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 Introdução 

 

 

No ano de 2010, a Fundação da Juventude prosseguiu o seu esforço no desenvolvimento de 

actividades motivantes e capazes de fortalecer a imagem e reconhecimento da instituição. A aposta 

em novas parcerias e eventos, em particular através do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos e dos 

nossos programas de índole científica, trouxe ganhos de notoriedade e reforçou a capacidade de 

interacção e resposta para com outras organizações públicas e privadas. 

 

Assim, apesar da crise social e económica que teima em persistir, em Portugal (e no Mundo), a 

Fundação da Juventude não se desviou da sua rota, desenvolvendo as actividades previstas no Plano 

de Actividades, muitas delas com indicadores de crescimento, ao nível de adesão dos jovens e das 

empresas, de registar, com um esforço generalizado dos seus colaboradores e parceiros, até porque 

“acumulou” momentos de grande azáfama programática, até pela organização em Lisboa, em 

Setembro, da 22ª Final Europeia para Jovens Cientistas, que envolveu mais de 40 países dos cinco 

continentes. 

 

Por último, mas não menos importante, resta referir que a execução orçamental, do ano de 2010, foi 

um sucesso, tendo esta ultrapassado em 12% os valores do orçamento apresentado, e aprovado, em 

Conselho de Fundadores, cumprindo-se assim um compromisso estatutário histórico. 

 

 

 

Maria Geraldes, Directora-Geral 
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1. Vectores Estratégicos de Intervenção/ Projectos 

 

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

 

2.1.1 Formação Profissional 

A Fundação da Juventude continua a ser muito procurada para o desenvolvimento de acções de 

Formação Profissional, tendo conhecido, neste período, um crescimento acentuado em relação a 

igual período do ano anterior.  

 

2.1.1.1 Sede / Porto 

 

CEF – CURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS – Tipo 2 

 

• Público-alvo: Jovens (15-23) com abandono escolar ou em risco 

Os cursos iniciados conferem a dupla certificação – equivalência ao 9º ano de escolaridade e visam 

uma população com escolaridade ao nível do 6º ano de escolaridade. 

No 2º semestre, o segundo e último curso concluído foi: 

 

� Electricidade de Instalações (Itinerário de formação: 52201) 

A acção, Electricidade de Instalações iniciou a 30 de Dezembro de 2008 e teve términos em 31 de 

Agosto de 2010, com a duração total de 2 355 horas. 

O grupo seleccionado foi exclusivamente masculino, iniciaram 10 homens, completando-se 

posteriormente o grupo com mais 2 formandos, também do sexo masculino, com idades a variar entre 

os 15 e os 23 anos de idade.  

Neste curso registaram-se 2 desistências e 4 exclusões de formandos, pelo que o curso concluiu-se 

com apenas 6 formandos. 

Dada as desistências registadas e a falta de assiduidade e de pontualidade, muito característica deste 

perfil de formandos, este curso terminou com um volume de formação de 13.574 horas, cerca de 48% 

do previsto em candidatura. 

Dos 6 formandos concludentes, todos concluíram com aproveitamento, e com certificação escolar 

equivalente ao 9º ano de escolaridade e certificação profissional na área de “Electricidade de 

Instalações”. 

 

EFA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 

• Nível Básico – B3: 6º ano de escolaridade como escolaridade mínima obrigatória 

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

• Dupla Certificação: Escolar (equivalência ao 9º ano de escolaridade) e  

Profissional (na área de formação do curso) 

 

Os cursos iniciados inserem-se em diferentes áreas de formação: 
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� Cabeleireiro/a Unissexo  

(Área de Formação 815 – Cuidados de Beleza; Referencial de Formação 815197) 

 

• A Acção nº 2 deste Curso iniciou em 27 de Julho de 2009 e irá terminar a 4 de Fevereiro de 2011, com 

a duração total de 2 310 horas. 

O grupo seleccionado foi de 10 formandos do sexo masculino e 2 do sexo feminino. 

Neste curso já se registou 1 desistência, pelo que o curso é agora composto por 11 formandos.  

Até à data mais recente de actualização de dados na plataforma SIIFSE, das 2.310 horas de formação, 

foram ministradas 1.989 horas, e volume de formação de realizado foi de 20.050 horas. 

 

� Operador Informático  

(Área de Formação 491 - Ciências Informáticas; Referencial de Formação 481038) 

 

• A Acção deste Curso iniciou em 27 de Julho de 2009 e terminou a 12 de Novembro de 2010, com a 

duração total de 1.935 horas. 

O grupo seleccionado foi de 10 formandos do sexo masculino e 2 do sexo feminino. 

Neste curso registaram-se 2 desistências, pelo que o curso conclui-se com apenas 10 formandos.  

Esta acção de formação terminou com um volume de formação de 19.805 horas, cerca de 85% do 

previsto em candidatura. 

À data do último follow-up sobre a empregabilidade dos formandos, 2 formandos encontram-se 

inseridos no mercado de trabalho e 3 prosseguiram a sua qualificação para nível secundário, estando 

a frequentar cursos de formação de NS. Uma das formandas ingressou no Ensino Superior, e constituiu 

sociedade empresarial com seu filho para comercialização de produtos informáticos. Dos restantes, 2 

formandos encontram-se à procura de uma oportunidade profissional e outros 2 formandos aguardam 

o ingresso numa nova acção de formação para certificação profissional e escolar, agora de nível 

secundário. 

 

� Agente em Geriatria  

(Área de Formação 762. Trabalho Social e Orientação; Referencial de Formação 762191) 

 

• A Acção nº 1 deste Curso iniciou em 27 de Julho de 2009 e terminou a 25 de Outubro de 2010, com a 

duração total de 1.960 horas. 

O grupo seleccionado foi de 2 formandos do sexo masculino e 10 do sexo feminino. 

Neste curso não se registaram desistências.  

Esta acção de formação terminou com um volume de formação de 23.157 horas, cerca de 98,5% do 

previsto em candidatura. 

À data do último follow-up sobre a empregabilidade dos formandos, 4 formandos encontram-se 

inseridos no mercado de trabalho e os restantes 8 formandos estão em procura activa de trabalho, à 

excepção de uma formanda que está a recuperar de uma intervenção cirúrgica e tratamento médico. 

Grande parte destes formandos que ainda não conseguiram obter uma colocação no mercado de 

trabalho tem uma visão positiva do seu futuro profissional, e pensam que será uma questão de tempo 

e oportunidade. Estão também a ponderar a hipótese de aumentarem as suas qualificações, para o 

nível secundário, pelo que também têm procurado cursos de formação para este efeito. 
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• A Acção nº 2 deste Curso iniciou em 5 de Agosto de 2009 e terminou a 16 de Novembro de 2010, com 

a duração total de 1.960 horas. 

O grupo seleccionado foi de 2 formandos do sexo masculino e 10 do sexo feminino. 

Neste curso não se registaram desistências.  

Esta acção de formação terminou com um volume de formação de 22.137 horas, cerca de 94% do 

previsto em candidatura. 

À data do último follow-up sobre a empregabilidade dos formandos, 5 formandos encontram-se já 

inseridos no mercado de trabalho e uma formanda de nacionalidade brasileira tenciona regressar ao 

Brasil dentro em breve, com intenção de abrir um Centro de Apoio à 3ª Idade. Os restantes formandos 

encontram-se à procura de uma oportunidade profissional ou de progresso no seu processo de 

qualificação, ingressando num novo curso de formação para equivalência ao 12º ano de escolaridade. 

 

� Acompanhante de Crianças  

(Área de Formação 761. Serviços de Apoio a Crianças e Jovens;  

Referencial de Formação 761174) 

 

• A Acção nº 1 deste Curso iniciou em 27 de Julho de 2009 e terminou a 23 de Dezembro de 2010, com 

a duração total de 2.210 horas. 

O grupo seleccionado foi de 12 formandas do sexo feminino, e registou-se apenas 1 desistência. 

Até à data mais recente de actualização de dados na plataforma SIIFSE, das 2.210 horas de formação, 

foram ministradas 1.997 horas, e volume de formação de realizado foi 22.851 horas. 

À data deste Relatório, não é possível apresentar informação sobre efectiva empregabilidade dos 

formandos, face à data de términos desta acção de formação. 

 

• A Acção nº 2 deste Curso iniciou em 3 de Agosto de 2009 e irá terminar a 7 de Janeiro de 2011, com a 

duração total de 2.210 horas. 

O grupo seleccionado foi de 3 formandos do sexo masculino e 9 do sexo feminino, e não se regista 

qualquer desistência. 

Até à data mais recente de actualização de dados na plataforma SIIFSE, das 2.210 horas de formação, 

foram ministradas 1.933 horas, e volume de formação de realizado foi 20.525 horas. 

À data deste Relatório, não é possível apresentar informação sobre efectiva empregabilidade dos 

formandos, face à data de términos desta acção de formação. 

 

EFA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 

• Nível Secundário – Tipo A: 9º ano de escolaridade como escolaridade mínima obrigatória 

• Público-alvo: Adultos desempregados com idade superior a 23 anos 

• Dupla Certificação: Escolar (equivalência ao 12º ano de escolaridade) e  

Profissional (na área de formação do curso) 

 

 

Os cursos iniciados inserem-se em diferentes áreas de formação: 
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� Técnico de Esteticismo e Cosmetologia  

(Área de formação 815 – Cuidados de Beleza; Referencial de Formação 815198) 

 

• A Acção nº 2 deste Curso iniciou em 21 de Junho de 2010 e irá terminar em 18 de Novembro de 2011, 

com a duração total de 2.270 horas. 

O grupo seleccionado foi exclusivamente feminino (14 mulheres), e até à data não se regista qualquer 

desistência.  

Até à data mais recente de actualização de dados na plataforma SIIFSE, das 2.270 horas de formação, 

foram ministradas 717 horas, e volume de formação de realizado foi 9.911 horas. 

 

� Técnico de Gestão do Ambiente  

(Área de formação 850. Protecção do Ambiente; Referencial de Formação 85002) 

 

• A acção Técnico de Gestão do Ambiente iniciou a 14 de Junho de 2010 e irá terminar em 31 de Agosto 

de 2010, com a duração total de 1.845 horas.  

O grupo seleccionado é composto por 10 mulheres e 4 homens, e até à data não se regista qualquer 

desistência.  

Até à data mais recente de actualização de dados na plataforma SIIFSE, das 1.845 horas de formação, 

foram ministradas 756 horas, e volume de formação de realizado foi 10.356 horas. 

 

UFCD – Unidade de Formação de Curta Duração 

 

• Público-alvo: Activos com idade igual ou superior a 18 anos, desempregados ou prioritariamente 

empregados e sem conclusão do ensino secundário (12º ano de escolaridade) 

 

No 2º projecto de formação desta tipologia, com términos previsto para 29 de Julho de 2011, das 14 

acções de formação de curta duração iniciaram-se a partir de 8 de Novembro de 2010, 2 acções de 

formação em Língua Estrangeira – Inglês, uma do nível de Iniciação e outra do nível de Continuação, e 

1 acção de formação na área das Ciências Informáticas, mais concretamente em “Processador de 

Texto”. A acção de formação Língua Estrangeira – Inglês Continuação foi dirigida exclusivamente aos 

funcionários da Câmara Municipal da Maia, fruto de antiga parceria da Fundação da Juventude com 

esta Autarquia, ao nível da Qualificação de Adultos ao Longo da Vida 

Os grupos são constituídos por 12 formandos cada um, e têm como prioridade os adultos inscritos no 

Centro Novas Oportunidades da Fundação da Juventude e funcionários de entidade parceiras, para 

além de todos aqueles adultos activos que efectivaram inscrição nesta tipologia de formação, em 

resultados da divulgação do projecto. 
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2.1.1.2 Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Curso EFA – Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos 

 

A Delegação de Lisboa e Vale do Tejo prosseguiu com o desenvolvimento e encerramento do curso 

EFA Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos (de nível secundário) em Maio de 2009. 

Importa referir, que foram beneficiários deste curso 12 formandos e que este terminou em Maio de 

2010, com 11 formandos. Todos os formandos que concluíram o curso obtiveram equivalência escolar 

ao nível do 12.º ano e 9 obtiveram a aprovação com vista à obtenção da carteira profissional. 

 

Formação Modular (UFCD – Unidade de Formação de Curta Duração) 

 

A Delegação de Lisboa e Vale do Tejo iniciou, a 28 de Junho com 13 formandos, o projecto da 

Formação Modular com a preparação e arranque da primeira UFCD em percurso de nível secundário, 

no caso Iniciação ao Inglês, um módulo de 50 horas inserido na área de formação 812 (Turismo e 

Lazer) de acordo com os referenciais divulgados pelo IEFP. 

Depois dessa data iniciou ainda as seguintes acções:  

 
Código UFCD Área de 

Formação 
Duração Acções 

concluídas 
Acções a 
decorrer 

Data 
Inicio 

Data Fim N.º 
formand
os 

Volume 
horas 
formação 

CLC – LEI – 1 
Língua 
estrangeira 
Iniciação 

812 – Turismo 
e Lazer 

50 horas 1  30/09/
2010 

29/11/2010 15 750 

CLC – LEI – 1 
Língua 
estrangeira 
Iniciação 

812 – Turismo 
e Lazer 

50 horas  1 29/12/
2010 

28/02/2011 17 850 

0803 
Aplicações 
de escritório 

481 – Ciências 
Informáticas 

50 horas  1 30/12/
2010 

01/03/2011 15 750 

CLC_LEC_1 
Língua 
estrangeira 
Continuação 

812 – Turismo 
e Lazer 

50 horas  1 29/12/
2010 

28/02/2011 15 750 

 

Formação não financiada 

A Delegação de Lisboa e Vale do Tejo fez ainda a preparação e o desenvolvimento de uma acção de 

formação profissional não financiada, a saber: 

Curso Mediadores de Cursos de Educação e Formação de Adultos 

A mesma teve início a 30 de Janeiro e conclusão a 27 de Fevereiro, com 21 formandos. 

 

Também realizou uma acção de formação não financiada, em articulação com colaboradores da CPCJ, 

a saber: 

Avaliação e Intervenção em Maus-tratos na Criança e no Jovem  

A formação teve início a 20 de Março e conclusão a 8 de Maio e reuniu 12 formandos.  
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2.1.1.3 Delegação do Algarve 

 

Tipologia 8.2.3 – Formações Modulares Certificadas - Projecto nº 004516/2008/823 

Este conjunto de acções UFCD teve início no dia 12 de Janeiro de 2010 e terminou no dia 28 de Maio 

de 2010. Realizou-se em horário pós-laboral três vezes por semana.  

As UFCD’s realizadas foram as seguintes: 

� 0749 – Arquitectura de Computadores – 50 Horas; 

� 0755 – Processador de Texto – Funcionalidades Avançadas – 25 horas; 

� 0758 – Aplicações de Apresentação Gráfica – 50 horas; 

� 0767 – Internet – Navegação – 25 horas;  

� 0768 – Criação de Sites WEB – 50 horas. 

 

A divulgação dos cursos foi realizada através de material de divulgação e promoção distribuído por 

diversas entidades, e-mails para parceiros e junto aos formandos que frequentaram outras acções já 

realizadas. 

  

Foram recebidas 16 inscrições, havendo 4 desistências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia 8.1.3. – Cursos de Educação e Formação Jovens – Projecto nº007787/2008/813 

A acção de formação Instalação e operação de sistemas informáticos teve início em 17 de 

Novembro de 2008, e o seu final deu-se a 30 de Maio de 2010, após a realização dos estágios (FCT- 

Formação em Contexto de Trabalho) e da PAF (Prova de Avaliação Final).  
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2.1.1.4 Delegação da Região Autónoma da Madeira 

 

Curso EFA Agente em Geriatria 

 

A 27 de Julho, realizou-se a cerimónia de Entrega de Certificados aos nove formandos, finalistas do 

Curso EFA “Agente em Geriatria”. Esta cerimónia decorreu na Escola Profissional Atlântico e contou 

com a presença da Directora Regional de Qualificação Profissional e da Directora Pedagógica da 

Escola Profissional Atlântico e Mediadora Pessoal e Social do Curso EFA.  

 

 

 

Todos os formandos conseguiram colocação em estágio e três estão, desde Janeiro de 2011, colocados 

no mercado de trabalho. 

 
Curso CEF Pastelaria/Panificação 

No âmbito da aprovação da candidatura ao Curso CEF “Pastelaria/Panificação” deu-se início, em 

Setembro de 2010, ao processo de recrutamento e selecção dos formandos, através de entrevista e 

análise do currículo. A 4 de Outubro, após aprovação da Portaria nº 118/2005, que aprova o 

regulamento da oferta formativa de Educação e Formação da Região Autónoma da Madeira, artigo 7, 

ponto 3, deu-se início do Curso CEF “Pastelaria/Panificação”. 
 
A actividade hoteleira tem um papel de destaque entre as áreas que integram o sector do turismo na 
Região Autónoma da Madeira. 
 
Esta Formação decorrerá até Junho de 2012, e conta com um total de 16 formandos. 

  

 
2.1.2 Sistema de Aprendizagem 

 

2.1.2.1 Sede / Porto 

 

Por indicação da Directora-Geral, e devido ao facto da Gestora do Sistema de Aprendizagem do Porto 

não ter apresentado a informação necessária para o desenvolvimento deste capítulo, o mesmo será 

suprimido. 
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2.1.2.2       Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

 

A Delegação de Lisboa e Vale do Tejo iniciou três cursos em 2009 que transitaram para 2010: 

 

� Curso “Técnico/a de Instalação Eléctricas” composto por 3275 horas.  

Tanto a parte teórica como a parte prática decorrem nas instalações da Delegação de Lisboa 

e Vale do Tejo, contando no final do ano com 10 formandos.  

Esta formação teve início a 26 de Outubro de 2009 (com 17 formandos) e o seu final está 

previsto para 9 de Dezembro de 2011.  

 

� Curso “Técnico/a de Esteticismo – Cosmetologia I” composto por 3675 horas, contando no 

final do ano com 15 formandas. Esta acção iniciou 10 de Dezembro de 2009 (com 20 formandas) e o 

seu final está previsto para 6 de Abril de 2012.  

� Curso “Técnico/a de Esteticismo – Cosmetologia II” composto por 3675 horas, contando no 

final do ano com 10 formandas. Esta acção iniciou 10 de Dezembro de 2009 (com 20 formandas) e o 

seu final está previsto para 6 de Abril de 2012.  

Em ambas as acções de esteticismo a formação em sala, referente às componentes sociocultural e 

científica decorrem nas instalações da Delegação enquanto os módulos tecnológicos são ministrados 

na Portucale – Escola Profissional de Esteticismo, em Benfica.  

Durante 2010 foi efectuada a divulgação dos cursos de Técnico de Agências de Viagens e Transportes 

e Técnicos de Medições e Orçamentos com vista a completar as inscrições recebidas em 2009 e a 

abertura de novas ofertas formativas na delegação de Lisboa e Vale do Tejo, mas a respectiva 

autorização do IEFP/Centro de Formação Profissional de Sintra nunca chegou. 

Ao longo do ano o projecto contou com um volume de formação de aproximadamente 50.000 horas. 

Um desvio de cerca de 30% relativamente ao previsto, devido essencialmente às desistências e ao 

elevado número de faltas das formadas com filhos (existem 12 formandas nesta situação). 

 

 

2.1.2.3       Delegação do Algarve 

 

No Protocolo de Cooperação existente entre a Fundação da Juventude e o IEFP - Instituto do Emprego 

e Formação Profissional, no âmbito do Sistema de Aprendizagem, a Delegação do Algarve prosseguiu 

com os dois cursos iniciados no ano de 2009: “Técnico/a de Instalação e Manutenção de Sistemas 

Informáticos” - 3100 horas e o de “Técnico/a de Serviços Pessoais e à Comunidade” - 3675 horas.  
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Iniciando em 2010, no âmbito do mesmo protocolo o curso de “Técnico/a de Acção Educativa” – 3250 

horas, o curso “Técnico/a de Cozinha/Pastelaria” – 3675 horas, ambos sob a abrangência do CEVRSA e 

ainda o curso de “Técnico/a de Acção Educativa” – 3250 horas sob a abrangência do CE de Faro.  

Em 2010 desenvolviam-se 5 cursos do âmbito do Sistema de Aprendizagem, nomeadamente: 

� Curso “Técnico/a de Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos; 

� Curso de “Técnico/a de Serviços Pessoais e à Comunidade; 

� Curso de “Técnico/a de Acção Educativa”; 

� Curso de “Técnico/a de Cozinha/Pastelaria”; 

� Curso de “Técnico/a de Acção Educativa”. 

 

� Curso “Técnico/a de Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos” 

Iniciado a dia 18 de Dezembro de 2009, nas instalações da Empresa Engifogo em Faro.  

Este curso contou com 12 formandos tendo uma desistência por parte de um dos formandos no mês de 

Julho. Foram ministradas 585 horas de formação, obtendo um volume de formação de 6624 horas. 

 

� Curso de “Técnico/a de Serviços Pessoais e à Comunidade 

Iniciado a 29 de Dezembro de 2009. Decorre desde Janeiro/2010 em Faro no Edifício Ninho de 

Empresas.  

