STEM 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 (1 delas é a MNC)
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
Trata-se de um projeto ERASMUS+ de tipologia K201 – boas práticas, e é coordenado pela
Fundação Elhuyar do país Basco, Espanha.
RESULTADOS
O projeto STEMFAIRNET iniciou a 1 de Setembro de 2018.
Em Novembro foi assinado o contrato bilateral com a Fundação Elhuyar.
Foi elaborado e aprovado o logotipo do projeto e desenvolvido o web-site.
A Fundação Elhuyar agendou para Janeiro de 2019 em Bilbao, a kickoff meeting do projeto.
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5.5 SYSTEM 2020 - CONNECTING SCIENCE
LEARNING OUTSIDE THE CLASSROOM
GESTORA DE PROJETO
Porto – Susana Chaves
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 Projecto SySTEM 2020 visa combater a literacia científica e a educação STEM de crianças
e jovens, a fim de preparar os nossos futuros cidadãos para as transformações científicas e
tecnológicas.
SySTEM 2020 focasse 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 praticas de 19 países da EU, incluindo 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;
Identificar potenciais soluções - para os problemas detetados na fase anterior;
Avaliação de impacto
RESULTADOS
O projeto SySTEM 2020 iniciou a 1 de maio de 2018.
Em Junho foi assinado o contrato – Third party agreement. Em 2018 houve várias reuniões virtuais via
Skype de modo a dar início aos trabalhos previstos no projeto.
Foi lançado o logotipo do projeto, criadas as redes sociais e iniciou-se o desenvolvimento e
implementação do plano de comunicação.
A Fundação da Juventude identificou o público-alvo a abranger pelo projeto em Portugal.
Foi elaborada a primeira versão do questionário a aplicar nos 19 países e deu-se início aos pré-testes.
Participamos, ainda, no desenho da campanha de mapeamentos das atividades de educação em
ciência fora da sala de aula.
PARCEIROS
Este projeto é coordenado pela Science Gallery de Dublin e envolve entidades de 19 países.
A Fundação da Juventude é uma terceira parte, no âmbito do ECSITE.
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5.6 PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS
GESTORA DE PROJETO
Porto – Susana Chaves
PÚBLICO-ALVO
Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico,
secundário ou primeiro ano do ensino superior, com idades
compreendidas entre os 15 e os 20 anos que participam nos
projetos e atividades da Fundação da Juventude.
DESCRIÇÃO
Os projetos premiados no Concurso para Jovens Cientistas participaram em Certames Europeus e
Mundiais no ano de 2018.
RESULTADOS
Intel ISEF 2018 –11 jovens cientistas
Dossier de imprensa
EUCYS 2018 – 6 jovens cientistas
Dossier de imprensa
CASTIC 2018 – 2 jovens cientistas
Dossier de imprensa
Swiss Talent Forum 2018 – 1 jovem cientista
Destacam-se as seguintes, participações:
Intel ISEF 2018
Decorreu de 12 a 18 de Maio de 2018, em Pittsburgh, na Pensilvânia, na qual participaram dois
projetos:
• “Halobactérias: uma bomba anti-sal”, na área da Bioecononia, da autoria
de Catarina Barata, Maria João Lopes e Raquel Silva, alunas da Escola
Secundária Júlio Dinis de Ovar.
• “Variações na Evolução das Galáxia”, na área da Física, da autoria de
Ivo Gonçalves e Helena Silva, alunos da Escola Secundária Dona Maria II,
Braga.
• “Avaliação dos níveis de mercúrio de uma população de jovens
portugueses entre os 12 e os 18 anos”, na área das ciências do ambiente,
da autoria de Afonso Mota, Bernardo Alves e João Leal do Colégio
Valsassina, de Lisboa.
• “ShealS - Sea Heals Soil”, na área das ciências do ambiente, da autoria
de Eduardo Nogueira, Francisca Martins, Gabriel Silva, do Colégio LusoFrancês, do Porto.
A INTEL/ISEF é maior Feira a nível mundial de jovens cientistas que
abrange mais de 1800 estudantes, de 75 países de todo o mundo.
O projeto Sheals obteve o 2º Prémio, a nível mundial, na categoria de
Ciências do Ambiente, no valor de 1.500USD. Foi o melhor prémio de
sempre obtido nesta certame.