O grupo compões-se por 11 formandos, dando-se a desistência de dois formados no mês de Julho e 

mais uma no mês de Novembro.  

Finalizou o ano com 610 horas de formação ministradas, obtendo um volume de formação de 5191 

horas. 

 

� Curso de “Técnico/a de Acção Educativa” 

Este curso iniciou a 21 de Junho/2010, nas instalações da ANJE, no Edifício Ninho de Empresas em 

Faro.  

Este curso finalizou o 2º semestre com 11 formandos, tendo sido ministradas 692 horas de formação 

obtendo com um volume de formação de 7584. 

 

� Curso de “Técnico/a de Cozinha/Pastelaria” 

 

Este curso arrancou a 21 de Julho/2010, nas instalações da 

Delegação do Algarve.  

Iniciou-se com 17 formandos, desistindo 3 no final do mês de 

Julho e uma outra no mês de Setembro.  

Este curso finalizou o 2º semestre com 13 formandos. Foram 

ministradas 603 horas de formação, obtendo um volume de 

formação de 7647 horas. 
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� Curso de “Técnico/a de Acção Educativa” 

 

Este curso surge do convite feito pelo Centro de Emprego de Faro à Delegação do Algarve, face ao 

trabalho anteriormente desenvolvido entre este Centro e a Delegação em projectos formativos.  

Este iniciou-se a 18 de Outubro de 2010, nas instalações do Centro Comunitário da Fuzeta. O grupo é 

exclusivamente feminino foi composto inicialmente por 31 formandas, tendo havido, entretanto 4 

desistências. Foi terminado o ano com 263 horas de formação ministradas e com um volume de 5372 

horas. 

 
 

2.1.3 Centro de Novas Oportunidades 

 

O Centro Novas Oportunidades da Fundação da Juventude ao longo do ano de 2010 manteve as 

portas abertas ao aumento das qualificações dos portugueses a nível escolar e profissional, quer 

através do encaminhamento dos jovens/adultos para ofertas formativas variadas (cursos EFA – 

Educação e Formação de Adultos, cursos do Sistema de Aprendizagem, UFCD – Unidades de Formação 

de Curta Duração) quer para o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências. 

 

Os números finais de 2010 para o Centro Novas Oportunidades entre inscrições, diagnósticos e 

encaminhamentos, inicio de processos de RVCC e certificação de competências ao nível do 6º, 9º e 

12º anos de escolaridade, são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já 

em 

Dezembro, a coordenadora do CNO fez uma apresentação do Centro Novas Oportunidades desde a sua 
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abertura em 2006 e referiu que desde essa data já foram certificados 1432 adultos, 1257 do nível 

básico e 175 do nível secundário. Só no ano de 2010 foram certificados 207 adultos do nível básico e 

129 do nível secundário. No primeiro caso, os adultos têm na sua maioria idades compreendidas entre 

os 35 e os 44 anos enquanto no 2º caso, situam-se mais entre os 45 e os 54 anos, sendo 

maioritariamente mulheres empregadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.4 Serviços de Apoio ao Emprego  

 

Os Serviços de Apoio ao Emprego e Inserção na Vida Activa existem cumulativamente nos espaços da 

Fundação da Juventude na Sede e Delegações de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, visando apoiar os 

jovens na sua inserção no mercado de trabalho ou encaminhá-los para cursos de formação 

profissional.  

Público-alvo: jovens desempregados (à procura de 1º emprego ou no desemprego) ou jovens que 

procuram orientação vocacional e profissional. 

 

O Serviço de Orientação Vocacional foi retomado, em 2010, na Delegação de Lisboa e Vale do Tejo, 

visando apoiar os jovens no seu percurso académico e profissional, através da realização de testes 
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psicotécnicos e entrevistas individuais que lhes permitam conhecer as opções do ponto de vista do 

mercado de trabalho, bem como realizar opções de vida mais sustentadas e coerentes com as suas 

preferências e perfil psicológico. 

O número de jovens acompanhados é difícil quantificar, uma vez que muitos são directamente 

encaminhados para as ofertas de emprego e formação através de e-mail mas estima-se que tenham 

sido acompanhados tanto para ofertas de emprego, formação profissional como para estágios, cerca 

de 200 jovens, na Delegação de Lisboa e Vale do Tejo, 100 na Delegação do Algarve e de 450 no 

Porto. 

Em 2010, os Serviços de Apoio ao Emprego foram contactados por mais de 30 empresas. 

 

Verificou-se um aumento de inscrições de jovens nestes serviços, tendo sido notória uma maior 

afluência, devido ao aumento do desemprego e da divulgação dos serviços. 

Atendendo às qualificações académicas e profissionais dos jovens que nos contactam, e que na sua 

maioria são jovens licenciados, é de imediato feita uma triagem entre os profissionais com certificado 

de aptidão profissional (CAP) que os habilita para o exercício da actividade formativa, colocando-os 

na Bolsa de Formadores, e os restantes indivíduos, inserindo-os na base de dados geral do Serviço de 

Apoio ao Emprego, já que o número de entidades potencialmente empregadoras tem vindo a 

aumentar consideravelmente, sendo hoje este um serviço reconhecido e valorizado pelas empresas, 

dados os resultados positivos sempre alcançados no passado.  
 

 

2.1.5 PEJENE – Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas 

Empresas – 18ª Edição 

 

O PEJENE enquadra-se no primeiro Vector de Intervenção Estratégica da Fundação da Juventude, tem 

âmbito nacional, e encontra-se na 18ª edição. Destina-se, exclusivamente, a estudantes do ensino 

superior a frequentar o último ou penúltimos anos dos seus respectivos cursos. Os estágios de curta 

duração têm lugar entre os meses de Julho e Setembro com a duração mínima de 2 meses e máxima 

de 3. 

 

Verificando-se actualmente, em Portugal, taxas de desemprego de jovens recém-licenciados muito 

elevadas, é urgente que estes enquanto estudantes assumam um papel activo na procura participada 

de esquemas de formação e emprego de qualidade e basicamente práticos, de forma a facilitar-lhes o 

acesso futuro ao mercado de trabalho. 

 

Para as entidades de acolhimento, as empresas, o PEJENE permite durante o período de férias dos 

seus colaboradores dispor de jovens qualificados e altamente motivados, tratando-se por isso de um 

contacto prévio e enriquecedor, potenciando desta forma, a contratação subsequente mais eficaz e 

em estreita cooperação com os estagiários. 

 

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

os subsídios de alimentação e de transporte, de igual valor ao atribuído aos trabalhadores dessas 
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entidades. Para além disso, deverão ainda fazer um Seguro de Acidentes Pessoais aos estagiários, 

coincidente com o período de estágio. 

 

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

real do trabalho, e às entidades de acolhimento: 

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

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

permanentes; 

� Seleccionar, sem compromisso, potenciais colaboradores a integrar num futuro próximo; 

� Promover a tão desejada ligação entre o mundo empresarial e os estabelecimentos de ensino 

superior; 

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

superior, futuros quadros técnicos e superiores, em colaboração com uma entidade com forte 

implantação nacional, como é o caso da Fundação da Juventude, que promove as entidades que 

com ela colaboram. 

 

O PEJENE continua a ser o programa de estágios de referência junto dos alunos do ensino superior em 

Portugal, recebendo de diversas organizações e entidades acolhedoras os mais gratificantes elogios, 

sendo o grau de satisfação das empresas e dos alunos muito elevado, podendo ser consultados os 

testemunhos no Blog http://pejene.wordpress.com/. Este Programa é promovido pela Fundação da 

Juventude, em parceria com o IPJ – Instituto Português da Juventude, o IEFP - Instituto de Emprego e 

formação Profissional, o IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação e a 

Companhia de Seguros Tranquilidade.  

 

II- Indicadores 

 

Os indicadores da 18ª Edição do PEJENE são: 

 

1. Nº de vagas para estágio: 486 

NUTS I: 

 Continente: 482 

 Madeira: 4 

 Açores: 0 

 



Relatório de Actividades e Contas 2010                                                                     21 

 2- Nº de vagas para estágio por área de formação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Nº de Jovens candidatos a estágio: 1.529 

NUTS I: 

 Continente: 1.498 

 Madeira: 27 

 Açores: 4 

 

 

 

 

 

 

Aveiro 86

Beja 4
Braga 92

Bragança 21

Castelo Branco 48
Coimbra 89

Évora 24

Faro 65

Guarda 16
Leiria 86

Lisboa 429

Porto 315

Portalegre 10
Santarém 49

Setúbal 96

Viana do Castelo 16
Vila-Real 29

Viseu 23

R. A. Açores 4

R. A. Madeira 27

Administração 4

Animação 12

Arquitectura 2

Comercial 26

Comunicação 27

Consultoria 4

Contabilidade 28

Design 4

Desporto 10

Direito 29

Documentação 2

Economia 16

Educação 13

Engenharia 43

Financeiro 7

Formação 3

Geografia 1

Gestão 74

Industria 1

Informática 26

Logistica 14

Marketing 33

Mecanica 11

Multimedia 8

Optometria 2

Psicologia 19

Qualidade 6

Recursos Humanos 12

Secretariado 22

Social 18

Turismo 9
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Por distrito: 

 
 

Nº de Jovens pré-seleccionados para estágio: 1.146 

4. Nº de jovens com estágios concretizados, por NUTS 

NUTS I: 

 Continente: 314 

 Madeira: 0 

 Açores: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nº de jovens com estágios concretizados, por área de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: As áreas de formação dos estágios concretizados difere das áreas de formação das vagas de 

estágio, porque durante o período de pré-selecção as empresas foram alterando as áreas de acordo 

com os estagiários disponíveis. 

 

Aveiro 17
Beja 0
Braga 19
Bragança 1
Castelo Branco 1
Coimbra 17
Évora 0
Faro 10
Guarda 2
Leiria 13
Lisboa 108
Porto 86
Portalegre 2
Santarém 5
Setúbal 19
Viana do Castelo 3
Vila-Real 2
Viseu 9
R. A. Açores 0
R. A. Madeira 0

314
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6. Nº de empresas com estágios concretizados: 115 

NUTS I: 

 Continente: 115 

 Madeira: 0 

 Açores: 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actividades Desenvolvidas 
 
O lançamento do PEJENE decorreu em Janeiro, iniciando-se de imediato o período de divulgação com 

o mailing nacional para todos os estabelecimentos de ensino superior em Portugal Continental e 

Regiões Autónomas, pelas Delegações Regionais do IPJ e seus Serviços Regionais, nas Lojas Ponto Já, 

nos Centros de Emprego, nas Delegações do IAPMEI, etc. 

 

Para potenciar a adesão de jovens e de entidades de acolhimento, a Fundação da Juventude 

participou no Programa “Boas Causas” do Porto Canal, convidando para o efeito empresas e 

estagiários da última edição, de forma a apresentar o testemunho e motivar a adesão no futuro. 

 

Para a edição de 2010 foi desenvolvido o Web-site do PEJENE em www.fjuventude.pt/pejene2010, 

através do qual os jovens estagiários e as entidades de acolhimento tinham a possibilidade de 

efectuar a sua inscrição on-line, dentro dos prazos previamente estabelecidos, ou seja, os estagiários 

até 23 de Abril de 2010, e as entidades de acolhimento até 28 de Maio de 2010. Este sistema permitiu 

rentabilizar melhor o tempo e tornar mais célere e eficaz o processo de selecção. 
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De forma a chegar ao maior número de estudantes do ensino superior e de entidades de acolhimento, 

a Fundação da Juventude desenvolveu uma campanha no GoogleAdwords, a qual teve excelentes 

resultados. 

 

A participação em feiras foram, também, óptimas oportunidades excelentes de divulgação do 

PEJENE, destacando-se as seguintes: 

� Feira “Valoriza-te”, que decorreu na Maia, a 19 de Março de 2010; 

� Fórum de Ermesinde, que decorreu a 17 de Abril de 2010; 

� “Qualific@”, que decorreu na Exponor, de 15 a 18 de Abril de 2010; 

� “Feira das Oportunidades”, que decorreu a 22 de Maio, na Maia; 

� II Fórum de Recrutamento e Empregabilidade, que decorreu a 4 de Março, na Universidade 

Lusíada de VN de Famalicão; 

� ProfISCAP 2010, que decorreu no ISCAP, no Porto, a 16 e 17 de Março; 

� Futurália, na FIL, de 10 a 13 de Março; 

� 8ª edição do Business Fórum, que decorreu na Faculdade de Economia da Universidade Nova de 

Lisboa, de 25 a 26 de Março; 

� Feira de Emprego da Universidade Lusíada, em Lisboa, a 20 de Maio; 

� Exposição IN FORMA’10- Formação, Emprego e Empreendedorismo, que decorreu em Loulé, de 19 

a 20 de Março; 

� Feira da Juventude em Tavira, que decorreu a 16 de Abril, em Tavira; 

� VIIIª Edição da Feira “Encontros com o Futuro Profissional”, que decorreram entre 12 e 31 de 

Maio, no Centro Cívico de Santo António, na Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira 

Cabral em Santana, no Jardim Municipal de Santa Cruz, na Escola Básica e Secundária da Ponta do 

Sol e na Escola Básica e Secundária da Calheta, na Região Autónoma da Madeira. 

 

O 18º Encontro Nacional do PEJENE decorreu, no Porto, na sede nacional da Fundação da Juventude, 

no dia 2 de Dezembro de 2010 e neste dia a RTP1 esteve presente no Encontro com uma equipa que 

fez uma reportagem que passou no Jornal da tarde do dia 12 de Dezembro de 2010. 
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Fotografias do 18º Encontro Nacional do PEJENE 

 
2.1.6 PEJAME – Programa de Estágios Jovens Animadores do Museu da Electricidade – 8ª Edição 

 

O Programa de Estágios JAME enquadra-se no primeiro Vector de Intervenção Estratégica da Fundação 

da Juventude e tem como objectivo principal proporcionar aos estudantes universitários uma 

formação em contexto real de trabalho, através da colaboração no Museu da Electricidade. 

 

Os objectivos destes estágios são: reforçar no Museu da Electricidade um espírito de juventude, em 

matéria de recepção, comunicação e demonstração da respectiva riqueza museológica; fomentar o 

interesse e a participação de jovens qualificados na revitalização da actividade museológica 

portuguesa; desenvolver princípios e práticas adequadas ao mundo do trabalho para facilitar a 

inserção profissional; adquirir competências orientadas para o desempenho de funções práticas; 

reforçar e consolidar as competências pessoais, profissionais e culturais; ensaiar práticas ajustadas ao 

dia a dia do Museu; favorecer a construção de uma autonomia técnica e marcada pelo sentido de 

responsabilidade e integrar o estagiário no espírito da equipa de trabalho institucional e no 

funcionamento geral do Museu. 

 

Ao Programa de Estágios podem candidatar-se estudantes do ensino superior, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 25 anos, a frequentar, preferencialmente cursos com componentes 

em Física, Electricidade, Electrónica, Química, Energia ou Ambiente. Todos os candidatos devem 

possuir bons conhecimentos de língua inglesa e devem frequentar, preferencialmente, 

estabelecimentos de ensino superior público ou privado da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Os estágios têm a duração de 6 meses, podendo prolongar-se até ao limite máximo de 12 meses, caso 

exista interesse da Fundação EDP e disponibilidade do Estagiário. O estágio compreende um período 

formativo inicial de 7 dias úteis, o qual é da responsabilidade da Fundação EDP. Os estágios têm uma 
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carga horária de cerca de 12 horas por semana, distribuídas em blocos de 4 horas e 15 minutos por 

dia, de Terça-Feira a Domingo. 

 

Este Programa resulta de um Protocolo de Cooperação entre a Fundação da Juventude e a Fundação 

EDP, através do qual é assegurado o financiamento do Programa. 

Para potenciar a divulgação inseriu-se o programa no sítio da Fundação da Juventude com grande 

destaque e efectuou-se divulgação junto das Universidades, Gabinetes de Apoio aos Alunos, Gabinetes 

de Estágio, Univas, alunos, entre outros. 

Foram elaborados cartazes e desdobráveis para o programa com o regulamento, distribuídos através 

nas Universidades, nas associações de estudantes, nos gabinetes de estágio, etc. 

 

A comunicação entre os estagiários e a Fundação da Juventude é assegurada principalmente por via 

electrónica, assegurando-se o acompanhamento deste Programa através da realização de reuniões 

trimestrais de acompanhamento e avaliação. A avaliação destes estágios é feita através da aplicação 

de questionários passados aos estagiários e à coordenadora do Museu, e é feita em dois momentos, a 

saber: intermédia e Final. 

 

Em 2010 este programa foi alargado ao Centro de Documentação do Museu, pelo que foram 

contemplados mais 6 estágios que decorrem nesse local, os quais se prolongaram até 30 de Junho de 

2010. Estes estagiários encontram-se a inventariar o espólio fotográfico do Centro de Documentação. 

 

 

Nº de estagiários presentes em estágio no Museu durante o ano de 2010: 51 



 

Áreas de Formação 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Promover e apoiar o espírito empreendedor e de iniciativa na juventude 

 

2.2.1 NIDE – Ninhos de Empresas 

2.2.1.1 Sede/ Porto 

O Programa Ninhos de Empresas destina-se a Jovens empreendedores, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 35 anos, recém-licenciados ou com formação especializada, 

que podem candidatar-se individualmente ou em grupo, para constituir as suas empresas de 

serviços. Tem como objectivos específicos:  

� Fomentar o apoio ao empreendedorismo jovem; 

� Contribuir para o reforço do Auto-Emprego, designadamente dos jovens licenciados 

ou desempregados;  

� Incentivar a criação de Microempresas, em contexto de incubação, com os serviços de 

coaching especializado. 

 

Mantendo um nível de actividade constante durante o primeiro semestre de 2010, face a igual 

período de 2009, os Ninhos de Empresas foram solicitados por estudantes, profissionais ou 

potenciais empresários, no sentido de obterem informações sobre a criação de empresas e 

apoios para jovens empresários. 

 

Para além destes, este projecto continua a despertar bastante interesse junto de diversas 

entidades ligadas ao empreendedorismo daí que, em 2010, a Fundação da Juventude tenha 

recebido algumas solicitações para o fornecimento de informação sobre empreendedorismo, 

criação de empresas e divulgação do Programa “Ninhos de Empresas” designadamente pelo 

Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo da Cidade das Profissões, pela ADDICT e pelo 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 

 

Conforme estava previsto, a Fundação da Juventude desenvolveu novos projectos tendo em 

conta a reformulação da imagem nacional do Programa Ninhos de Empresas. 
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Assim, foi desenvolvido um novo logótipo, mais moderno e apelativo para os jovens 

empreendedores, e foi lançado em Novembro um Concurso de Ideias para a modernização e 

reformulação física do espaço dos Ninhos de Empresas, dirigido a jovens (arquitectos, 

designers, entre outros), no âmbito de uma parceria com a Porto Vivo-SRU. 

 

Este concurso revelou-se um sucesso, tendo a Fundação recebido 10 candidaturas, das quais 5 

apresentaram as suas propostas a concurso e os seus vencedores foram conhecidos em 

Dezembro de 2010. Ao grupo, formado por dois mestres da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Coimbra, foi atribuído um prémio monetário no valor de 2.500,00 € (dois mil 

e quinhentos euros) bem como fica responsável pelo acompanhamento de toda esta 

reformulação. 
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O Programa “Ninhos de Empresas” tem sido divulgado no Sítio na Internet da Fundação da 

Juventude, e contará, a partir do primeiro semestre de 2011, com um mini-site próprio, 

fomentando com outros parceiros a presença em Feiras de Emprego em contextos 

empresariais, associativos e académicos e em apresentações públicas, em particular 

Universidades e Centros de Investigação, mantendo assim uma vasta presença de contactos 

em espaços de interesse jovem e empreendedor – um dos exemplos foi a parceria entre a 

Fundação da Juventude e a ANJE, que co-organizaram a 13ª Feira do Empreendedor, na 

Alfandega do Porto, em Novembro (ver mais no capítulo “Presenças em Feiras”).  

 

A divulgação intensiva deste Programa junto das Universidades e outras Escolas, 

designadamente profissionais e tecnológicas, continuou a ser uma constante em 2010, 

promovendo-se sessões que se estenderam a vários pontos do país. Ainda no âmbito do 

programa Ninhos de Empresas, foram estabelecidos alguns contactos com a Viseu, SRU, com 

vista a adaptar e alargar este conceito às indústrias criativas e às novas tecnologias. 

 

No total, as estruturas técnicas da Fundação da Juventude no Porto e em Lisboa receberam 

mais de duas dezenas de candidaturas em entrevista, responderam a mais de 50 emails sobre 

o Programa. Também no âmbito do Centro de Novas Oportunidades que a Fundação da 

Juventude possui no Porto desde 2006, foram realizadas sessões de divulgação no Auditório, 

envolvendo o programa de micro-crédito do Millennium BCP, com objectivo de criar 

condições materiais para futuras incubações. As mesmas se desenvolveram no Palácio das 
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Artes – Fábrica de Talentos, dirigida a jovens profissionais e criadores tendo em vista dar a 

conhecer os Ninhos de Empresas e o seu potencial de negócio em rede. 
 

2.2.1.2 Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

 

A Autarquia de Oeiras, proprietária das instalações informou a Fundação da Juventude da 

intenção de não renovação do protocolo de comodato, válido até Outubro de 2011, pelo que 

reiniciaram, em 2010, os preparativos para uma alternativa a Algés.  

 

A procura de espaços por empreendedores manteve-se sempre alta ao longo do ano, pelo que 

continua se justifica novo e melhor edifico para lhe oferecermos condições adequadas de 

incubação de ideias e projectos. 

 
 

2.2.2 Projecto “Democracia, Participação e Empreendedorismo” 

 

 Este foi um projecto no âmbito do Programa Juventude em Acção, Acção 1.2 - Iniciativas dos 

Jovens, que teve a duração de treze meses (1 Dezembro 2009 a 31 Dezembro 2010), 

envolvendo 23 jovens de Portugal e Espanha, sendo que 15 pertencem a duas organizações da 

Região Autónoma da Madeira (Fundação da Juventude e Associação Cultural e Recreativa 

Juventude Interactiva) e os restantes 8 de duas organizações das Canárias (Asociación 

Juvenil, Cultural, Ocio y Tiempo Libre Alternativa Norte e Asociación Juvenil Bentejui Sta. Ma 

Goretti). 

 

Uma vez que este projecto teve início em Dezembro de 2009, desenvolveram-se um conjunto 

de iniciativas que se complementaram na exploração dos seguintes temas: 2009 Ano Europeu 

dedicado à Criatividade e Inovação e 2010 Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão 

Social; não deixando de explorar outras temáticas prioritárias no Programa Juventude, 

nomeadamente a participação na construção da cidadania e consciência Europeias, 

preservação ambiental, cultura e costumes das regiões envolvidas.  

 

O projecto contou com um conjunto de actividades que começaram a ser desenvolvidas pelos 

jovens nas suas próprias regiões e que culminaram com um encontro cujo tema foi “Constrói 

o teu Futuro”. Para além da exposição fotográfica, realizou-se uma visita à Assembleia 

Legislativa da Madeira e uma visita técnica pela Ilha, para observarem alguns costumes e 

tradições, para além da flora e da fauna. 

 

No âmbito do Encontro, realizaram-se 4 workshops: 2 que abordaram a temática da 

participação e democracia e consciência europeia, e outros 2 baseados na identificação do 

sector económico em expansão feita pelos jovens participantes, tendo o sector do Turismo a 

grande potencialidade empreendedora, como forma de combate ao desemprego, pobreza e 

exclusão social, abordando-se as realidades das duas Regiões. Foram igualmente realizados 5 



 

Relatório de Actividades e Contas 2010                                                                    31 
 

programas de rádio, com o objectivo de divulgar todas as fases do projecto e o programa 

Juventude em Acção. 

 

Para além, destas actividades foram realizadas 3 

Exposições Finais, as quais decorreram na Escola 

Profissional Atlântico, no Centro de Segurança 

Social da Madeira – Centro Comunitário de São 

Martinho e na Fundação da Juventude – 

Delegação da Região Autónoma da Madeira, 

entre 20 a 31 de Dezembro, locais de grande 

afluência de jovens, sendo que se aproveitou a 

altura para dar a conhecer todas as actividades 

da Fundação da Juventude.  

 

Ao realizar este projecto entre dois países distintos, Portugal e Espanha, foi nossa intenção 

promover um encontro intercultural, onde os jovens pudessem partilhar  e vivenciar novas 

experiências e conhecimentos. Através da troca de experiências e do diálogo aberto entre 

todos os participantes, fomentou-se a consciência de outras culturas: educação, língua, 

cultura e tradições diferentes obrigam a que os jovens naturalmente tenham posturas 

distintas. 

 

Através do envolvimento dos agentes locais na iniciativa, a Fundação da Juventude efectuou 

o levantamento das necessidades dos jovens, respeitando as idiossincrasias de cada 

participante, de modo a que o conhecimento da sua realidade e necessidades fossem o motor 

de arranque na redefinição e orientação dos objectivos do projecto. Abrir portas para novas 

realidades e para a inclusão dos jovens com menos oportunidades foram os objectivos do 

projecto, aliando o incentivo ao empreendedorismo e formação numa área específica e de 

interesse para os jovens e população em geral das regiões ultra-periféricas, neste caso o 

Turismo, e o incentivo a uma maior participação democrática de todos os cidadãos. 

 

Assim, este projecto serviu de ponte com as associações envolvidas na disseminação dos 

objectivos propostos, e no futuro envolvendo outras organizações em projectos similares. A 

presença de especialistas/responsáveis em matéria europeia, representantes políticos e de 

sectores empresariais fez com que os mesmos fossem também eles promotores, e que 

adoptem um efeito multiplicador não só dos objectivos como de acções concretas no terreno. 
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2.3 Incentivar e premiar o gosto pela Ciência e Tecnologia, para além da 

Investigação e da Inovação 

 

2.3.1 Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 

O Concurso Nacional para Jovens Cientistas e Investigadores e a Mostra Nacional de Ciência 

inserem-se no 3º vector estratégico de actuação da Fundação da Juventude, a saber: 

“Incentivar e premiar o gosto pela ciência, tecnologia, para além da investigação e 

inovação”. 

 

Englobando as áreas da Biologia, Ciências da Terra, Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, 

Ciências Sociais, Economia, Engenharias, Física, Informática/Ciências da Computação, 

Matemática e Química, os jovens destinatários deste Concurso, com idades compreendidas 

entre os 15 e os 20 anos, e a frequentar o Ensino Secundário ou o 1º ano do Ensino Superior, 

apresentam trabalhos escritos de investigação os quais se candidatam a prémios nacionais e 

europeus aliciantes. 

 

Nesta edição, a Fundação da Juventude executou as suas actividades de acordo com o 

seguinte calendário: 

 

 a) Lançamento do Concurso – Dezembro de 2009; 

 b) Impressão do material de divulgação – Janeiro 2010; 

 c) Divulgação / mailing, incluindo a Comunicação Social, e as muitas Associações de 

jovens de índole científico-tecnológico e de ambiente, todos os clubes de ciência, as 

delegações do Instituto Português da Juventude e Lojas Ponto Já (Postos de Informação), os 

Centros Tecnológicos, os Institutos de Investigação, as Autarquias e Juntas de Freguesia, para 

além das Escolas do Ensino Secundário e do Ensino Superior – Fevereiro e Março de 2010; 

 d) Sessões de divulgação em Escolas – Março e Abril de 2010; 

 e) Data limite de candidatura - 16 de Abril de 2010; 

 f) Recepção e análise das candidaturas – Abril e Maio de 2010; 

 g) IV Mostra Nacional de Ciência – 27 a 29 de Maio de 2010; 

h) Follow-up e avaliação – até Julho de 2010. 
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As candidaturas ao 18º Concurso Nacional para Jovens Cientistas e Investigadores decorreram, 

exclusivamente, por via electrónica, através do mini-site 

www.fjuventude.pt/jcientistas2010, construído explicitamente para esta edição. 

 

Também a avaliação dos trabalhos pelo Júri foi realizada através do mini-site, tendo sido 

atribuído a cada membro do júri uma password de acesso, o que facilitou em muito a 

avaliação dos trabalhos.  

 

Sendo a internet um meio de comunicação privilegiado junto da população juvenil foi 

realizada, também, uma campanha de divulgação do 18º Concurso Nacional Jovens Cientistas 

e Investigadores no Google Adwords, a qual decorreu entre os meses de Fevereiro e Abril de 

2010, com assumido sucesso. 

 

De forma a potenciar a adesão de jovens a este Concurso, a Fundação realizou várias Sessões 

de Divulgação em Escolas, a nível nacional, destacando-se: 

- Escola Secundária Tomás Cabreira, 

em Faro, 24/02/2010 

- Escola Secundária Dr. Jorge Augusto 

Correia, em Tavira – 01/03/2010 

- Escola Secundária Clara de Resende, 

no Porto – 05/03/2010 

- Escola Secundária Garcia de Orta, 

no Porto – 15/03/2010 

- Escola Secundária José Gomes 

Ferreira, em Algés – 22/03/2010 

- Escola Secundária Dr. Manuel 

Laranjeira, Espinho – 22/03/2010 

 

No dia 19/05/2010 a Fundação da Juventude participou no Programa “Boas Causas” do Porto 

Canal, para a divulgação do Concurso e da Mostra de Ciência. Para além disso, foram muitas 

as notícias e entrevistas concedidas a outros Orgãos de Comunicação Social. 

 

Os projectos recepcionados, que preenchiam todos os requisitos previstos no regulamento do 

Concurso, foram 129, realizados por 329 jovens e 79 professores coordenadores, englobando 

as seguintes áreas científicas: Biologia, Ciências da Terra, Ciências do Ambiente, Ciências 

Médicas, Ciências Sociais, Economia, Engenharias, Física, Informática, Matemática e Química. 

 

18º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores 

Dados estatísticos 

Nº total de Projectos 129 

Nº total de Participantes (Jovens cientistas) 329 

Nº total de professores 79 

Nº Escolas participantes 57 
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Média de Idades 18 

 

Nº Participantes Masculino 155 

  

Nº Participantes Feminino 174 

  

Nº Total 329 
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Júri / Prémios 

O Júri Nacional deste Concurso foi coordenado pela Ciência Viva – Agência Nacional para a 

Cultura Científica e Tecnológica, o qual foi presidido pelo Professor Doutor Gaspar Barreira, 
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do laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas de Lisboa, e tendo tido 

a seguinte composição: 

- Jorge Lampreia, Departamento de Química e Presidente do Conselho Pedagógico da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

- José Sobral, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

- Arsénio Fialho, Centro de Engenharia Biológica e Química do Instituto Superior 

Técnico da Universidade Técnica de Lisboa 

- Carlos Cardeira, Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico 

da Universidade Técnica de Lisboa 

- Cristina Lopes, Instituto Geológico e Mineiro do Instituto Nacional de Engenharia, 

Tecnologia e Inovação 

- Paulo Mendes, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

- Luís Paulo Rebelo, Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova 

de Lisboa 

- Sílvia Castro, Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular do 

Ministério da Educação 

- Rosália Silva, Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular do 

Ministério da Educação 

- Margarida Marcelino, Agência Portuguesa do Ambiente 

- Maria Geraldes, Directora Geral da Fundação da Juventude. 

 

O júri deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes prémios: 
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Prémio Valor 

Número  

Projecto Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto 

Nome do 

Professor Escola 

1º - Primeiro € 2.000 58 

O Programa de 

Biomonitorização da Doença 

Vibroacústica  

Ciências Médicas 

Carla Sofia Medeiros Raposo 

Filipe André Rodrigues Amaral 

Tiago João Paiva Costa 

Alexandra 

Medeiros 

Escola Secundária de 

Lagoa, S.Miguel - 

Açores 

2º - Segundo € 1.500 53 
Rochas do Sudoeste - Os 

Mistérios Escritos na Pedra 
Ciências da Terra 

Inês Alexandra Costa Marques 

Kristoffer de Sá Høg 
Ana Paula Canha 

Escola Secundária Dr. 

Manuel Candeias 

Gonçalves, Odemira 

3º - Terceiro € 1.000 60 
Anfíbios e Répteis: Completar o 

Atlas para a região de Odemira 
Biologia 

Francisco José dos Reis Silva 

João Pedro Mendes Pereira 

Rúben Fernando Gonçalinho 

Ana Paula Canha 

Escola Secundária Dr. 

Manuel Candeias 

Gonçalves, Odemira 

               

4º - Quarto € 500 91 
Hologramas de Transmissão e 

Módulo de Yang 
Física 

Ana Luísa Delgado de Aguilar Botelho Rocha 

André Alçada Fernandes 

Vitória Robalo Arroz Esteves 

Rosa Simões 
Escola Secundária 

Campos Melo, Covilhã 

                

Prémio Valor 

Número  

Projecto Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto 

Nome do 

Professor Escola 

Prémio Especial 

Ambiente 
€ 1.000 26 

A História de um Aquário Auto-

Suficiente 

Ciências do 

Ambiente 

Guilherme Blazquez Freches 

Judite Isabel Delgado Neves Mendes Rosa 

Daniel Filipe Bispo Proa e Proença 

Maria João 

Baptista 

Esc. Secundária do 

Fundão 

                

Prémio Especial 

Professor Coordenador 

do Primeiro Prémio 

€ 500 58 

O Programa de 

Biomonitorização da Doença 

Vibroacústica  

Ciências Médicas 

Carla Sofia Medeiros Raposo 

Filipe André Rodrigues Amaral 

Tiago João Paiva Costa 

Alexandra 

Medeiros 

Escola Secundária de 

Lagoa, S.Miguel - 

Açores 
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Prémio Valor Nome do Projecto 

Área 

Científica Autores do Projecto 

Nome do 

Professor Escola 

Menção 

Honrosa 
  

Resistência a Antibióticos 

Beta-Lactâmicos na Flora 

Fecal de Bovinos e Animais 

Bravios 

Biologia 
João Pedro Brandão Madureira da Silva 

Mafalda Sofia Vasconcelos Campos Mendes 
Helena de Sousa 

Escola Secundária c/ 

3º Ciclo de Marco de 

Canaveses 

              

Menção 

Honrosa 
  

Propriedades Antibióticas de 

Plantas Medicinais de Arouca 
Biologia 

Catarina Maria Gomes Rocha 

Pedro Miguel Amaral Brandão 

Sílvia Cristina Azevedo 

Filipe 

Ressurreição 

Escola Secundária de 

Arouca 

              

Menção 

Honrosa 
  

Bioreactores - "A Chlorella 

abre uma nova Janela" 

Ciências do 

Ambiente 

Ana Raquel Quintela Santos 

Andreia Liliana Anunciação Rodrigues 

Tiago Vasques de Carvalho Costa 

Rosa Soares 

Escola Secundária 

Garcia de Horta, 

Porto 

              

Menção 

Honrosa 
  Ciência de Bibe 

Ciências 

Sociais 

Arlete Sofia Mendes Sineiro 

Cristiana Faustino Santos Higino 

Juliana Fialho Costa 

Paula 

Castelhano  

Externato 

Cooperativo da 

Benedita 

              

Menção 

Honrosa 
  

Pelas ruas do Bairro Novo - 

Apontamentos Arte Nova 

Ciências 

Sociais 

Ana Petra Borges Simões Leitão 

Mafalda Cordeiro Rascão 
Elisa Matos 

Escola Secundária c/ 

CEB Joaquim de 

Carvalho, Figueira da 

Foz 

              

Menção 

Honrosa 
  Robôt Apresentador Engenharias Filipe Marques Cassiano Nélson Vinagre 

Escola Tecnólogica 

de Sicó Avelar 
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Menção 

Honrosa 
  DinaBike Engenharias 

Patrícia da Conceição Ferreira Coelho 

Ricardo Miguel Sousa Leite 

Rui Alberto de Sousa Tomás 

Avelino Pereira 
Escola Profissional de 

Felgueiras 

              

Menção 

Honrosa 
  

POHEL - Peça Ornamental 

Hélioestática 
Engenharias 

Ana Teresa Ribeiro Vaz 

Maria Inês Fernandes Lapa 

Rita Francisca Soares Costa 

Ana Teresa Pinto 
Colégio Internato dos 

Carvalhos 

              

Menção 

Honrosa 
  MRM Browser Informática João Filipe da Silva Alves Miguel Silva 

Colégio Internato dos 

Carvalhos 

             

Menção 

Honrosa 
  ESBUX Informática 

Daniel Augusto Araújo Lopes 

Pedro Miguel Martins Silva 

Tiago Filipe Ferreira Costa 

Pedro Gonçalves 

Escola Secundária/3 

de Barcelinhos, 

Barcelos 

              

Menção 

Honrosa 
  Optimização do Espaço Matemática Gonçalo Francisco Pinho Ribeiro Mónica Silva 

Escola Profissional 

Gustave Eiffel 

              

Menção 

Honrosa 
  Orgânico-Decompositor Química 

Cláudia Maria Reis Sanguinete Costa 

Henrique Silva Fernandes 

Leandro Filipe Ribeiro Sousa 

Alina Duarte 

Escola Secundária 

Felismina Alcântara, 

Mangualde 

             

Menção 

Honrosa 
  

Dentífrico Branqueadora 

baseada em Carvão 
Química 

Joana Mafalda Rodrigues Oliveira 

Maria Elisa Castro Fernandes 

Micail Nhaga Indei Barbosa 

Lourdes Leitão 
Colégio dos Orfãos do 

Porto 
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Final Europeia - Setembro de 2010 - Lisboa, Portugal     

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto 

Nome do 

Professor Escola 

O Programa de Biomonitorização da 

Doença Vibroacústica  
Ciências Médicas 

Carla Sofia Medeiros Raposo 

Filipe André Rodrigues Amaral 

Tiago João Paiva Costa 

Alexandra 

Medeiros 

Escola Secundária de 

Lagoa, S.Miguel - 

Açores 

Rochas do Sudoeste - Os Mistérios 

Escritos na Pedra 

Ciências da 

Terra 

Inês Alexandra Costa Marques 

Kristoffer de Sá Høg 
Ana Paula Canha 

Escola Secundária Dr. 

Manuel Candeias 

Gonçalves, Odemira 

          

Intel ISEF - Maio de 2011 - Los Angeles, California, EUA     

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto 

Nome do 

Professor Escola 

Hologramas de Transmissão e 

Módulo de Yang 
Física 

Ana Luísa Delgado de Aguilar 

Botelho Rocha 

André Alçada Fernandes 

Vitória Robalo Arroz Esteves 

Rosa Simões 

Escola Secundária 

Campos Melo, 

Covilhã 

          

Semana Internacional de Investigação sobre Animais Selvagens - Julho de 2010 - Alpes Suíços 

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto 

Nome do 

Professor Escola 

Anfíbios e Répteis: Completar o 

Atlas para a região de Odemira 
Biologia 

Francisco José dos Reis Silva 

João Pedro Mendes Pereira 

Rúben Fernando Gonçalinho 

Ana Paula Canha 

Escola Secundária Dr. 

Manuel Candeias 

Gonçalves, Odemira 
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2.3.2 Intel ISEF2010 – Feira Internacional de Ciência e Engenharia | EUA 

 

Como prémio suplementar ao 17º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores, e com o 

objectivo de apoiar jovens cientistas e investigadores, a Fundação da Juventude participa, 

desde 1994, na Feira Internacional de Ciência e Engenharia dos EUA, e que é, sem dúvida, o 

maior certame mundial de jovens cientistas e investigadores. 

 

Podem participar nesta Feira, jovens dos 15 aos 21 anos, que frequentem o ensino 

secundário, entre o 9º e o 12º ano, distribuídos em 15 categorias de projectos individuais, nas 

áreas da Engenharia, Química, Física, Ciências da Terra e do Espaço, Microbiologia, Zoologia e 

Medicina, e numa categoria para os projectos de grupo em todas as áreas científicas. 

 

Esta Feira é o certame com maior prestígio na comunidade científica americana e mundial, 

organizada pelo Science Service, desde 1950, tendo na edição de 2010 estado presentes mais 

de 1.000 projectos, realizados por cerca de 1500 jovens cientistas finalistas, oriundos de 51 

países de todo o Mundo. 

 

"Umbilicus rupestris - um pequeno passo para a fito extracção, mas um grande passo para a 

evolução”, projecto premiado no 17º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 2009 

com o 3º Prémio Ex-aequo, da autoria da Diana Raquel Quaresma Duarte, da Susana Brito 

Duarte Sousa e da Tânia Isabel Oliveira Brandão, todas com 18 anos de idade, e alunas da 

Escola secundária de Arouca, foi o representante português na Intel ISEF2010, que decorreu 

de 9 a 14 de Maio de 2010, em San José, Califórnia/EUA. 

 

2.3.3 ‘Intel Educators Academy’ 

 

Em 2010, a Fundação da Juventude participou na “Educators Academy”, encabeçando a 

Delegação portuguesa constituída também pelos Professores António Torres, da Escola 

Profissional de Felgueiras, e Tito Lívio Filipe, da Escola Secundária Maria Lamas. No final 

desta Academia, cada um dos países participantes delineou um plano de acção. Assim, a 

Delegação Portuguesa propôs para Portugal, as seguintes medidas: 

� Sensibilizar o Ministério da Educação para a necessidade de promover novas metodologias 

de ensino;  

� Incorporar as práticas de pesquisa e investigação como um item obrigatório no 

desenvolvimento do currículo e/ou na avaliação dos professores ou formação profissional;  

� Ajudar a divulgar estes eventos (nacionais ou internacionais, neste caso o Intel ISEF) junto 

dos professores e dos alunos; 

� Aumentar o número de projectos a concurso a nível nacional;  

� Trabalhar com a Fundação para podermos levar mais projectos ao Intel ISEF ou alunos 

observadores;  
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� Partilhar critérios e métodos do júri do Intel ISEF com a Fundação da Juventude;  

� Valorizar a participação dos alunos, sensibilizando os media para tal. 