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EUCYS 2018 - European Union Contest for Young
Scientists
Decorreu de 14 a 19 de setembro de 2018, em Dublin,
na Irlanda, na qual participaram os projetos:
• “Teoremas de comutatividade para grupos e
semigrupos” (Matemática), da autoria de Francisco
Araújo, do Colégio planalto, em Lisboa;
• “ENTOFARM.PT” (Bioeconomia), da autoria de
Mário Ribeiro, João Maria Leite e Catarina Brandão,
do Colégio Luso-Francês, do Porto;
• “Estudo de padrões de correlação em sinais de
ondas gravitacionais e GRB's (Gamma-Ray Bursts)”
(Física), da autoria de João Dinis e Ana Raquel
Moreira, do Agrupamento de Escolas D. Maria II,
Braga;
Os projetos Portugueses foram agraciados com três
prémios: o Segundo Prémio, no valor de 5.000€,
a participação no Stockholm International Youth
Science Seminar (SIYSS) e o Prémio Especial na área
da Bioeconomia denominado CarGill Prize (EUCYS).
CASTIC 2018
Decorreu de 14 a 20 de agosto de 2018, a maior feira de Ciência da Ásia, China Adolescents Science
and Technology Innovation Contest (33ª CASTIC), em Chongqing, na China.
Para Portugal vieram dois prémios, o 2º Prémio a nível internacional, e o prémio especial
denominado “Chongqing Wutai Science and Technology Talent Award” atribuídos ao projeto
Qigong como método de controlo da ansiedade nos estudantes, na área das Ciências Sociais. Esta
investigação foi desenvolvida pelos alunos António Dias e João Azevedo do Colégio Cedros, de Vila
Nova de Gaia.
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Swiss Talent Forum 2018
Portugal fez-se representar no Swiss Talente
Forum, de 17 a 20 de Fevereiro de 2018, na Suíça,
subordinado ao tema “O Futuro da Vida Urbana”,
pelo jovem cientistas João Araújo, o qual se
destacou no EUCYS 2014 tendo obtido o 1º
prémio a nível europeu.
Este Forum reúne cerca de 70 jovens cientistas
de toda a Europa para participar em palestras,
workshops e responder a desafios colocados
por empresas. Foram cinco as empresas que
colocaram desafios empresariais aos jovens do
STF, para que estes encontrassem as melhores
soluções. Projetar ambientes urbanos mais
inteligentes, mais sustentáveis em relação ao
consumo de energia e às emissões de C02 e
construir sociedades inclusivas que promovam a
participação de todos, foram alguns dos temas.
PARCEIROS INSTITUCIONAIS E PATROCINADORES
• FLAD;
• Ciência Viva;
• AstraZeneca.
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6. PROJETOS EM PARCERIA
6.1 TEACHSUS- FORMAÇÃO E
EDUCAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE
GESTORA DE PROJECTO
Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)
PÚBLICO-ALVO
• Adultos - professores, formadores, mentores - de instituições /
organizações envolvidas na educação, na formação de adultos /
profissionais / jovens - precisam de uma perspectiva mais ampla
sobre a educação como um todo, para compreender a simplicidade
e complexidade da sustentabilidade, precisam de conhecimento
específico e nova metodologia / 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
Projeto TeachSUS https://www.teachsus.eu/ 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 objectivo geral do projecto 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. Desenvolver e avaliar visões alternativas de um futuro
sustentável.
PARCEIROS
• UNIVERSIDADE OESTE DE TIMISOARA, ROMÉNIA
• BICERO CENTER ZA POSLOVNO INFORMATIKO ROZMAN DOO, ESLOVÈNIA
• UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE TIMISOARA, ROMÉNIA
• ASSOCIAÇÃO “I AM THE BEST”, HUNGRIA
• DENKSTATT ROMANIA SRL, ROMÉNIA
CRONOGRAMA
Dezembro 2018 a novembro 2020
ENTIDADE FINANCIADORA
• Programa ERASMUS +, Parcerias Estratégicas, Agência Nacional da Roménia
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7. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
ESTRATÉGIA
Em 2018, o Plano de Comunicação procurou centrar a Fundação no seu core-business, tendo
por base a sua missão, a sua visão e os seus objetivos, focando-se, essencialmente, nos jovens
portugueses enquanto destinatários da sua atividade desenvolvida.