 

Esta “Educators Academy” existe desde 2005, tendo sido a primeira edição em Pheonix, nos 

EUA, e tem como objectivos fomentar o ensino das matemáticas e ciências nas competições 

científicas, promovendo um ensino baseado em projectos e avaliações e procurando conseguir 

um reforço crescente da Matemática e Ciências nos currículos escolares. 

 

Simultaneamente, procuram aumentar a participação efectiva dos jovens Estudantes em 

Feiras Científicas, com maior qualidade dos projectos e maior diversidade de participantes. 

Tendo como resultado geral, uma significativa melhoria do reconhecimento deste tipo de 

eventos, estima-se que a Fundação da Juventude lidere uma Delegação, nos anos 

subsequentes, com o apoio da Intel Portugal. 

 
2.3.4 Semana Internacional de Investigação sobre Animais Selvagens 

 

Dois jovens portugueses de Odemira participaram na Semana Internacional de Investigação 

sobre Animais Selvagens, que decorre de 27 de Junho a 3 de Julho nos Alpes Suíços. 

 

Durante esta semana a Fundação Suíça para a Juventude e Ciência (Schweizer Jugend 

Forscht) proporciona a jovens de todo o mundo a oportunidade de passar uma semana nos 

Alpes e de conduzir um estudo científico ligado a fauna ou flora. 

 

No total, 24 estudantes foram escolhidos para participarem nesta formação, onde 

aprenderam os procedimentos de uma investigação, desde a selecção do projecto à 

interpretação de resultados. No final da experiência a investigação será publicada no sítio da 

organização – www.sjf.ch. 

 

Os jovens Francisco Silva e Ruben Campos alcançaram esta oportunidade através da 

apresentação do trabalho “Anfíbios e Répteis: Completar o Atlas para a região de Odemira”, 

no 18º Concurso Nacional de Jovens Cientistas e Investigadores, promovido pela Fundação da 

Juventude. 

 

Assim, foram premiados com uma semana de investigação e trabalho de campo, trabalhando 

com duas espécies de répteis: a Vipera aspis, uma víbora com uma densidade muitíssimo 

elevada e Triturus alpestris, uma espécie de tritão. 

 

Trata-se de uma oportunidade única ao nível das áreas de investigação-acção e que vai já na 

sua 21ª edição. 
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2.3.5 IV Mostra Nacional de Ciência 

 

A Fundação da Juventude organizou, em 2010, a IV Mostra Nacional de Ciência, a qual 

decorreu de 27 a 29 de Maio, no Museu da Electricidade, em Lisboa. 

 

Os objectivos desta Mostra passam por dar a conhecer a outros estudantes, professores, 

encarregados de educação, empresas, estabelecimentos de ensino e de investigação, e 

público em geral, o nível de excelência dos trabalhos desenvolvidos e alertar para a 

importância do envolvimento dos jovens nas dinâmicas da Inovação e da Criação, incutindo-

lhes um espírito mais pró-activo e de maior responsabilidade no desenvolvimento das suas 

comunidades e do país. 

 

Dos 129 trabalhos apresentados a Concurso, o Júri pré-seleccionou 100 para participar na IV 

Mostra Nacional de Ciência, referindo-os como “sendo todos eles bastante interessantes e 

com grande mérito”. 

 

No dia 27 de Maio, a IV Mostra Nacional de Ciência contou com a presença do Secretário de 

Estado da Juventude e do Desporto, Dr. Laurentino Dias, o qual visitou os projectos e 

participou na Cerimónia de Abertura. 

 

Os Jovens participantes oriundos de cerca de 50 escolas, representado quase todas as regiões 

do país, ficaram alojados na Colónia Balnear O Século, no Estoril, na Pousada de Juventude de 

Almada e no Centro de Lazer da Caparica, tendo todos os almoços sido servidos no Museu da 

Electricidade, pela empresa Morgadio Real. 

 

Dados estatísticos 

 

Nº total de Projectos 100 

Nº total de Participantes (Jovens cientistas) 258 

Nº total de professores 60 

Nº Escolas participantes 43 

 

Área Nº Projectos 

Biologia 30 

Ciências da Terra 2 

Ciências do Ambiente 17 

Ciências Médicas 4 

Ciências Sociais 3 

Economia 2 

Engenharias 15 

Física 10 

Informática 7 

Matemática 3 

Química 8 
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Média de Idades 18 

 

Maioritariamente alunos do 12º ano 

Nº Participantes Masculino 135 

  

Nº Participantes Feminino 123 

  

Nº Total 258 

 

 

Nome da Escola Nº Projectos Distrito 

Externato Cooperativo da Benedita 10 Leiria 

Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar 9 Aveiro 

Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira 8 Beja 

Colégio Internato dos Carvalhos 7 Porto 

Escola Secundária com 3º ciclo do Fundão 7 Castelo Branco 

Escola Secundária Garcia de Orta, Porto 7 Porto 

Colégio de São Miguel, Fátima 5 Leiria 

Colégio dos Órfãos do Porto 3 Porto 

Escola Profissional de Felgueiras 3 Porto 

Escola Secundária com 3º ciclo de Amato Lusitano, Castelo 

Branco 3 Castelo Branco 

Escola Secundária da Portela 3 Lisboa 

Escola Secundária de Lagoa, S. Miguel - Açores 3 Açores 

Escola Secundária c/3º ciclo do EB de Sever do Vouga 2 Aveiro 

Escola Secundária de Arouca 2 Aveiro 

Escola Secundária Padre Alberto Neto, Queluz 2 Lisboa 

Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, Avelar 2 Leiria 

Colégio Moderno, Lisboa 1 Lisboa 

Escola B+S Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo 

- Madeira 1 Madeira 

Escola Profissional Gustave Eiffel, Amadora 1 Lisboa 

Escola S/3 S. Pedro, Vila Real 1 Vila Real 

Escola Secundária c/ 2º e 3º ciclo Prof. Ruy Luís Gomes, 

Laranjeiro 1 Setúbal 

Escola Secundária c/ 3º CEB Dr Joaquim de Carvalho, Figueira 

da Foz 1 Coimbra 

Escola Secundária c/ 3º Ciclo de Marco de Canaveses 1 Porto 

Escola Secundária Campos Melo, Covilhã 1 Castelo Branco 

Escola Secundária da Batalha 1 Leiria 

Escola Secundária de Bocage, Setúbal 1 Setúbal 
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Escola Secundária de Ferreira Dias, Cacém 1 Lisboa 

Escola Secundária de Miraflores, Algés 1 Lisboa 

Escola Secundária de Santa Maria, Sintra 1 Lisboa 

Escola Secundária Felismina Alcântara de Mangualde 1 Viseu 

Escola Secundária Frei Heitor Pinto, Covilhã 1 Castelo Branco 

Escola Secundária Inês de Castro, Vila Nova de Gaia 1 Porto 

Escola Secundária Manuel de Arriaga, Horta - Açores 1 Açores 

Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, Joane 1 Braga 

Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covilhã 1 Castelo Branco 

Escola Secundária Quinta do Marquês, Oeiras 1 Lisboa 

Escola Secundária/3 De Barcelinhos, Barcelos 1 Braga 

Escola Seundária de Azambuja 1 Lisboa 

Externato Infante D. Henrique, Braga 1 Braga 

Oficinas de S. José- Associação Educativa, Lisboa 1 Lisboa 

Universidade do Algarve 1 Faro 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Cerimónia Pública de Entrega de Prémios, inserida no programa da Mostra de Ciência, que 

decorreu, no dia 29 de Maio, contou com a presença dos jovens, dos professores, membros do 

júri, entre outros convidados, tais como pais, e vários agentes educativos.  
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Fotos da Cerimónia de Abertura 
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Fotos da Cerimónia de Entrega de Prémios 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final da Mostra Nacional de Ciência, a Fundação da Juventude solicitou a todos os 

participantes que preenchessem um Questionário de Avaliação, o qual teve como objectivo 

quantificar e avaliar o grau de satisfação dos vários intervenientes (alunos e professores). Os 

resultados foram excelentes, como se pode observar nos gráficos seguintes: 

 

1.1 – Qual o grau de satisfação relativamente à Mostra 
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1.2 – Como avalia a satisfação relativamente aos seguintes pontos 
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1.3 – Como avalia o apoio da Fundação da Juventude durante a Mostra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Antevê a sua participação na próxima edição: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.6 EUCYS 2010 – Final Europeia de Jovens Cientistas e Investigadores 

 

Em 2010, a Fundação da Juventude organizou, de 24 a 29 de Setembro, a Final Europeia do 

22º Concurso Europeu para Jovens Cientistas, no Museu da Electricidade, em Lisboa, sob a 

égide da Comissão Europeia/Direcção Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular, após 

candidatura que apresentou, em Setembro de 2008, na capital Dinamarquesa. Esta foi 

subscrita favoravelmente pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Prof. 

Doutor Mariano Gago. 
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A Final Europeia do Concurso Europeu para Jovens Cientistas é uma iniciativa da Comissão 

Europeia que reconhece e premeia os melhores jovens talentos na área científica na Europa, 

sendo Portugal o país seleccionado pela Comissão Europeia para acolher a 22ª Final Europeia. 

 

Os objectivos gerais desta Final Europeia passam por criar as condições para o reforço das 

parcerias europeias, a sensibilização e a mobilização dos jovens para a investigação e as 

ciências e a apresentação ao público e aos Media dos melhores jovens talentos na área 

científica, em 11 categorias científicas distintas, sendo o objectivo principal despertar nos 

jovens o desenvolvimento de carreiras ligadas à Ciência, Investigação e Inovação, para além 

de promover o intercâmbio entre os jovens cientistas de toda a Europa. 

 

A Fundação da Juventude organizou já em 1998, em Portugal, no Porto, a Final Europeia do 

10º Concurso Europeu para Jovens Cientistas que decorreu com grande sucesso. 

 

Organização e Gestão do evento 

Durante o primeiro semestre de 2010, procedeu-se à preparação da Proposta a apresentar à 

Comissão Europeia, para a realização de 22ª edição do EUCYS. Depois de concluída e validada 

a Proposta apresentada, foi formalizado o Contrato entre a Fundação da Juventude e a 

Comissão Europeia, válido entre o dia 3 de Março de 2010 e o dia 2 de Março de 2011. 

 

Selecção dos locais para a organização do evento 

Local da exibição do EUCYS 2010: 

Museu da Electricidade 

 

Cerimónia de Encerramento e de Entrega de Prémios: 

Centro Cultural de Belém (Pequeno Auditório) 
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Após a elaboração da proposta, e tendo sido verificada todas as necessidades inerentes à 

realização da 22ª edição do EUCYS 2010, foram solicitados orçamentos a diversas empresas, 

tendo sido seleccionadas as seguintes: 

 

Serviço Empresa 

Organização do Evento The Bee 

Viagens A Tropical 

Alimentação Morgadio Real, Hotelaria, Turismo e Eventos Festivos, Lda 

Alojamento 

Hotel Tivoli Lisboa 

Hotel Tivoli Jardim 

Hotel Tivoli Oriente 

Comunicação Mediana 

Serviços Web Netparceiro 

 

 

Viagens e Alojamento 

 

Nº de viagens contratualizadas 146 

Nº de países envolvidos 36 

Nº de quartos reservados 140 

 

 

Patrocínios e Apoios  

 

Município  Apoios 

Câmara Municipal de Lisboa 
Paços do Concelho 

MUDE – Museu da Arte e do Design 

Câmara Municipal de Cascais Casa das Histórias Paula Rego 

Cãmara Municipal de Mafra Palácio Nacional de Mafra 

 
 

Durante o primeiro semestre de 2010, foi concebida a imagem gráfica do EUCYS, bem como 

preparados os conteúdos para as publicações regulamentares exigidas, nomeadamente o 

“Pratical Guide” e o “Contest Book”. 

Nesse contexto, foram estabelecidos contactos com inúmeras entidades que colaboram com a 

22ª edição do EUCYS, no sentido de participarem no Contest Book de apresentação 

institucional: textos de Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e 

Tecnológica; Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular; Ministério da 

Saúde, e um texto de boas-vindas/acolhimento por parte do Presidente da República, da 

Ministra da Educação, do Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, e do 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cidade anfitriã. 
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O Programa da Final Europeia EUCYS 2010 incluiu várias actividades, a saber: 
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Outros preparativos incluiram ainda: 

1. Website EUCYS 2010 

a. Estrutura do website 

b. Elaboração do conteúdo bilingue para o website & gestão do mesmo 

c. Formulário de Inscrição para National Organizer e Contestants & gestão da respectiva 

base de dados 

d. Gestão da página de divulgação online facebook 

e. Gestão da Newsletter e Notícias relativas ao evento 

f. Formulário de Inscrição para Júri & gestão da respectiva base de dados 

g. Formulário de Inscrição para Visitors & respectiva gestão da base de dados 

h. Follow-Up das inscrições para Visitors e respectivo pagamento 

i. Testes aos diversos elementos constituintes do website oficial 

j. Elaboração de estatística diversa relativa ao evento 

k. Acompanhamento e gestão das diversas operações (inscrições, questões, alterações 

ao programa, etc.) relativas ao evento e directamente relacionadas com o website oficial 

 

O website foi construído e testado online durante um período de 2 semanas, ao longo do qual 

se procedeu à eliminação de erros e ajustes de melhoramento. O website foi colocado online 

oficialmente no dia 1 de Abril. 

 

2. Patrocínios e Apoios 

a. Elaboração de listagem de empresas-alvo para pedido de apoio/patrocínio 

b. Elaboração de cartas personalizadas para empresas-alvo 

c. Follow-Up dos pedidos de apoio/patrocínio 

d. Finalização dos apoios/patrocínios angariados (pedido de logótipos e inclusão dos 

mesmos no website oficial, acompanhamento do processo de transferência de 

apoios/patrocínios em moeda, reuniões, etc.) 

 

3. Student Helpers 

a. Elaboração de reuniões com os 

candidatos a Student Helpers para o EUCYS 

2010 

b. Entrevistas individuais com Student 

Helpers para certificação das capacidades 

linguísticas 

c. Selecção dos candidatos 

 

4. Diversos 

a. Reunião com o Steering Comitte e a Comissão Europeia 

b. Elaboração do Contracto com a Empresa responsável pela construção do website 

oficial: NETPARCEIRO – Sistemas informáticos, Lda & acompanhamento do processo de 

contratualização 
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O vídeo institucional final relativo ao EUCYS 2010 foi compilado e produzido após a aprovação 

dos seus elementos. É constituído por uma peça multimédia em vídeo com uma duração de 

cerca de 10 minutos, onde se pode relembrar alguns dos melhores momentos vividos durante 

a semana de 24 a 29 de Setembro de 2010. 

Neste pequeno filme podemos observar participantes, National Organisers, as entrevistas do 

Júri, as visitas das escolas, o trabalho dos student helpers, a cerimónia de encerramento com 

a entrega dos prémios com especial destaque para o Projecto português de Odemira que 

arrebatou um dos 3º prémios do EUCYS 2010.  

Em destaque em baixo a imagem de marca do DVD Institucional EUCYS 2010: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi fornecida uma listagem dos membros do Júri Internacional seleccionados pela Comissão 

Europeia, tendo sido criado dentro menu do backoffice especifico para o Júri, contas para 

todos os elementos do Júri, onde cada elemento acede directamente ao seu formulário de 

registo e inicia o processo de avaliação.  

A gestão da base de dados consiste no follow-up dos registos e auxílio no preenchimento dos 

mesmos. A necessidade de reunir toda a informação junto dos elementos do Júri, obriga a 

várias notificações para os mesmos, sendo que a gestão desta base de dados permanece 

activa até à data. 
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EUCYS 2010 JURY MEMBERS 

     

Nationality 
First 

name 
Last name  Field Organisation 

AUSTRIA Manfred Fischer* Mathematics Vienna University of Economics and 

Business 

CYPRUS Stavros 

C. 

Kassinos Mechanical Engineering University of Cyprus 

ESTONIA Anu  Reinart Physics/Environtmental 

physics 

Tartu Observatory 

FINLAND Markku Nihtilä* Mathematics University of Eastern Finland 

GERMANY Marlene Rau Biology/Medical journalist European Molecular Biology 

Laboratory (EIROforum) 

GERMANY Milena Lonati* Chemistry/Biochemistry European Patent Office 

HUNGARY Attila Borics Chemistry/Biochemistry Hungarian Academy of Sciences 

IRELAND Helen Roche* Chemistry/Biochemistry University College Dublin 

ISRAEL Hagit Messer-Yaron Engineering - Electrical The Open University of Israel 

ITALY Federico  Tibone Physics Digitalia 

NORWAY 
Inger Torhild Gram Medicine University of Tromsø, Faculty of 

Medicine 

POLAND Elzbieta Kochanska-

Czembor 

Biology (applied) Plant Breeding and Acclimatization 

Institute 

POLAND Elzbieta Roszkowska* IT/Computer Science Wroclaw University of Technology 

PORTUGAL Maria 

Ana  

Viana-Baptista Geophysics/Earth Centro de Geofisica Uni Lisboa 

ROMANIA Marian Petre* Biology/Biotechnology 
National R&D Institute in 

Agriculture 

UK James Burrow* IT/Computer Science J.P. Morgan 

UK Robert Hancké* Social Sciences London School of Economics 

SLOVAK REPUBLIC Peter Celec* Biomedicine/Biology Institute of Molecular Biomedicine / 

Comenius University - Bratislava     

     

President     

*: new members 

(9/18) 

    

 

Podemos ver os elementos do Júri 

Internacional que marcou presença no EUCYS 

2010 em Lisboa. O trabalho desenvolvido 

pelos mesmos permitiu que pela primeira vez 

a classificação final de prémios deste evento 

fosse alcançada no dia anterior da Cerimónia 

de Encerramento e Entrega de Prémios. 
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A Fundação da Juventude ficou, após o evento, directamente responsável pelo pagamento dos 

honorários de cada um dos elementos do Júri. Esta tarefa, tal como nos prémios EUCYS, foi 

facilitada pela reunião prévia de todos os dados necessários paro o efeito. 

 

 

De acordo com as necessidades estatísticas, e com solicitações pontuais por parte da 

Comissão Europeia, foi necessário proceder à execução de alguma estatística básica, 

nomeadamente o nº total de participantes, participantes do sexo masculino e do sexo 

feminino, idades, nº de projectos por área científica, participantes mais novo, nº de 

participantes vegetarianos, nº de projectos que necessitam de PC para exposição do trabalho, 

etc. Em resultado, foram construídos os seguintes gráficos: 
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Participante mais jovem: 

Olga Gavrina – 15 anos (Rússia) 

Participante mais velho: 

William Lopes – 21 anos (Brasil) 

 

Quanto à organização da equipa voluntária de “Student Helpers”, foi elaborada uma 

divulgação junto de jovens, para auxiliar na organização do evento e cumprir com a sua 

tarefa principal, acompanhar as delegações oficiais, entre outras. 

Foram elaboradas 2 reuniões na Sede da Fundação da Juventude para entrevista e selecção de 

candidatos, tendo sido seleccionados 12 voluntários. Na delegação de Lisboa, foram 

seleccionados mais 7. O trabalho excelente que foi desenvolvido por estes estudantes merece 

destaque. Foi atribuído o pagamento regulamentar pela sua participação, bem como o 

respectivo certificado. 

A Fundação da Juventude foi responsável, quer pela produção dos certificados de 

participação, quer pelo pagamento. 
 

Para a realização desta Final Europeia, a Fundação da Juventude reforçou a sua equipa, 

tendo celebrado dois contratos de prestação de serviços com elementos de longa experiência 

na organização de eventos de grande dimensão e nas áreas das novas tecnologias, de forma a 

contribuir positivamente para a boa execução deste evento. 

 

O relatório final relativo ao EUCYS 2010 está em progresso, sendo a sua data limite para 

conclusão e entrega à CE programada para Março de 2011. Este é constituído por um sumário 

executivo, uma parte técnica de responsabilidade social e uma parte financeira, 

comprovativa do orçamento global relativo ao EUCYS 2010. 

 

Todos os esforços estão a ser feitos para que o sucesso do evento seja testemunhado também 

em papel, por palavras, imagens, tabelas e outros elementos. Desde já uma conclusão se 

pode retirar em comparação com a edição do ano passado em Paris, este ano o EUCYS2010 

atingiu um número recorde de participantes – cerca de 5000 pessoas. 
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Para finalizar o projecto com a entrega do relatório à Comissão Europeia, o processo final 

online será concluído com a submissão de todas as partes constituintes do relatório final em 

formato digital. 

 

 
2.3.7 Concurso “Mais vale perder um minuto na vida, do que a vida num minuto” 

 

O Concurso “Mais vale perder um minuto na vida, do que a vida num minuto!” – 2ª Edição 

foi promovido, durante o ano lectivo 2009/2010, pela Fundação da Juventude com o objectivo 

principal de sensibilizar os estudantes universitários para a problemática da Educação, 

Segurança e Prevenção Rodoviárias, através da elaboração de trabalhos temáticos que 

perspectivassem novas abordagens sobre esta matéria e possibilitassem a sua participação 

activa na identificação de saídas possíveis, tendentes a diminuir o número de acidentes 

rodoviários em Portugal, e consequentemente, as mortes nas estradas portuguesas.  

 

Pretendeu-se, ainda, com este Concurso contribuir para uma melhor formação cívica dos 

jovens, visando uma condução mais segura, promover estudos e práticas mais responsáveis 

que visem reduzir os perigos nas estradas, alargar a discussão e a sensibilização para esta 

temática da Prevenção da Sinistralidade Rodoviária às populações mais vulneráveis. 

 

De âmbito nacional, este Concurso destinou-se aos estudantes a frequentar o ensino superior, 

com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, sendo a média de idades dos 

participantes de 23 anos. 

 

Os trabalhos a apresentar deviam ser originais, podendo, no entanto, já ter sido executados, 

desde que pelos próprios autores, devendo apresentar abordagens inovadoras sobre as 

problemáticas da Segurança, Prevenção e Educação Rodoviárias. 

 
Cada trabalho devia abordar, pelo menos, uma das seguintes áreas temáticas: 
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1. Educação e prevenção rodoviária para crianças e jovens 

2. Ensino da condução 

3. Impacto da prevenção rodoviária 

4. A velocidade na redução da sinistralidade 

5. Estados físicos e psicológicos do condutor e seus efeitos 

6. O veículo, a tecnologia e a manutenção na segurança rodoviária 

7. A infra-estrutura rodoviária 

8. A legislação 

9. Custos económicos da sinistralidade rodoviária 

10. Reabilitação de infractores 

11. Protecção dos peões e dos condutores de veículos de 2 rodas 

12. A circulação rodoviária e a poluição. Consequências e soluções. 

 

Os trabalhos deviam ser apresentados sob a forma de um relatório, no máximo com 20 

páginas A4. Estes podiam, ainda, ser completados com material ilustrativo (vídeo, fotografia, 

gráficos, cd-rom, etc.), podendo ser apresentados individualmente ou em grupo de, no 

máximo, três elementos. 

 

De forma a optimizar o processo de candidatura, nesta edição, os projectos foram submetidos 

exclusivamente por via electrónica, através do endereço na www.fjuventude.pt/a-vida-num-

minuto-2010. 

 

Dos 33 trabalhos apresentados a Concurso, a Fundação da Juventude eliminou 5, por não 

preencherem os requisitos do Concurso, tendo então sido admitidos 28 trabalhos. 
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Lista de Escolas participantes 

 
Departamento de Engenharia Civil/Universidade de Coimbra 
Escola Superior de Educação e Ciencias Sociais - Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Educação e Ciências Social- Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Enfermagem 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget - Viseu 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão - Instituto Politécnico de Leiria 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Plotécnico de Leiria 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
Faculdade de medicina da universidade do porto 
IDEFF - Faculdade de Direito/ Universidade de Lisboa 
Instituto Politécnico de Bragança 
Instituto Politécnico de Leiria 
Instituto Politécnico de Leiria 
Instituto Politécnico de Setubal 
Instituto Superior de Ciências da Saúde - Norte 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 
Instituto Superior Técnico 
Instituto Superior Técnico 
Instituto Superior Técnico / Universidade Técnica de Lisboa 
Universidade Católica Portuguesa 
Universidade da Beira Interior 
Universidade da Madeira 
Universidade do Algarve 
Universidade do MInho 
Universidade Fernando Pessoa 
Universidade Portucalense IDH 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram atribuídos todos os prémios 5 previstos no regulamento, tendo a reunião do Júri 

decorrido a 22 de Julho de 2010, na sede nacional da Fundação da Juventude, no Porto. 
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Na avaliação dos trabalhos foram considerados os seguintes critérios: criatividade, inovação, 

mais-valia, exequibilidade, conteúdo técnico, rigor científico, qualidade da apresentação, 

contribuição para a redução da sinistralidade e a apreciação qualitativa global. 

 

De forma a facilitar o trabalho do Júri, a Fundação da Juventude criou no mini-site do 

concurso uma área reservada para acesso aos trabalhos, que permitiu também realizar a 

respectiva avaliação, numa escala de 0 a 20. 

 

A Fundação da Juventude foi responsável pela constituição do Júri, o qual integrou os 

seguintes elementos: 

- Margarida Leitão, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária; 

- Renato Homem, NSeguros; 

- Neves da Silva, ANECRA; 

- João Patrício, ANECRA; 

- Sofia Matos, Zona-S; 

- Maria Geraldes, Fundação da Juventude; 

- Susana Chaves, Fundação da Juventude. 



 

 

 

Os trabalhos premiados, no âmbito do Concurso “Mais vale perder um minuto na vida, do que a vida num minuto!” – 2ª Edição, foram os 

seguintes: 

 

 

Prémio Valor

Número  

Projecto Nome do Projecto Autores do Projecto Nome do Professor

Estabelecimento de 

Ensino

Inovação € 5.000 23
Sinistralidade Zero - O Contributo da 

Fiscalidade na Prevenção da 
Sinistralidade Rodoviária

Carlos Alberto Barros Santos
António Carlos dos 

Santos
Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa

1º - Primeiro € 2.500 24
Contribuição para a criação de normas de 
concepção de infra-estruturas rodoviárias 

urbanas

Pedro Miguel da Silva Fonseca  
João Nuno Azevedo de Almeida 

Ribeiro

João António de Abreu 
e Silva

Instituto Superior Técnico 
de Lisboa

2º - Segundo € 2.000 22
Pensar globalmente e agir localmente na 

prevenção dos acidentes rodoviários Maria Adriana Oliveira Carvalho
José Alberto Gomes 

Precioso Universidade do Minho

3º - Terceiro € 1.500 29

Os condutores jovens entre excesso de 
velocidade e condução sob a influência 

do álcool: motivações, influência dos 
outros e controlo sobre o comportamento

Fátima Alexandra Oliveira Gomes 
Tatiana Centeno Marta

Cristina Adelaide 
Pimentão Marcelino

Universidade Fernado 
Pessoa

Prémio Valor

Número  

Projecto Nome do Projecto Autores do Projecto Nome do Professor

Estabelecimento de 

Ensino

Prémio Especial 
Professor Coordenador 

do Prémio Inovação
€ 1.000 23

Sinistralidade Zero - O Contributo da 
Fiscalidade na Prevenção da 

Sinistralidade Rodoviária
Carlos Alberto Barros Santos

António Carlos dos 

Santos

Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa



 

 

 

 

Menções Honrosas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémio

 Nº do 

Projecto Nome do Projecto Autores do Projecto Nome do Professor Estabelecimento de Ensino

Menção 
Honrosa

        20   Carro da Amizade
Carlos Manuel Rodrigues Morais Correia; 

Rita Santos Ascenso
Rui Manuel Neto e Matos

Escola Superior de Educação e 
Ciencias Sociais - Instituto 

Politécnico de Leiria

Menção 
Honrosa

        21   
Análise agregada da eficácia 
das políticas de segurança 

rodoviária em Portugal
Nuno Manuel Gonçalves Simão João António de Abreu e 

Silva
Instituto Superior Técnico de 

Lisboa
32        

Menção 
Honrosa

        32   
Educar, Prevenir, Segurar: 
Prevenção para todos, um 

Portugal Seguro

Dino Miguel Fernandes Freitas; Carla 
Sofia Monteiro de Moura

Susana Cristina Serrano 
Fernandes Rodrigues

Instituto Politécnico de Leiria
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No dia 19 de Novembro de 2010, às 15H30, no Anfiteatro VA4, no Pavilhão de Engenharia 

Civil, no Instituto Superior Técnico de Lisboa, realizou-se a Cerimónia Pública de Entrega de 

Prémios do Concurso “Mais vale perder um minuto na vida, do que a vida num minuto!” – 2ª 

Edição, com as participações de: João Azevedo, Presidente do Departamento de Engenharia 

Civil e Arquitectura do IST; Rui Sousa, Vice-Presidente da ANSR; Renato Homem, 

Administrador da NSeguros e Susana Chaves, Gestora do Projecto na Fundação da Juventude 

 

No seguimento da entrega de prémios do concurso, a Fundação da Juventude foi convidada 

pela Associação Zona – S, a assistir à 1.ª Convenção Nacional do "Condutor Sénior", que 

decorreu no dia 29 de Novembro, no Auditório Prof. Henrique Martins de Carvalho da 

Universidade Lusíada, tendo-se feito representar pela Delegação de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Fotos da Cerimónia 
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Tratou-se do sexto ano de projectos inovadores da Fundação da Juventude na área da 

Educação e Prevenção da Segurança Rodoviárias, tendo o Concurso contado com a adesão 

muito significativa por parte dos estudantes do ensino superior. 

 

Os trabalhos foram, na sua generalidade, bem elaborados. Foi notável a preocupação e a 

sensibilidade dos jovens para a problemática da Sinistralidade. O Júri ficou bastante satisfeito 

com a quantidade e qualidade dos trabalhos. 

 

No nosso entender co-existiram vários factores que contribuíram para o sucesso deste 

Concurso, em particular:  

� Submissão electrónica dos trabalhos on-line através do mini-site;  

� Reforço na divulgação do Concurso, tendo sido realizada uma campanha de divulgação na 

internet, no Google AdWords;  

� Divulgação no Canal UP, na Comunicação Social generalista e da especialidade e nos sites 

das entidades co-promotoras; 

� Utilização de uma imagem forte e apelativa e de uma mensagem eficaz, nos cartazes e 

brochuras produzidas. 

 

O Concurso “Mais vale perder um minuto na vida, do que a vida num minuto!” – 2ª Edição teve 

um impacto enorme na Imprensa, não só pela utilização de uma imagem forte e apelativa, 

mas também pela actualidade do tema do Concurso, que despertou o interesse dos órgãos de 

comunicação social, suportado pela grande quantidade de notícias que anexamos a este 

relatório. 

 

Para além disso, foram muitas as notícias veiculadas nas Rádios locais e nacionais, sítios e 

blogs na Internet, no Canal UP (Canal de Universidades e Politécnicos), para além de 

newsletter das Universidades Portuguesas. 

 

 

 
2.4 Apoiar e promover o desenvolvimento e a integração social dos Jovens, visando inibir 

ou contrariar situações de exclusão ou marginalização, criando acções específicas de 

promoção de uma cidadania mais activa 

   

2.4.1 Comunidade de Inserção Eng Paulo Vallada – Porto 

 

O dia-a-dia na Comunidade está estruturado de modo a que as utentes possam adquirir 

algumas competências, até então inexistentes, através da modelagem (equipa) e da vivência 

concreta:  
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• Higiene pessoal e da casa, preparação das refeições, tarefas de manutenção da casa 

(limpar, arrumar e cuidar). 

• Formação com técnicos especializados em áreas fundamentais para esta fase da vida 

(treino de competências pessoais, relacionais, sociais e profissionais; educação sexual; 

educação para a maternidade; preparação para o parto; informação sobre a gravidez, 

desenvolvimento da criança; formação na área da segurança em geral e da segurança infantil; 

orientação escolar e profissional, etc.). 

• Actividades lúdicas e recreativas, com um duplo objectivo: não só educar/reeducar as 

utentes para a ocupação dos seus tempos livres, mas também estimular novos interesses, 

desenvolver a curiosidade e criatividade, através da vivência de experiências novas e 

adequadas à sua faixa etária e dotá-las de competências que possam, mais tarde, ser úteis no 

seu processo de autonomia e de reinserção.  

• Grupos Terapêuticos, em que as jovens partilham as suas vivências, pensamentos, 

sentimentos e formas de funcionamento e começam a integrar de forma adequada toda a sua 

realidade interna e externa, com a ajuda do técnico que lidera os grupos.  

• Reuniões Comunitárias no final do dia, em que o funcionamento é discutido, as 

dificuldades são exprimidas, e marcados os aspectos positivos. O técnico que lidera a reunião 

gere as emoções e os conflitos e sugere formas para ultrapassar as dificuldades.  

• Consultas de psicologia, individuais e de abordagem familiar. 

• Acompanhamento social à jovem e à família. 

• Observação sistemática da relação mãe – criança e seu desenvolvimento, da forma 

como os cuidados à criança são prestados e a actividade lúdica se desenvolve.  

• Acompanhamento médico das utentes e seus filhos. 

• Saídas ao exterior para tratar de documentos, ir ao tribunal, a consultas médicas, 

para passear, fazer visitas de estudo, fazer compras para a casa e para as próprias, etc. 

• Momentos de lazer na Comunidade: ler, ouvir música, ver televisão, jogar, contactar 

com o exterior (espectáculos, cinema, teatro, visitas guiadas, passeios ao ar livre, etc.). 

A gravidez na adolescência exige uma abordagem multifactorial. Uma intervenção 

multidisciplinar implica uma equipa multidisciplinar. A equipa é muitas vezes vista pela 

jovem como um substituto parental, devendo ter um papel de mediadora e protectora, 

encontrando a jovem na equipa da instituição um “fiel depositário” para os seus conflitos e 

uma ajuda para a resolução dos mesmos.   

 

A equipa da Comunidade de Inserção criou condições para que este grupo de jovens pudesse 

vivenciar e partilhar todo um conjunto de experiências emocionais correctivas, necessárias à 

mudança psicológica, cognitiva, afectiva e social. No relacionamento com a equipa, as jovens 

confrontam-se com outras formas de pensar, sentir e agir e, assim iniciam um percurso para 

uma autonomia gradual e uma reinserção social plena.  

 

A Comunidade de Inserção continua a prestar os seguintes serviços:  

� Acolhimento Temporário. 

� Informação e Aconselhamento. 
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� Atendimento e Acompanhamento Psicológico, Social, Médico e de Enfermagem (em 

Centros de Saúde, Hospitais ou Maternidades). 

� Informação/Formação. 

� Formação Profissional. 

� Animação Sócio-Cultural. 

� Apoio ao Emprego e às Actividades Escolares. 

� Intervenção Familiar 

 

O dia-a-dia das utentes na Comunidade, estruturado para que estas possam adquirir 

competências até então inexistentes através da modelagem (equipa) e da vivência concreta: 

higiene pessoal e da casa, preparação das refeições, tarefas de manutenção da casa (limpar, 

arrumar e cuidar) foi mantido. Actividade executada a 90%.  

 

A formação interna das utentes com técnicos especializados em áreas fundamentais para 

esta fase da vida (tais como: treino de competências pessoais, relacionais, sociais e 

profissionais; educação sexual; educação para a maternidade; preparação para o parto; 

informação sobre a gravidez; desenvolvimento da criança; formação na área da segurança e 

segurança infantil; orientação escolar e profissional, etc.) teve uma execução de 90%. 

Motivo – existência de estágios curriculares na área da psicologia e educação social. 

Os grupos terapêuticos em que as jovens partilham as suas vivências, pensamentos, 

sentimentos e formas de funcionamento e começam a integrar de forma adequada toda a sua 

realidade interna e externa, com a ajuda de um técnico superior que lidera tiveram uma 

execução de 40%. Motivo – apesar da falta de recursos humanos para assegurar outras 

actividades inadiáveis (acompanhamento a consultas médicas; urgências médicas; questões 

judiciais; cuidados prestados aos bebés da CI na ausência das mães), os estágios curriculares 

na área da psicologia e educação social ajudaram a colmatar algumas falhas. 

 

As Reuniões Comunitárias ao final do dia em que o funcionamento é discutido, as 

dificuldades são exprimidas, assim como os aspectos positivos. O técnico que lidera a reunião 

gere as emoções e os conflitos e sugere formas para ultrapassar as dificuldades. Actividade 

executada a 100%. Motivo - monitorizar a vivência comunitária das utentes ao nível do seu 

dia-a-dia, das emoções, relações entre elas, com os filhos e com a equipa, levantamento e 

gestão de conflitos, onde a utilização da palavra é privilegiada e a passagem ao acto contida 

ou punida.  

 

Consultas de psicologia individuais (inicialmente com frequência semanal) e abordagem 

familiar (inicialmente com frequência mensal). Actividade executada a 40% (superior à do 

ano anterior). Motivo – apesar da falta de recursos humanos para assegurar outras tarefas 

(acompanhamento a consultas médicas; urgências médicas; questões judiciais; cuidados 

prestados aos bebés da CI na ausência das mães), os estágios curriculares na área da 

psicologia ajudaram a colmatar algumas falhas. 
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Acompanhamento social da jovem e respectiva família. Actividade executada a 30%. Motivo 

– falta de recursos humanos (Técnica de Serviço Social a tempo parcial).  

 

Observação sistemática da relação mãe – criança e do seu desenvolvimento, da forma como 

os cuidados básicos à criança são prestados, da forma como se estabelece o vínculo 

mãe/criança e de como a actividade lúdica se desenvolve. Actividade executada a 70%. 

Motivo – apesar da falta de recursos humanos, em muitos destes momentos só está um 

membro da equipa na CI, os estágios curriculares na área da psicologia e enfermagem 

ajudaram a colmatar algumas falhas. 

 

Acompanhamento médico das utentes e seus filhos. Actividade executada a 100%, mas 

muitas vezes assegurada por técnicas superiores, dada a inexistência de pessoal intermédio. 

 

Saídas ao exterior para tratar de documentos, ir ao tribunal, a consultas médicas, para 

passear, fazer visitas de estudo, fazer compras para a casa e para as próprias, etc. 

Actividade executada a 100%, muitas vezes por técnicas superiores, dado a carência de 

pessoal intermédio. 

As actividades lúdicas e recreativas, com um duplo objectivo: não só educar/reeducar as 

utentes para a ocupação dos seus tempos livres, mas também estimular novos interesses, 

desenvolver a curiosidade e criatividade através da vivência de experiências novas e 

adequadas à sua faixa etária, e dotá-las de competências que possam mais tarde ser úteis no 

seu processo de autonomia e de reinserção. Actividade executada a 50%. Motivo – apesar da 

falta de recursos técnicos e financeiros, os estágios curriculares na área da psicologia 

ajudaram a colmatar algumas falhas; melhor organização do serviço e redefinição de algumas 

prioridades (como por exemplo, dar mais ênfase às actividades lúdicas em detrimento das 

terapêuticas p.d.). 

Momentos de lazer na Comunidade: ler, ouvir música, ver televisão, jogar, contactar com o 

exterior (espectáculos, cinema, teatro, visitas guiadas, passeios ao ar livre, etc.). Actividade 

executada a 50%. Motivo – apesar da falta de recursos técnicos e financeiros, os estágios 

curriculares na área da psicologia ajudaram a colmatar algumas falhas. 

 

Realizar visitas guiadas no sentido de estimular a curiosidade, desenvolver novos interesses, 

desenvolver competências sociais, promover a aquisição de novos conhecimentos, alargar e 

enriquecer o leque de experiências vividas, dar a conhecer outras realidades de vida. A taxa 

de execução foi de 50%. Motivo – apesar da falta de recursos humanos e materiais para 

desenvolver as actividades, os estágios curriculares na área da psicologia ajudaram a colmatar 

algumas falhas; algumas das visitas foram incluídas nas actividades formativas. 

 

Promover Actividades Culturais que têm como objectivo estimular a curiosidade, 

desenvolver competências, promover a aquisição de novos conhecimentos e interesses 

(Concertos, Cinema e Teatro, Dança, Leitura). A taxa de execução foi de 30%. Motivo – 

apesar da falta de recursos humanos e materiais para desenvolver as actividades, os estágios 

curriculares na área da psicologia ajudaram a colmatar algumas falhas. 
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A organização e elaboração dos projectos na área da reinserção social com base nas 

situações concretas de vidas das utentes, implementando os seus projectos de vida. Podemos 

dizer que estamos a delinear os projectos, pois desde Janeiro de 2010 que a população 

utente renovou (altas e novas admissões).  

 

Concretizar o processo de orientação escolar e profissional das utentes que recorrem à CI 

com o objectivo de promover a formação profissional (externa à Comunidade). A taxa de 

execução desta actividade foi de 100%. Motivo - Parceria com o Departamento de Formação 

Profissional e o CNO da Fundação da Juventude e colaboração de outras Instituições, 

nomeadamente o Agrupamento de Escolas de Miragaia. 

 

A abordagem familiar no sentido de trabalhar atitudes e comportamentos das famílias 

visando o processo de autonomia das jovens e o relacionamento mais estruturado das 

famílias. Actividade executada a 40%. Motivo – apesar da falta de recursos humanos e da 

fraca disponibilidade dos familiares para cooperar e fazer parte da intervenção, os estágios 

curriculares na área da psicologia ajudaram a colmatar algumas falhas, libertando os técnicos 

para insistirem telefonicamente com as famílias no sentido de as implicar no processo.  

 

Promover a troca de experiências entre a CI e o meio envolvente, dando a conhecer o 

trabalho efectuado pela instituição, suas necessidades e potencialidades para que a sua 

missão seja concretizada: promover a autonomia das mães no sentido pleno do termo. A taxa 

de execução foi de 50%. Motivos – a Comunidade de Inserção tomou a iniciativa de promover 

estas actividades. O trabalho em parceria com algumas instituições foi possível; no entanto, 

os encontros promovidos com os técnicos parceiros da CI para avaliação do trabalho 

efectuado tiveram pouco adesão.  