Foram apostas de 2018 a Formação Profissional, o Emprego e Empreendedorismo, a Cidadania e
Voluntariado, a Criatividade e Inovação, a Ciência e Tecnologia.
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Em 2018 a Estratégia de Comunicação passou por um contacto regular com os media nacionais e
regionais; Envio de comunicados e proposta de abordagens de interesse para os públicos-alvo da
Fundação da Juventude; Criação de conteúdos informativos destinados a ser divulgados nos media.
WEBSITE OFICIAL
Em 2018 o website oficial da Fundação da Juventude obteve 99 985 sessões, com uma média de
2,57 página visitadas por utilizador, sendo estes dados um aumento 3,54% comparativamente com
o período anterior.
A faixa etária que mais interage com o website está entre os 25 e os 34 anos, o que em parte
representa que os conteúdos desta plataforma são de maior interesse para este intervalo de
utilizadores.
NEWSLETTER EXTERNA
Com o atual sistema de email marketing, foi possível em 2018 dar continuidade à política de
newsletters externas com a periocidade mensal ou bimensal (de acordo com os projetos e
atividades em curso). Com a aplicação do RGPD a Fundação da Juventude reorganizou a sua base
de dados tendo cerca de 16000 contactos ativos mantendo assim o seu contacto direto com este
público.
REDES SOCIAIS
Em 2018 continuamos a nossa aposta nas redes sociais, nomeadamente Facebook, Instagram,
LinkedIn e Youtube, destacando o aumento da dinâmica online tanto no Facebook como no
Instagram.
A página oficial da Fundação da Juventude no Facebook atingiu os 19.900 gostos/seguidores, já no
Instagram foram alcançados os 1200 seguidores, sendo que em ambas as redes sociais o público é
maioritariamente feminino, na faixa etária entre os 25 e 34 anos.
O canal de Youtube continuou a ser alimentado com novos conteúdos em especial novos vídeos de
cada projeto e/ou atividade da Fundação.
Todas as redes sociais continuaram a manter a sua ligação direta ao site da Fundação da Juventude
permitindo desta forma uma interatividade maior com a consequente projeção desta forma uma
interatividade maior com a consequente projeção.
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS
A Fundação da Juventude manteve em 2018 a sua participação nas principais Feiras e Eventos de
referência no âmbito da Juventude, dando a conhecer os seus projetos e atividades nos domínios
da Formação Profissional, Emprego, Empreendedorismo, Voluntariado, Ciência e Indústrias
Criativas:
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FUTURÁLIA
Quando: De 14 a 17 de Março de 2018
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
PORTO DE EMPREGO, CAREERS UPT 2018
Quando: de 6 a 7 de Março de 2018
Onde: FEP, no Porto
Organização: FEP
Público-alvo: Pré-finalistas e finalistas, promovendo o contato entre as empresas, estimulando um
elo de ligação entre os estudantes e a realidade do Mercado de Trabalho
6ª FEIRA DE EMPREGO, CAREERS UPT 2018
Quando: 8 de Março
Onde: Universidade Portucalense
Organização: Universidade Portucalense
Público-alvo: Estudantes, essencialmente finalistas
9ª EDIÇÃO DA VALORIZAR-MOSTRA DE EMPREGO E FORMAÇÃO DO CONCELHO
DE VALONGO
Quando: 10 de Maio de 2018
Onde: Fórum Cultural de Ermesinde
Organização: Câmara Municipal de Valongo
Público-alvo: ensino pós-secundário, educação e formação de adultos, ensino superior e recémlicenciados
SEMINÁRIO “FORMAÇÃO PROFISSIONAL: QUALIDADE E ATRATIVIDADE”
Quando: 21 de Novembro de 2018
Onde: Auditório do Alto dos Moinhos, em Lisboa
Organização: DUAL, serviço de qualificação profissional da Câmara Luso-Alemã em parceria com o
IEFP
Público-alvo: Jovens
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8. O IMPACTO DO
NOSSO TRABALHO
8.1. FORMAÇÃO PROFISSIONAL

(*) Nº de Jovens que iniciam cursos novos em cada ano.
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8.2. EMPREGO

8.3.CIDADANIA E VOLUNTARIADO
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8.4.CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

(*) Nº de Jovens que iniciam cursos novos em cada ano.
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8.5.CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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