 

As reuniões periódicas com técnicos da CPCJ, da Segurança Social e de outros Serviços 

equivalentes, que encaminharam as utentes para a Comunidade de Inserção para melhor 

definir e concretizar os seus projectos de vidas foram efectuadas de acordo com as situações 

concretas vividas pelas utentes. A taxa de execução foi de 50%. Motivo - dificuldade em 

reunir com os diferentes técnicos envolvidos nos processos (incompatibilidade de agenda, 

dificuldades nos meios de transporte, metodologias de trabalho diferentes). 

 

 

Parcerias e Trabalho de Rede 

 

Continuou a alargar-se a rede do Sistema de Saúde para agilizar a prestação dos Cuidados 

de Saúde e potencializar os recursos já existentes:  

 

O Protocolo de Cooperação com Hospital Privado da Trofa – permite às utentes da CI 

usufruir gratuitamente dos serviços prestados pelo Hospital da Trofa. Este protocolo tem em 

vista a prestação de cuidados de saúde facilitando o acesso a consultas e exames médicos de 
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diferentes especialidades (pedopsiquiatria, oftalmologia, otorrinolaringologia, medicina 

dentária, ortopedia, etc.). 

 

O Protocolo com a Cooperativa de Solidariedade Social do Povo Portuense – disponibiliza às 

utentes da CI e seus filhos serviços de enfermagem e rastreios de acuidade visual, aparelho 

auditivo e podológicos gratuitos. Permite ainda que os utentes beneficiem de consultas de 

clínica geral e de diferentes especialidades médicas a um preço reduzido.   

 

Os Protocolos com as Faculdades de Psicologia e Ciências da Educação, Lusófona e Lusíada 

que permitem a realização de estágios na área da Psicologia clínica e da Psicopedagogia 

clínica, e consequentemente a existência de um maior número de recursos humanos que 

permitem a realização de mais actividades e mais diversificadas. No entanto, a selecção dos 

candidatos ao estágio dificulta o preenchimento das vagas, pois não só tem a ver com o tipo 

de expectativas que os estagiários alimentam sobre o trabalho que vão executar, como 

também o empenhamento exigido neste tipo de instituição nem sempre está ao alcance das 

disponibilidades e maturidade dos candidatos. 

 

O Protocolo com o Mundo A Sorrir, que facilita o acesso às consultas de Saúde Oral e 

promove a aquisição de novos hábitos de higiene oral, com todas as actividades promovidas 

por esta associação.  

 

O Protocolo com o Centro de Saúde da Batalha, que permite não só consultas familiares e  

de planeamento familiar, mas também a formação efectuada pelos enfermeiros deste Centro 

à equipa técnica da CI e às utentes aos níveis da Saúde Materna, prevenção de acidentes, etc. 

 

O Protocolo com a Fundação Belmiro de Azevedo e com o Banco Alimentar, que doam 

produtos alimentares minimizando assim os custos da Comunidade.  

 

O Protocolo com os CTT, que permite que a Comunidade receba bens tais como roupa, 

brinquedos, fraldas, farinhas lácteas, etc., contribuindo assim para a minimização de custos.  

 

 

I) DIFICULDADES ENCONTRADAS E QUE CONDICIONARAM A INTERVENÇÃO DA EQUIPA   

Número de elementos que constituem a equipa continua a ser insuficiente, o que dificulta 

a execução de algumas funções inerentes à equipa técnica (determinadas tarefas foram 

desenvolvidas de forma deficitária). 

 

O número de horas dispendido pela equipa em serviço externo (total de 740h): 

1. Dentro do horário de serviço (08h - 19.30) 

a) Acompanhar mães/crianças ao infantário, escolas, reuniões escolares, festas – 115h 

b) Acompanhar mães/crianças às consultas, exames médicos, serviços de urgência, 

sessões de preparação para o parto – 197h 
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c) Acompanhar mães/crianças para tratar de assuntos na ISS, Tribunais, Finanças, 

Bancos, Documentos de Identificação, IEFP, etc.) – 109h 

d) Fazer compras para a CI (Farmácia, Supermercados, Modelo, Banco Alimentar, etc.) – 

137h 

e) Realizar actividades recreativas (passeios, visitas de estudo, cinema, etc.) – 56h 

f) Participar em Reuniões no Exterior (ISS, Tribunais, CPCJ, Policia, Outras instituições, 

Representações da Fundação da Juventude) – 60h 

 

2. Fora do horário de serviço (19.30 – 08h; sábados, domingos e feriados) 

a) 66h em Serviços de Urgência (SASU, Hospitais, Maternidade) 

 

Dificuldades de ordem financeira que condicionaram a realização das actividades acima 

referidas, assim como a aquisição de equipamento (fotocopiadora, impressora, aquecedores a 

óleo para quartos das utentes, parques para as crianças, grades de protecção para as escadas 

e salas lúdicas, carrinha de transporte de utentes, etc.), manutenção dos espaços e dos 

equipamentos existentes e recrutamento de pessoal (técnico superior, técnico de acção 

directa e administrativa - todos eles contemplados na equipa inicial do projecto). 

O pouco tempo de funcionamento do equipamento que em Setembro fez 3 anos (ao nível 

da implementação do projecto e de formação/consolidação do trabalho de uma equipa 

multidisciplinar com tudo o que isto tem de enriquecedor e de complexo: a diferença de 

funções e papéis numa equipa é fundamental, mas todos os colaboradores têm de estar 

alinhados com a missão destituição). 

 

II) ASPECTOS POSITIVOS 

 

Observar a evolução das utentes durante a sua estadia na CI. 

Dotar as jovens de competências pessoais, relacionais, escolares e profissionais. 

Observar o crescimento psico – afectivo e social destas jovens e seus filhos. 

Observar o tipo de vinculo que vão fazendo com a equipa, com os filhos e umas com as 

outras. 

Verificar que certas situações de ruptura familiar podem ser trabalhadas com o objectivo de 

promover a reaproximação familiar e um outro nível de relacionamento, mais saudável e 

autónomo.  

Ajudar nos primeiros passos para a reinserção sócio – profissional e para a autonomização das 

jovens.  

O trabalho de equipa. 

O trabalho de rede com outras instituições melhorou substancialmente, nomeadamente com 

as CPCJ e Justiça.  

 

2.4.2 Comunidade de Inserção Maria Clara 

 

Ao longo do ano a Comunidade de Inserção Maria Clara, em Tavira, recebeu importantes 

visitas para colocar em marcha o funcionamento deste equipamento social da Fundação da 
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Juventude: um representante da Companhia de Seguros Fidelidade Mundial visitou a 

Delegação para proceder à elaboração do Seguro do Edifício, como ao levantamento do 

equipamento existente no mesmo; e um representante da BP, para proceder ao 1º 

abastecimento de Gás nos depósitos e a limpeza dos espaços verdes circundantes pela Junta 

de Freguesia de Santiago. 

 

No final do ano foi efectuada, junto de algumas empresas, uma campanha de Natal no sentido 

de angariar apoio (quer monetário, quer em equipamento) para aquisição do equipamento de 

cozinha para a CI. 

 

Para esta campanha, foi elaborada uma carta modelo para pedido de apoio com um pequeno 

dossier em anexo, com listagem descriminada do equipamento de cozinha necessário, 

orçamentos (solicitados a várias empresas) relativos ao mesmo e um CD de apresentação da 
Comunidade de Inserção Maria Clara (com fotografias) de forma a fortalecer o pedido de 

apoio, como dar alguma veracidade ao que efectivamente se estava a pedir. 

 

Até à data de encerramento do presente relatório, a Delta - Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, SA, foi a única empresa que se disponibilizou a colaborar com a 

atribuição de um apoio no valor de 1.000,00€ (mil euros). 

 

 
2.4.3 Projecto Reinvent@.com/ Programa Escolhas 

 

A 4ª Geração do Programa Escolhas (2010-2012) visa a mobilização das comunidades locais 

para projectos de inclusão social e de igualdade de oportunidades especialmente dirigidos a 

crianças e jovens oriundos de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, incluindo 

descendentes de imigrantes e minorias étnicas, procurando o reforço da coesão social. 

Neste sentido, a Fundação da Juventude candidatou-se ao Programa Escolhas em Novembro 

de 2009, iniciando trabalhos em Janeiro 2010, enquanto parceira no projecto Reinvent@.com, 

com o objectivo principal de promover a inclusão social, tendo em conta uma abordagem 

sistémica em contextos sócio-familiares disfuncionais, e tendo como papel a dinamização de 

workshops sobre temáticas de interesse para os jovens e pela actividade de orientação 

vocacional. 

O público-alvo é um grupo de 40 jovens, num total de 60 famílias envolvidas, com idades 

compreendidas entre os 11 e os 24 anos, tendo também como beneficiários as suas famílias, 

cerca de 173 indivíduos, residentes na área geográfica da freguesia de São Martinho, 

nomeadamente, no Bairro Social da Nazaré, na Região Autónoma da Madeira. 

 

O projecto Reivent@.com tem a duração de 3 anos, até 31 de Dezembro de 2012, com 

avaliação anual dos objectivos atingidos. Cabe à Delegação da Fundação da Juventude na 

Região Autónoma da Madeira, fazer o acompanhamento vocacional dos jovens e organizar 

workshops, tendo até agora realizado dois certames, na temática da Igualdade, ocorridos a 6 

de Abril e 1 de Junho, na Sede do projecto, no Bairro da Nazaré. 
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Este projecto é dirigido essencialmente para os fenómenos de absentismo e abandono 

escolar, precariedade de emprego, comportamentos aditivos, gravidez na adolescência, 

estigmatização cultural, espacial e étnica, educação parental potenciando, desta forma, a 

capacitação das famílias do grupo alvo e sensibilizando a comunidades envolvente.  

Para a operacionalização deste objectivo estão a ser desenvolvidos um conjunto de 

estratégias e princípios metodológicos, que passarão pela realização de diversas actividades 

lúdico-recreativas, através da dinamização de ateliês temáticos, sessões de sensibilização e 

formação, role-playing, “teatro debate”, “construção de maletas pedagógicas”, “semana 

intercultural”, “intercâmbios”, “inclusão digital”, entre outras actividades.  

 

Iremos, assim, capacitar o grupo alvo para que os destinatários sejam agentes da sua própria 

mudança e serem criadores do seu próprio projecto de vida. A implicação dos jovens e 

famílias, como actores do próprio processo de mudança pretendido pressupõe um trabalho 

directo a nível das capacidades cognitivas, relacionais, afectivas e organizativas, promovendo 

desta forma a auto-estima e hábitos de vida saudável. 

 

O contributo da Fundação da Juventude consiste especificamente na realização de sessões 

semanais de Orientação Vocacional, bem como a realização de Workshops bi-anuais 

subordinados ao tema “Igualdade de Oportunidades”, ou outros temas indicados pela 

coordenadora do projecto, com um grupo de jovens com idades compreendidas entre os 11 e 

os 24 anos. Relativamente às sessões de Orientação Vocacional, estas consistem num processo 

de avaliação psicológica das aptidões, interesses e características pessoais dos jovens, 

complementada com informação escolar e profissional actualizada, e têm como objectivo 

ajudar os jovens na criação e delineação de projectos futuros, quer a nível escolar, quer a 

nível profissional. 

 

Atendendo ao facto de os jovens mostrarem-se pouco motivados na frequência das sessões, 

uma vez que a participação nas mesmas é de carácter voluntário, foi adoptada uma nova 

estratégia de intervenção, a qual passa pela realização de dinâmicas de grupo relacionadas 

com a Orientação Vocacional, com vista a uma maior angariação de jovens e consequente 

aumento da motivação dos mesmos. Com a implementação deste método tem-se verificado 

uma maior adesão por parte dos jovens, bem como o desenvolvimento de uma relação de 

maior confiança e empatia com os mesmos. A exemplo do que foi efectuado no passado ano e 

no que concerne aos workshops, pretendemos continuar a abordar temas relacionados com a 

área da Igualdade de Oportunidades, Participação Cívica, União Europeia – Direitos e Deveres 

dos Cidadãos, convidando para tal técnicos especializados nestas temáticas. 

 

A 17 de Novembro deu-se a inauguração da nova Sede do Projecto Reinvent@.com, no âmbito 

da parceria com a entidade Gestora do Projecto, a Casa do Povo de São Martinho, a Fundação 

da Juventude foi convidada a participar na Inauguração da nova Sede do Projecto. 
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2.4.4 Serviços de Acompanhamento, Aconselhamento e Orientação Vocacional 

 

2.4.4.1 Sede / Porto 

Prestar orientação escolar e profissional a jovens que pretendam uma orientação para os 

ajudar a prosseguirem os seus caminhos académicos e profissionais, fazendo as suas próprias 

escolhas e apoiar a construção de projectos de vida, são os objectivos destes serviços que 

passam todos pela consulta psicológica a crianças, jovens e adultos que necessitem de apoio a 

vários níveis.  

 

No Porto foram realizados vários processos de orientação vocacional a jovens que se 

encontravam a frequentar o 9º ano de escolaridade. Estes jovens apresentavam algumas 

dúvidas em relação às possíveis escolhas após o 9º ano, em relação aos vários cursos e saídas 

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

aproximada de duas horas por sessão, em que se trabalhou com cada jovem individualmente 

as suas preferências, expectativas, valores e opções escolares e profissionais. 

 

No âmbito do protocolo elaborado com a Universidade Lusíada, este serviço na sua vertente 

de acompanhamento psicológico a jovens, foi assegurado por uma estagiária do mestrado de 

Psicologia Clínica, sob a orientação de um profissional com experiência na área, tendo sido 

centrado essencialmente no acompanhamento das duas turmas dos cursos CEF - Cursos 

Educação e Formação de Jovens de Instalação e Reparação de Computadores e Electricidade 

de Instalações a decorrer na Fundação da Juventude. 

Estes jovens provenientes de famílias desestruturadas e alguns deles institucionalizados 

necessitavam de apoio psicológico. Foram realizadas sessões individuais semanais com as duas 

turmas e sessões em grupo onde se realizavam actividades que tinham como objectivo 

aumentar a auto-estima, o relacionamento entre pares, o comportamento em sala e com os 

formadores, a postura, entre outras. 

Além do apoio prestado a estes jovens, o serviço esteve aberto a pessoas externas à Fundação 

da Juventude.  

2.4.4.2 Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

O Serviço de Orientação Vocacional foi retomado em 2010 na Delegação de Lisboa e Vale do 

Tejo, embora no 2º semestre se tenha notado menor procura por não coincidir com um 

período de candidaturas/inscrições escolares.  

 

Fomos contactados por cerca de 50 jovens e educandos, foram recebidos 10 jovens para 

orientação vocacional, e 3 já concluíram todo o processo de avaliação psicológica ao nível dos 

interesses profissionais e perfil personalistico. Foram elaborados relatórios e entrevista final 

para discussão do relatório com o sujeito objecto da orientação. 
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2.4.5 Redes Sociais Locais 

 

A Sede da Fundação da Juventude é representada na Rede Social Local pela Comunidade de 

Inserção Eng. Paulo Vallada, contudo, não foi possível estar presente na reunião de pré-

diagnóstico semestral, realizada a 9 de Junho, por falta de recepção da convocatória oficial. 

Desta forma, só a 18 de Junho, aquando da recepção, por correio, da acta, se teve 

conhecimento da ocorrência da reunião.  

Conselho Local de Acção Social de Oeiras 

A Fundação da Juventude continuou a fazer-se representar no Conselho Local de Acção Social 

de Oeiras, assistindo para tal à reunião semestral plenária que teve lugar, na Biblioteca 

Municipal de Oeiras, a 24 de Junho. 

 

Estas representações são férteis pelos contactos que se estabelecem com a Câmara Municipal 

de Oeiras e com outros parceiros na área social, relevantes também para que se possam 

conhecer outras entidades que conduzam a sua actividade de forma semelhante à Fundação e 

cuja oferta é estrategicamente interessante conhecer, mas acima de tudo, são importantes 

para a Fundação da Juventude, uma vez que, a inclui numa iniciativa local de significativa 

importância junto dos seus pares. 

 

Comissões Sociais de Freguesia – Algés (Núcleo Dinamizador) 

Na sequência do descrito anteriormente, a Fundação da Juventude integra, também, o Núcleo 

Dinamizador da Freguesia de Algés. 

 

Rede Social Local de Tavira 

A Delegação de Tavira participa nas actividades da Rede Social Local de Tavira, tendo 

comparecido na reunião semestral de 11 de Março, que este ano sofreu atrasos devido à 

mudança de responsáveis camarários. 

Simultaneamente, a Fundação da Juventude associou-se à CPCJ de Tavira, comparecendo às 

suas reuniões mensais, para programar actividades de prevenção, como apresentação de 

filmes, palestras; às crianças do agrupamento escolar da cidade. As reuniões alargadas 

ocorreram a 29 de Janeiro, 17 de Março (reunião do grupo escolar), 26 de Março e 28 de Maio.  
 

2.4.6 Voluntariado 

Voluntariado TMN/Sudoeste 

A exemplo do ano anterior, a Fundação da Juventude estabeleceu um acordo/protocolo de 

parceria com a TMN, visando a selecção de 53 voluntários para o desenvolvimento de 

diferentes funções no Festival que decorreu na Zambujeira do Mar, Alentejo, de 5 a 8 de 

Agosto, um evento produzido pela “Música no Coração”. Cerca de 80% dos voluntários que 

estiveram na edição de 2009 realizaram nova inscrição para a 4.ª edição do Programa de 

Voluntariado, em 2010, como prova dos elevados níveis de satisfação alcançados com este 

projecto. 
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Serviço de Voluntariado Europeu 

Para além do normal apoio na divulgação e esclarecimento de dúvidas do serviço, a Delegação 

de Lisboa também participou na selecção dos voluntários para integrarem o projecto 

aprovado para o Programa “Palácio das Artes/Fábrica de Talentos”, em estreita articulação 

com a SPIN, tendo apresentado candidatura à Agência Nacional da Juventude nos 2 deadlines 

definidos para o primeiro semestre de 2010.  

 

Projecto de Voluntariado _ ANEVE  

A Fundação da Juventude criou uma parceria com a ANEVE, Associação Nacional de Ex-

Voluntários Europeus, que resultou na aprovação de uma candidatura liderada pela segunda. 

O início das reuniões preparatórias ocorreu em Junho de 2010, assim, ficou estipulado, para o 

final do ano de 2010, a realização de várias iniciativas – workshops, seminários, acções de 

formação – como antecipação ao Ano Europeu do Voluntariado 2011. 

 

RSOpt - Programa de Voluntariado do 4º Fórum de Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade 

Em 2010, a representante da AIP solicitou a colaboração da Fundação da Juventude na 

preparação e desenvolvimento do 4.º Fórum de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, 

com a disponibilização de jovens voluntários qualificados. 

 

Para além do normal apoio na divulgação e esclarecimento de dúvidas deste programa de 

Voluntariado, a Delegação de Lisboa também participou na selecção dos voluntários para 

integrarem o evento dedicado à temática da Responsabilidade Social e da Sustentabilidade, 

que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa, no dia 21 de Outubro. Foram seleccionados 

16 voluntários que se mostraram determinantes para o sucesso do evento, como foi 

reconhecido pela organização do Centro de Congressos de Lisboa.  

 

Projecto de Voluntariado “DOSomething” 

O Projecto de Voluntariado “DOSomething” foi preparado pela Associação TESE em 2010 e a 

Fundação da Juventude foi convidada para ser parceira do projecto. O seu foco assentou nas 

oportunidades de Voluntariado para jovens entre os 15 e os 30 anos e vê a internet como 

forma de ligar os jovens a causas no terreno. O objectivo é inspirar, empoderar e celebrar 

uma geração de “Do’ers”: os jovens que reconhecem a necessidade de fazer alguma coisa, 

que acreditam na sua capacidade para fazê-lo. 

 
 

2.5 Criar mecanismos de informação, pesquisa e divulgação das necessidades dos jovens 

 

O Departamento de Relações Públicas, Comunicação, Inovação e Novas Oportunidades prestou 

apoio na divulgação da Instituição, das suas Estruturas e dos seus Programas. 

Simultaneamente, assegurou a representação da Fundação da Juventude em diferentes 

certames ou eventos, bem como esteve particularmente activo em acções de formação e 

representação externa para aumentar os seus conhecimentos e aplicá-los no seu trabalho. 
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Procurou ainda informar-se relativamente a oportunidades de financiamento, parcerias ou 

projectos para a Fundação da Juventude, em estreita articulação com os diferentes 

Departamentos e Delegações. 

 

Um investimento mais significativo foi feito, de forma generalizada, para uma maior 

utilização das novas tecnologias, aproximando a Fundação dos jovens em geral e dos 

subgrupos em particular. 

 

2.5.1 Sítio Oficial da Fundação da Juventude 

 

No 2º trimestre conseguiu-se, finalmente, após mais de um ano de desenvolvimento do 

projecto, avançar com um novo sítio de Internet para a Fundação da Juventude. 

 

A 1 de Setembro de 2010, após transferência de domínio e testes de backoffice, que incluiram  

tanto a Sede como as três Delegações da instituição, foi colocada on-line a nova imagem da 

Fundação da Juventude, exactamente no mês em que celebrava 21 anos e organizava a Final 

Europeira dos Jovens Cientistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta mudança foi muito bem recebida tanto pelos colaboradores, como pelo público em geral, 

dando mesmo matéria para notícias em diferentes meios de comunicação, como por exemplo 

a Revista Fórum Estudante. A afluência ao novo sítio, reforçada pelo formulário de contacto 

directo e pelas várias newsletters enviadas, aumentou, substancialmente o tráfego de visitas, 

com uma média de quase 20 mil visitantes por mês. 

 

Em termos de contacto para informações passou a ser disponibilizado um formulário on-line 

que permite um contacto mais directo entre os visitantes e os vários Departamentos. As 
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questões recebidas são, maioritariamente, dirigidas ao Sistema de Aprendizagem, ao Centro 

de Novas Oportunidades e aos Programas PEJENE e Jovens Cientistas. 

 

2.5.2 Utilização de novas tecnologias na comunicação 

 

Durante todo o ano de 2010 aplicaram-se novas tecnologias à comunicação da Fundação, 

nomeadamente na criação de um blogue nacional relativo aos Jovens Cientistas, algo que se 

reproduziu para o PEJENE. Ao mesmo tempo, deu-se um esforço de divulgação não somente 

através os meios de comunicação de massa, mas também utilizando os meios informáticos, 

principal fonte de informação das camadas mais jovens: blogues, fóruns, comunidades, 

motores de busca de formação e emprego – como por exemplo a Bolsa Virtual de Emprego do 

Universia. 

Estes meios funcionam, maioritariamente durante o período dos projectos, sendo alimentados 

por testemunhos e comentários dos participantes actuais e de edições anteriores, e dos seus 

amigos e familiares. 

 

A Fundação da Juventude inscreveu-se, ainda em 2009, em dois meios de comunicação virtual 

de grande sucesso: Facebook e Twitter, de modo a divulgar eventos e dar a conhecer notícias 

institucionais, adicionando, simultaneamente, novos ‘membros’ à sua base de dados, para 

além do Twitter, mantendo-nos atentos às novas tendências tecnológicas, mormente as que 

implicam contacto directo a custo zero.  

 

Decido à mudança de Drectora de Departamento ainda no 1º semestre do ano, só depois de 

Julho foi possível retomar o normal e desejado ritmo de informação, sendo que, neste 

momento contamos já com o número máximo de “amigos” no Facebook e tivemos mesmo que 

criar uma página de fãs para continuar a responder aos pedidos de amizade. 

 

A Fundação recebe cerca de 150 pedidos de amizade por semana, 300 convites para eventos e 

400 convites para nos agruparmos a páginas de conteúdos. Devido à limitação de capacidade 

de ligações virtuais actualmente, tem-se seguido uma política de aceitação de conectividade 

de acordo com as áreas de interesse e serviços e apenas nos associamos a eventos de 

parceiros. 

 

A página do Facebook ao atingir o seu limite, começou no mês de Dezembro a ser transferida 

para uma página de fãs que conta já com cerca de 750 membros e feedback activo, que 

tencionamos aumentar em 2011, com o aumento de fluxo de notícias e maior interacção com 

os internautas através de inquéritos e comentários. 

 

Manteve-se, ainda, uma política de complementaridade ao remeter para a página do Palácio 

das Artes e também para a página do Projecto Feiras Francas, aproveitando para dar a 

conhecer todos os elementos dos vários eventos para maximizar o impacto e participação do 

público no geral. 
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Já a conta no Twitter foi revitalizada com reforço dos eventos, programas, enfoque nos mini-

sites criados para cada projecto (por exemplo: Sistema de Aprendizagem, PEJENE e Jovens 

Cientistas), fazendo deste meio uma ligação aos Meios de Comunicação Social e à Sociedade, 

pois é um portal que permite estar a par de todas novidades, em tempo real. 

 

2.5.3 Newsletter Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Newsletter Externa é enviada para os contactos externos à instituição, de modo a divulgar, 

gratuitamente e a uma extensa rede de contactos, os programas nacionais e locais e 

novidades da Fundação e seus equipamentos. Este online é mensal, atingindo mais de 9.750 

pessoas e instituições. 

 

É organizado de acordo com a visibilidade e proximidade cronológica e todos os temas são 

desenvolvidos tendo em conta a técnica da pirâmide invertida, habitual nas notícias de 

imprensa para captar a tenção do leitor e, no final de cada tema, é disponibilizado o contacto 

directo do responsável pelo evento. 

 

Nos últimos 2 meses de 2010 foi conseguida uma meta que já escapava há cerca de um ano: o 

Gabinete de Comunicação voltou a ser capaz de produzir a newsletter do mês corrente 

maximizando a presença do público externo nos eventos da Fundação e aimentando o 

interesse dos Meios de Comunicação Social nas nossas actividades. 

Para tal, muito contribuiu a estrutura do novo sítio de internet da Fundação, que possui uma 

funcionalidade específica para criação destas missivas e que permite o envio simultâneo para 

toda a Base de Dados. Aproveitando esta maior facilidade de construição foram construídas 8 

newsletters para os diferentes programas e actividades, para além da já habitual mensal, isto 

no espaço de 3 meses. 



 

 

 

 

 

Relatório de Actividades e Contas 2010                                                               81 
 

 

O feedback é bastante positivo, fazendo crescer a Base de Dados de edição para edição – 

havendo contactos específicos com pedidos para adesão à recepção da Newsletter. 

 

2.5.4 Base de Dados 

 

O processo de actualização e organização da base de dados da instituição é contínuo, 

recebendo constantemente novos contactos, através de programas anuais, feiras, do nosso 

website, das novas tecnologias em que apostamos e de pedidos directos de contacto – através 

de preenchimento de fichas de contacto com as mais variadas instituições e parceiros. 

 

Neste momento, a Base de Dados, do Departamento de Comunicação, apresenta cerca de 

9.700 contactos, estando actualmente a apostar em contactos o mais personalizados possível 

e em reforço de parcerias e proximidade temática, tendo já pedidos directos para inserção. 

 

O próximo passo, a realizar já em 2011, é reunir todas as Bases de Dados dos Departamentos 

institucionais (Sistema de Aprendizagem, Formação Profissional, Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos, PEJENE e Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores), por forma que que 

as cComunicações seja todas enviadas do mesmo rememtende e assim, cheguem ao máximo 

possível de pessoas 

 

2.5.5 Assessoria de Imprensa 

 

No que concerne à assessoria de imprensa, fez-se um esforço para melhorar este tipo de 

comunicação, com o intuito de projectar mais e melhor o trabalho da Fundação. Assim, 

definiram-se alguns princípios de actuação: 

� Envio de notas de imprensa somente quando a notícia é relevante para entidades 

externas à Fundação, sempre na semana do evento e a contactos o mais personalizados 

possível. 

� Envio de pitches (nota informativa informal) dirigidos a um jornalista em 

particular, quando o seu interesse e relação com o Departamento de Comunicação são 

reconhecidos. É crucial, neste campo, fomentar boas relações com os profissionais da 

área da comunicação e jornalismo, bem como realizar follow-ups ou fortalecer a 

informação disponibilizada sempre que se possuam desenvolvimentos para garantir a 

presença do nosso evento na agenda dos vários Meios de Comunicação Social. 

 

Durante todo o ano, a Fundação da Juventude, contando com o trabalho das suas infra-

estruturas, Departamentos e Delegações conseguiu cerca de 230 notícias publicadas nos mais 

variados Órgãos de Comunicação Social, reforçando-se agora o contacto directo com as 

redacções para eventos mais específicos e de maior visibilidade como as Feiras Francas, a 

Final Europeia para Jovens Cientistas, a entrega de diplomas do PEJENE e as Tertúlias Porto 

Tónico. 
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2.5.6 Presença em Feiras 

 

A Sede da Fundação participou, a 19 de Março, na Feira “Valoriza-te”, no Fórum de 

Ermesinde; a 17 de Abril na Feira “Qualific@”, na Exponor; e a 22 de Maio esteve presente na 

“Feira das Oportunidades”, evento da Câmara Municipal da Maia. 

 

De 18 a 20 de Novembro, a Fundação da 

Juventude co-organizou e promoveu a 13ª Feira 

do Empreendedor da ANJE, na Alfândega do 

Porto. Numa Feira que contou com milhares de 

visitantes ao longo dos três dias, o Programa 

Ninhos de Empresas aproveitou o contexto 

sócio-económico que apela à criação do auto-

emprego e apresentou a sua imagem 

modernizada e foi visitado por mais de 200 

jovens iinteressados, provenientes um pouco 

de todo o país, na sua maioria jovens 

estudantes do Ensino Superior e profissionais licenciados. 

Muitos, sabendo do processo de modernização porque passarão as instalações, mostraram 

interesse nas condições e serviços disponibilizados. 
 

A Fundação da Juventude esteve, também nesses três dias, presente na 4ª Edição da Feira 

EMAX - Encontro e Mostra Associativa Juvenil de Portugal e Galiza, que decorreu na cidade de 

Chaves. 

Esta edição foi dirigida a associações juvenis e grupos de crianças e reuniu cerca de 800 

participantes, nomeadamente da Região 

Norte. 

 

A Fundação da Juventude esteve 

representada com um stand que valoriza 

projectos para jovens estudantes e 

empreendedores: o programa "Ninhos de 

Empresas" e com os vários projectos 

do Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos (Feiras Francas, Residências 

Artísticas, Exposições, entre outras 

actividades). 

 

A Delegação de Lisboa participou, entre os dias 10 e 13 de Março, na Futurália, na FIL; e a 25 

e 26, na 8ª Edição do “Business Fórum”, na Faculdade de Economia da Universidade Nova de 

Lisboa. 

A 20 de Maio, esteve representada na Feira de Emprego da Universidade Lusíada. 

A 2 de Julho participaram no Workshop Green Biz, dedicado ao tema Gestão Estratégica para 

a Sustentabilidade em Évora. 
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Já a Delegação do Algarve, nos dias 19 e 20 de Março do corrente ano, fez-se representar na 

exposição IN FORMA’10 – Formação, Emprego e Empreendedorismo, em Loulé.  

 

A organização desta iniciativa foi da responsabilidade 

da Câmara Municipal de Loulé em parceria com várias 

entidades, nomeadamente o IEFP – Delegação 

Regional do Algarve, Centro de Emprego de Loulé, 

Direcção Regional de Educação do Algarve e o NERA – 

Associação Empresarial da Região do Algarve, 

contando também com a colaboração de entidades 

que integram o Observatório Local de Formação, 

Emprego e Empreendedorismo. 

 

Durante o decorrer desta exposição realizaram-se workshops e conferências sobre temáticas 

do interesse dos destinatários (estudantes, formandos e formadores, desempregados e 

empresários) de modo a informar e capacitar os diferentes tipos de público. 

 

Participou também na Feira da Juventude, nos dias 16, 17 e 18 de Abril, em que, sendo a 

Câmara Municipal de Tavira a entidade promotora deste evento, cedeu gratuitamente um 

stand, o que facilitou a divulgação e a informação dos projectos realizados, quer a nível 

nacional quer regionalmente utilizando material informativo (brochuras, publicações, CDs e 

T-shirts) disponível aos visitantes.  

 

Relativamente às visitas ao stand da Fundação da 

Juventude, houve uma abordagem por parte de 

alguns adultos interessados na recolha de material 

informativo, nomeadamente nas publicações 

(“Estudo dos PALOP”, “Jovens Diplomados no 

Algarve, “Drogas, consumo aos 18”, e “Equal 

(catálogo, guia de boas práticas em Moluscicultura e 

Salinicultura)”. 

 

Já entre 12 e 31 de Maio, a Fundação da Juventude esteve presente na VIIIª Edição da Feira 

“Encontros com o Futuro Profissional”, com o objectivo de dar a conhecer os seus projectos e 

actividades, bem como conhecer o trabalho que as outras entidades participantes estão a 

fazer na Região e adquirir contactos de jovens interessados no trabalho da Fundação da 

Juventude. 

 

A convite da AMBIFARO, a  Delegação do Algarve participou nos dias 18, 19 e 20 de Novembro 

de 2010 na exposição “Faro Empreendedor – Formação, Empreendedorismo e Emprego” na 

Escola Superior de Gestão e Hotelaria da Universidade do Algarve em Faro.  
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A organização desta iniciativa foi da responsabilidade da Câmara Municipal de Faro em 

parceria com a AMBIFARO, a Universidade do Algarve, o IEFP, IP – Delegação do Algarve, a 

Direcção Regional de Educação do Algarve, a ANJE – Associação Nacional de Jovens 

Empresários, o IAPMEI, a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, a CEAL – Confederação dos 

Empresários do Algarve, a REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza (Núcleo de Faro) e Associação 

Académica da Universidade do Algarve. 

No decorrer desta exposição realizaram-se conferências, workshops, e palestras sendo os 

oradores das mesmas os representantes das entidades parceiras. 

 

No âmbito da divulgação dos Programas e Projectos da 

Fundação da Juventude, a Delegação do Funchal 

paraticipou, de 15 a 19 de Novembro, na 3ª edição da 

Semana Global de Empreendedorismo na Madeira, a qual 

envolveu 16 entidades e visou fomentar a cultura 

empreendedora entre os madeirenses, estando mais de 

100 países envolvidos para inspirar, informar, educar e 

influenciar para o empreendedorismo, a inovação e a 

criatividade.  

A Fundação da Juventude participou em parceria com a Direcção Regional de Juventude, e 

como parceiros do CEIM (Centro de Empresas e Inovação da Madeira), promotor desta 

organização a nível regional. 

Este evento contou com a presença da Directora Pedagógica da Escola Profissional Atlântico, 

o Director Regional de Juventude e a Presidente do Centro de Empresas e Inovação da 

Madeira (CEIM). 

 
2.6 Promover a cultura, a animação e a aprendizagem intercultural na área da juventude 

   

2.6.1 Palácio das Artes – Fábrica de Talentos – Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Palácio das Artes - Fábrica de Talentos é um projecto da Fundação da Juventude, situado 

no Largo de S. Domingos, em pleno Centro Histórico da cidade do Porto e constitui-se como 

um centro de excelência de criatividade e inovação, pois tem como objectivo máximo apoiar 
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a inserção dos Jovens Criadores na vida activa, proporcionando meios e estratégias de suporte 

ao desenvolvimento dos seus projectos, apoiando a sua formação, criação, produção, 

promoção e divulgação, através da transferência de externalidades positivas do sector 

artístico, criativo e cultural para outros sectores da actividade nacional e internacional.  

 

Segue-se o conjunto de actividades desenvolvidas ao longo de 2010, comprovando que os 

programas e projectos foram a melhor forma de consolidação deste equipamento cultural, 

que apesar de “jovem”, já é uma referência na zona ribeirinha da cidade. 
 

2.6.1.1 Feiras Francas 

Este projecto começou a ser desenvolvido por Carla Rendeiro que desenvolveu as duas 

primeiras edições das Feiras Francas. As restantes edições foram geridas por Guilherme Blanc, 

e a partir de Outubro, por Joana Faria. 

 

1ª Edição 

Foi a 27 de Fevereiro que a Fundação da Juventude, acolheu no 

Palácio das Artes - Fábrica de Talentos, a 1ª edição das Feiras 

Francas, com enorme adesão e com resultados comerciais 

surpreendentes. 

Estiveram presentes nesta 1ª edição vários artistas/criadores de 

todo o país (Porto, Mirandela, Leiria, Stª. Maria da Feira, Lisboa) 

representando as mais variadas áreas. Da música ao gourmet, 

passando pela pintura, dança, escultura, design, artefactos 

têxteis, fotografia, publicação e alimentação, o público pôde ter 

contacto com alguns dos melhores exemplos do que se faz em 

Portugal, no domínio geral das Industrias Criativas. 

 

A Feira abriu as portas ao som do grupo Enraizarte (Projecto da Academia de Artes de Chaves) 

que atraiu as atenções de todos os que, apesar do mau tempo que se fazia sentir, visitavam a 

Zona Histórica do Porto com objectivos turísticos e de lazer, comerciais, artístico-culturais e 

de investimento. E este vasto público que nos visitou (cerca de 1.500 presenças), foi muito 

diversificado em termos de idade, sexo, naturalidade e interesses, o que permitiu dar um 

carácter "multi-color" a esta 1ª Feira Franca. 

 

2ª Edição – “Dia Internacional do Teatro e Dia Nacional dos Centros Históricos” 
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A 2ª edição coincidiu com o Dia Internacional do Teatro e dia Nacional dos Centros Históricos, 

inserindo-se portanto a programação do dia 27 de Março nessas comemorações. Para o efeito, 

a Companhia de Teatro Estaca Zero apresentou uma performance baseada na mais recente 

produção 10X10, 2/3 actores, performance/monologo com a duração de 10 minutos, em 

espaços distintos do Palácio, seguindo-se a participação da Sociedade Onírica de Teatro 

Amador Orgânico - S.O.T.A.O - grupo de teatro académico do Instituto de Ciências Biomédias 

Abel Salazar, o Centro de Dança do Porto, Teatro de Crianças, Concerto de Guitarra, Viola e 

Violoncelo, entre outros. 

 

3ª Edição - "Paixão e Revolução" 

Às portas do dia da Liberdade e finalmente 

chegados os dias de Primavera, novos 

projectos artísticos, literários e design 

marcaram presença na terceira edição das 

Feiras Francas, no dia 24 de Abril. As Feiras 

Francas, reafirmam-se como um espaço 

transversal de exposição e venda de 

projectos artísticos e criativos emergentes, 

nesta 3ª edição sob o conceito "Paixão e 

Revolução", que serviu de mote aos criadores 

e de inspiração para a apresentação dos seus 

trabalhos. 

Livrarias independentes e editoras emergentes ocuparam um novo espaço exclusivamente 

dedicado à venda de publicações e à leitura. Design de produto, moda e mobiliário, 

continuaram de pé firme nas Feiras Francas, um projecto também de portas abertas à música 

e à experimentação performativa. 

 

4ª Edição – “id:PT” 

Na quarta edição das Feiras Francas, mais de 30 projectos que, de alguma forma, 

caracterizam, manifestam ou pensam a identidade portuguesa, 

contemporânea e tradicional, foram apresentados no Palácio das 

Artes - Fábrica de Talentos. Alguns emergentes e pela primeira vez 

a espreitar o sector criativo, outros com expressiva projecção a 

nível nacional e até internacional. Estes projectos deram vida à 

plataforma mensal de grande transversalidade criativa, que são as 

Feiras Francas. Vários ilustradores foram novamente desafiados a 

desenvolver projectos específicos sobre o tema, a companhia de 

teatro Visões Úteis foi convidada a apresentar três excertos da sua 

nova produção, a Comissão, e os alunos finalistas do CITEX vieram 

expor os seus projectos de final de curso. Ainda nesta edição de 

Maio, continuou-se a forte aposta nas criações independentes de joalharia e de design de 

produto. 
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5ª Edição - “That´s all folks!”  

No mês das festas populares, o Palácio das Artes - Fábrica de 

Talentos da Fundação da Juventude, apresentou no dia 26 de 

Junho, a quinta edição das Feiras Francas. 

A acompanhar a exposição "Like Tears In Rain", patente no Palácio 

das Artes desde 11 de Junho, a quinta edição das Feiras Francas 

preencheu o Piso Nobre do Edifício secular, com projectos nas 

áreas de Joalharia, Design de Produto e de Ilustração, que 

exploram e reflectem memórias ou que, em si, fazem parte da 

memória do projecto Feiras Francas. 

Com a habitual preocupação de cruzar projectos de renome a nível 

nacional e internacional (alguns destes, com presença na exposição 

"Destination: Portugal", do MoMA de Nova Iorque) com projectos 

emergentes no sector criativo, foram convidados novos participantes mas também aqueles 

que marcaram o percurso do projecto Feiras Francas, durante os últimos meses. 

Como apontamento final da quinta edição, as memórias folk da guitarra de Norberto Lobo 

(que conta com dois álbuns de estúdio, 'Mudar de Bina' (Bor Land, 2007) e 'Pata Lenta', 

editado em meados de 2009 pela Mbari), se fizeram ouvir numa das Salas do Palácio das Artes 

- Fábrica de Talentos (Sala Liberty Seguros), num concerto intimista. 
 

6ª Edição – R21 

Na 6ª edição das Feiras Francas, sob o tema R21, o Palácio das 

Artes - Fábrica de Talentos celebrou o vigésimo primeiro 

aniversário da Fundação da Juventude com a apresentação e 

promoção de diversos projectos artísticos e criativos de diferentes 

áreas. A sala cofre foi intervencionada pelo trabalho de Estefânia 

Almeida da Adorna Corações. As ilustrações estiveram par a par 

com o palco utilizado para performance da Confederação_Núcleo 

de Investigação Teatral. O Artesanato Urbano esteve representado 

pelas mãos de diferentes criadores. O trabalho de Pedro Sequeira, 

artista em residência do Palácio das Artes - Fábrica de Talentos 

invadiu uma das salas e foi partilhado com o público. As edições de 

arte e design eram folheadas enquanto se escutava o concerto intimista e bastante aplaudido 

de João Paulo Rosado e Eurico Costa. 
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7ª Edição – Keep It Simple 

A 7ª edição das Feiras Francas, o Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos, foi palco de divulgação e partilha de mais de 20 projectos 

oriundos de diferentes áreas criativas. 

Sob o tema Keep It Simple, as 12 horas do último sábado de 

Outubro permitiram uma viagem de regresso às coisas mais simples 

e mais saborosas do nosso dia-a-dia… Testes de cores e do que “nos 

fica bem” pela Dream On, “jóias” de trapilhos com design da 2K 

Linha, os brilhos de anaparis, o deleite dos chocolates Casa Grande 

Chocolatier, os pássaros delicados da ilustradora Ana Cunha, o 

imaginar a nossa versão boneco pela Rita da Matilde Beldroega, o ecoar dos concertos dos 

Homem Mau, a leitura empolgante pelo autor João Pedro Mésseder do livro infantil "Conto da 

Travessa das Musas" e muitos outros pequenos mimos proporcionaram-nos os simples prazeres. 

 

8ª Edição – Transparências 

A 27 de Novembro o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos viveu 

um dia entre o mundo dos esquiços de mãos e o trabalho delicado 

de joalharia de Ana Pina, os botões que personificavam colares, 

bandoletes e afins de Madame Janvier, as peças dos finalistas do 

curso EFA de joalharia da Escola Artística de Soares dos Reis 

inspiradas nos murais de azulejo do Porto, as travessuras infantis de 

Pink Nou Nou, os anzóis e porcas que nas mãos da Fast Jewel se 

transformam em bijutaria urbana, os cachecóis de coisas d’homem, 

a textura dos cadernos encadernados com papel de antigamente da 

Winkiemoon, o suporte de incenso da Doteviris design, a biblioteca PAP que dá vontade de ter 

em casa ao lado do sofá, a instalação de fotografias de Alexandre Rola que tinha inaugurado 

as salas da Galeria do Palácio aquando a sua inauguração, entre muitos outros objectos e 

projectos marcaram a oitava edição da Feira Franca subordinada ao tema “Transparências”.  

Nestas Feiras Francas, visitantes e participantes fizeram uma viagem a um universo de 

simplicidade e prazer, reafirmando-se uma vez mais o estatuto de plataforma de grande 

transversalidade, aberta a distintas áreas artísticas e criativas na cidade do Porto. 

 

9ª Feira Franca - À procura de Autenticidade 

No dia 18 de Dezembro, o Palácio das Artes - Fábrica de Talentos recebeu mais uma edição 

das Feiras Francas, edição excepcionalmente no terceiro sábado do mês.  
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Com a temática “ À procura de Autenticidade” destacamos o 

trabalho de 3 jovens criadores de moda: Fernando Lopes, Hugo Veiga 

e Luciana Teixeira que vestiram as paredes com papel cenário com 

os moldes desenhados em tamanho real, com a montagem dos 

mesmos em monos e com as peças finais, sem dúvida um desafio com 

um resultado incrível. A surpresa das Feiras Francas serem 

presenteadas com um livro exemplar único e autêntico dos designers 

gráficos da we work for knowledge. A instalação da Peel living 

projects na sala cofre com os bancos desmontáveis que estavam suspensos. Os cupcakes da 

Ganache que encantaram olhos e adoçavam bocas. A capa traquina da Mania da Maria que a 

criadora vestia e explicava como se pode usar, criar e recriar. E a leitura encenada de Núria 

dos Cabeças no Ar e Pé na Terra, a pequena menina-prodígio como ouvíamos comentar, que 

encantou crianças e adultos com a sua expressividade sentida transportando-nos para a terra 

da Dia em que crescem milhões de morangos bem docinhos quando nos apaixonamos. 

Foi assim em busca de Autenticidade que nos despedimos de 2010, num calor e conforto 

sentido entre as artes que nos trouxeram e selaram o ano com uma tranquilidade criativa. 

 

  

Design 
Produto 

Joalharia 
Design 
de Moda 

Editoras e 
Livrarias 

Ilustração Performances 
Design de 
Mobiliário 

Cake 
Design 

total de 
participantes por 

FF 

1ª edição 11 1 10 0 2 3     27 

2ª ediçao 10 1 0 0 0 5     16 

3ª edição 9 6 6 6 5 5 1 2 40 

4ª edição 13 4 12 7 7 5 1 2 51 

5ª edição 12 4 1 7 6 3 1 2 36 

6ª edição 8 1 1 4 12 1 1 1 29 

7ª edição 10 1 2 3 3 2 1 1 23 

8ª edição 10 2 2 1 6 2 2 1 26 

9ª edição 11 2 3 2 8 3 1 2 32 

total 94 22 37 30 49 29 8 11 280 
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2.6.1.2 Revista ‘Fábrica de Talentos’ 

 

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos editou a 21 de Maio o nº5 da 

Revista “Fábrica de Talentos”, encartada no Jornal Público, sendo 

distribuída gratuitamente. Foram 40.000 exemplares que atingiram 

meio milhão de leitores a nível nacional. 

Para o desenvolvimento da Revista “Fábrica de Talentos”, no ano de 

2010, o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos deu a oportunidade a 2 

Jovens, Carlo Braga e Álvaro Dols, das áreas do Jornalismo, Fotografia 

e Design de Moda, respectivamente, para executarem este projecto, 

que, mais uma vez, primou pela ousadia e inovação, sendo de destacar 

as colaborações de Teresa Ricou, Leonel Moura, Guilherme d’Oliveira Martins, Vitor 

Belanciano e Brian Eno.  
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Já a 26 de Novembro foi editado o nº6 da Revista “Fábrica de Talentos”, encartada no Jornal 

Público, sendo distribuída gratuitamente, mantendo o número de exemplares e a distribuição 

a nível nacional. 

Para o desenvolvimento do nº6 da Revista “Fábrica de Talentos”, o Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos deu a oportunidade à jovem Liliana Fraga, da área da Comunicação, para 

executar este projecto, que, mais uma vez, primou pela ousadia e inovação, sendo de 

destacar as colaborações de Amândio Pereira, António Pedro Vasconcelos, António Tavares, 

Evan Roth, Filipe Oliveira Dias, Filipe Oliveira Baptista, José António Feu, José Jorge Letria, 

OsGémeos, Pedro Jordão, Pedro Penim e Vitor Mourão. 

 

2.6.1.3  Workshops 

 

Com vista a promover a formação, o conhecimento e o debate em torno de propostas 

artísticas, apresentadas por diferentes entidades e empresas, os workshops do Palácio das 

Artes – Fábrica de Talentos, abordaram temas relevantes nesse contexto, de forma a cativar o 

público e gerar o intercâmbio e uma troca de experiências entre os jovens criadores e as 

temáticas apresentadas. Apenas foram desenvolvidas estas acções no primeiro semestre de 

2010, sendo que a equipa do Palácio das Artes está já a trabalhar um calendário muito mais 

completo para 2011. 

 

O público pode então aceder a formação nas seguintes áreas: 

 

• Oficinas Livres de Pintura 

Duração trimestral Novembro a 26 de Março e 2 de Abril 

Frequência Sextas-feiras  

Horário laboral 19h00 às 21h00 

Formador Jorge Curval 

Estiveram presentes neste workshop 10 participantes. 

 

• Temas de História da Arte 

Duração: até 25 de Março 

Frequência quintas-feiras  

Horário laboral 19h00 às 21h00  

Formadora Manuela Hardgreaves 

Estiveram presentes neste workshop 10 participantes. 
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• Dança e Percussão Africana 

Duração 1 de Fevereiro a 26 de Abril 2010  

Frequência Segundas-feiras  

Horário laboral 10h30 às 12h00  

Formador Allatantou Dance Company 

Estiveram presentes neste workshop 9 participantes 

 

 

• Tango Argentino 

Duração 23 a 26 de Fevereiro de 2010 

Frequência De Terça-feira a Sexta-feira  

Horário pós-laboral 19h00 às 21h00 (8 horas de aulas para 

iniciados e 1 hora de prática assistida) 

Formadores Inês Tabajara e Fernando Leal 

Estiveram presentes neste workshop 12 participantes 

 

 

• Fotografia 

Data: 27 e 28 de Março 

Horário: 9h30 - 12h30 e 14h00 - 18h00 (sábado) e 7h30 - 

12h30 e 14h00 - 17h00 (domingo)  

Formador Pedro Martins 

Estiveram presentes neste workshop 10 participantes 

 

 

• Psicologia da Arte 

Duração 5 a 26 de Maio 2010  

Frequência Quartas-feiras  

Horário laboral 15h00 às 18h00  

Formador: Maria Antónia Jardim 

Estiveram presentes neste workshop 12 participantes 

 

 

 

2.6.1.4 Exposições 

 

Atendendo à missão da Fundação da Juventude e no âmbito do plano de acção do seu 

projecto cultural, Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, a Fundação disponibiliza os seus 

espaços gratuitamente aos Jovens Criadores para realizarem as suas exposições. 

No total do ano ocorreram várias mostras, a saber: 
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Alexandre Rola – Homes +  

11 de Dezembro de 2009 a 29 de Janeiro de 2010 

“Home +” é uma exposição de cerca de 16 obras 

que retrata a realidade dos sem abrigo da cidade 

do Porto.  

Utilizando cartazes e mupis usados de rua como 

suporte para a sua pintura, Alexandre Rola reflecte 

sobre uma realidade urbana e sombria que a 

sociedade prefere ignorar.  

Criando um paralelismo entre o suporte e o seu 

tema, ambos “ocupantes” das ruas do Porto, Rola acentua essa realidade com fortes 

pinceladas a acrílico trazendo assim uma energia e força á obra, obrigando assim ao 

visionamento e confirmação de uma realidade não tão positiva. O artista reforça também 

questões de reciclagem ao utilizar cartazes usados, enriquecendo assim a sua obra 

criativamente e cativando pela sua originalidade na utilização de materiais. 

 

Exposição de ilustração - Histórias - Teresa Fontes 

5 de Fevereiro a 5 de Março  

"Histórias" teve como objectivo tentar acrescentar algo á 

vida das pessoas, podendo este algo ser um elemento 

falível. Influenciada directamente pela sua mãe, a 

artista Teresa Fontes quis mostrar que hoje em dia já 

não se contam histórias, e que estas são tão 

importantes, tanto a nível da riqueza do imaginário 

como também a nível da história pessoal. 

Teresa Fontes tenta mostrar através das suas ilustrações, que atrás de uma história vêm 

memórias, e estas representam um arquivo de todo um conjunto de situações e experiências 

que nos moldam e nos fazem ser quem somos. A artista pretende desta forma dar vida a 

personagens, memórias e vivências que de alguma forma a acompanham e fazem parte da sua 

vida, com intuito de contar um pouco da sua própria história. 

 

Exposição itinerante de jóias europeias 

12 a 27 de Fevereiro 

Projecto Comenius 2008-2010 - "When a stone 

becomes a jewell" 

A Escola Artística Soares dos Reis promoveu sob a 

Coordenação da docente Madalena Meneses a 

Exposição Itinerante de jóias, co-financiada pelo 

Projecto Comenius 2008-2010.  

Esta mostra, inserida no projecto Comenius "when a stone a becomes a jewell" é um evento 

multicultural expositivo, de jóias criadas e produzidas por alunos do nível secundário de 8 

escolas europeias parceiras.  

 



 

 

 

 

 

Relatório de Actividades e Contas 2010                                                               94 
 

 

 

 

"Singularidades na Simplicidade" de Sónia Arrepia 

12 de Março a 9 de Abril 

Singularidades na Simplicidade reúne um 

conjunto de imagens que procuram dar a 

conhecer um Algarve diferente da visão turística 

tão amplamente divulgada.  

É a visão pessoal de Sónia Arrepia derivada de 

pequenos momentos de abstracção, onde a autora 

descobre novas formas de ver e sentir o Algarve. 

Decompondo a realidade à sua volta em pequenos 

momentos que quebram a linha do tempo e a transportam para outras realidades mais subtis, 

Sónia Arrepia procura na simplicidade, singularidades. 

 

 

Exposição de homenagem a Fabergé "O Ovo Cósmico" 

Colecção particular de Maria Antónia Jardim.  

26 de Março a 9 de Abril 

Exposição de homenagem a Fabergé "O Ovo Cósmico" 

 

 

 

 

As palavras Silenciam-se no Silêncio – Eduarda Ferraz  

9 de Abril a  7 de Maio  

"As Palavras Silenciam-se no Silêncio é uma série de dez 

obras criadas por Eduarda em 2009.  

Com o apoio da Fundação da Juventude esta exposição tem 

a particularidade de aliar as artes plásticas (pintura), 

instalação e performance, uma causa de solidariedade 

para com os animais abandonados e desprotegidos e as 

novas tecnologias uma vez que também marcará presença 

na Internet através do portal das artes Bestartis.com. 

 

 

Empenas Cegas – Ivo Teixeira 

7 de Maio a 7 de Junho 

Instalação urbana criada de propósito para o espaço 

Galeria do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos.  
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"Um cenógrafo no museu" 

FITEI Festival Internacional de Teatro de Expressão 

Ibérica  

1 a 17 de Junho  

Esta exposição resulta das quatro décadas do 

trabalho criativo do cenógrafo Fernando Filipe. Com carreira iniciada no Porto nos anos 60, 

como artista plástico, o seu trabalho distingue-se pela eficácia, rigor e qualidade das suas 

criações para teatro. Feita especialmente para o Museu Nacional do Teatro, do qual fez parte 

durante 20 anos, «Um cenógrafo no Museu» é uma justa homenagem a um dos mais 

importantes cenógrafos portugueses do século XX. 

 

Exposição "Like Tears in Rain"  

Comissariada pela jovem curadora  

Luiza Teixeira de Freitas 

11 de Junho a 28 de Julho 2010 

Artistas Envolvidos: 

ChunTeng Chu           Cildo Meireles 

Carlos Contente         Susana Mendes Silva 

Marius Engh               Damián Ortega 

Carlos Garaicoa          Marjolaine Ryley 

João Louro                Nedko Solakov 

Euan Macdonald         Francisco Tropa 

 

Esta exposição conta com a colaboração de diversas instituições, incluindo a Fundação EDP, a 

Sociedade Estatal para a Acção Cultural Exterior de Espanha (SEACEX) e a Direcção de 

Relações Culturais e Científicas do Ministério dos Negócios Estrangeiros  e de Cooperação de 

Espanha. 

 
Exposição Intocável  

11 de Agosto a 15 de Setembro 

Colectiva de Alunos e ex – alunos da Faculdade de Belas Artes do Porto 

Mostrar um discurso é isolá-lo. Tendo como traço identitário a formação 

na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, o trabalho em 

exposição, para além da variedade de meios e processos utilizados no 

âmbito das artes plásticas, revela, que cada um dos participantes, possui 

algo que o distingue e autonomiza. Daí parecer que cada um é uma ilha, 

que cada um é um corpo, na condição de intocável. 

A selecção dos trabalhos, de alunos e ex-alunos da Faculdade de Belas 
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Artes da Universidade do Porto, foi feita pelos Professores Paula Soares e Fernando Pinto 

Coelho. 

 

Exposição Abismos Contemporâneos 

2 a 27 de Outubro  
 
Stephan Balkenlhol, Alemanha 

Charles Sandinson, Escócia  

Marepe, Brasil 

Javier Nuñez Gasco, Espanha 

Julian Opie, Reino Unido 

João Tabarra, Portugal 

Rogelio López Cuenca, 

Espanha 

Baltazar Torres, Portugal  

Jonathan Meese, Japão 

 

A Fundação da Juventude acolheu a exposição Abismos Contemporâneos I e duas conferências 

no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. Este evento enquadrou-se no âmbito do Look 

Up|Natural Art Porto Show, um projecto multidisciplinar organizado pelo galerista Fernando 

Santos e pelo crítico de arte David Barro que explora a sustentabilidade na arte, na 

arquitectura e no design. 

Em Abismos Contemporâneos I o problema do indivíduo imerso no abismo do contemporâneo é 

abordado por nove artistas nacionais e internacionais. Os modos de vida actuais, desligados 

da envolvência natural, encarnam a perda da possibilidade de viver e experimentar a história 

de um modo activo, uma vez que o trabalho e as nossas acções quotidianas se apresentam 

como algo indirecto e impalpável. Esse modo de ver o mundo como crise, como trabalho 

temporal, cede lugar a formas de existência dominadas pela alienação, a violência, o 

ostracismo, o impessoal e um sentimento de alheamento e impotência relativamente ao 

espaço vital que desembocou em problemáticas do meio ambiente e num desenvolvimento 

insustentável que evidencia a urgência de novos modelos de conduta mais responsáveis.   

 

Duas conferências tiveram lugar no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos no dia da 

inauguração da exposição, sendo de entrada livre: 

2 de Outubro, 15h30 

Baltazar Torres, Artista 

Do Centro à Periferia: a orla do desespero 

 

2 de Outubro, 16h30 
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Conversa João Tabarra – David Barro, Artista e Comissário, respectivamente 

Focando a realidade 

 

Exposição Carlos Guzmán e Colectiva de Artistas Cubanos - 6 a 23 de Novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O total de visitantes de 2010 é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.5 Ciclo de Tertúlias “Porto Tónico”  

 

O Cilco de Tertúlias “Porto Tónico” é um espaço de informação e de debate, alargando o seu 

âmbito de actuação à opinião e às ideias que serão apresentadas por parte dos convidados e 

de todos os presentes, com as suas interrogações e as suas dúvidas, contribuindo para o 

enriquecimento da troca de ideias e experiências criativas. A ideia da Fundação da Juventude 
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em organizar estes encontros, é propiciar uma conversa e um intercâmbio de experiências, 

em ambiente descontraído e distante dos compromissos quotidianos. 

Em 2010 foram apresentadas:  

 

12ª Tertúlia - CINEMA 

Data |28 de Janeiro (quinta-feira) 

Convidados | Dario Oliveira, Festival Curtas de Vila do Conde; Evelina 

Pereira, Actriz e Modelo; Isolino Sousa, Coordenador do Curso de Cinema 

e Audiovisuais da ESAP; Jorge Campos, Documentarista - Docente da 

ESMAE; José Alberto Pinto, Clube Português de Cinematografia/Cineclube 

do Porto; José Nuno Silva, Recém-licenciado em Cinema; Marco 

Conceição, Especialista em Som - Docente da ESMAE; Nuno Rocha, 

Realizador - Vencedor dos Prémios ZON Criatividade em Multimédia; 

Vítor Pedrosa, Técnico de Imagem da rede de canais Discovery Channel. 

 

13ª Tertúlia - Cultura Histórica e Res Pública  

Data | 26 de Fevereiro (sexta-feira) 

Convidados | Duarte Cordeiro, Secretário-geral da Juventude Socialista; 

José Soeiro, Deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República; 

Manuel Loff, Professor de Mestrado da FLUP; Michael Seufert, Presidente 

da Juventude Popular; Paulo Raimundo, Membro da Comissão Política do 

Comité Central do PCP; Pedro Rodrigues, Presidente da Juventude Social 

Democrata. 

 

14ª Tertúlia - O Teatro e (as) Outras Expressões Artísticas 

Data | 27 de Março (sábado)  

Convidados | Daniela Gonçalves, Actriz da Estaca Zero Teatro, 

Associação Cultural;  Hugo Sousa, Encenador e Actor da Companhia de 

Teatro Cabeças no Ar e Pés na Terra; Joana Providência, Academia 

Contemporânea do Espectáculo; Lara Soares, Coordenadora do Serviço 

Educativo do Balleteatro; Mário Moutinho, Director Artístico F.I.T.E.I.; 

Moura Pinheiro, Director do Departamento de Teatro da E.S.M.A.E 

 

 

15ª Tertulia - Memória e Património 

Data |22 de Abril (quinta-feira)  

Convidados | Inês Amorim, Directora do Curso de Mestrado em História e 

Património da FLUP; João Valente Aguiar, Investigador do Instituto de 

Sociologia da FLUP; Mário Rui Silva, Vogal Executivo da Comissão 

Directiva do ON.2; Patrícia Salgado, Jovem licenciada em História; Rui 

Bianchi, Docente do M.I de Arquitectura da ESAP, nas unidades 

curriculares de Conservação do Património, Critérios de Reabilitação e 

Análise de Patologias. 
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16ª Tertúlia - "Novas ou Velhas Tecnologias, o paradigma do Século 

XXI" 

Data | 27 de Maio (quinta-feira)  

Convidados | André Cepeda, Blues Photography Studio; Gustavo 

Magalhães, Doutorando em Media Digitais; Paulo Barbosa, VisualWork – 

Agência de Web Design; Paulo Taveira, Designarte; Sérgio Mourão, Porto 

Canal. 

 

 

17º Tertúlia - Marketing Desportivo em discussão em pleno Mundial de 

Futebol 

Data | 30 de Junho (quarta-feira)  

Convidados | Daniel Sá, Carlos Sá, ambos do IPAM e Co-Autores dos livros 

"Sports Marketing - As Novas Regras do Jogo" e "Marketing para Desporto - 

Um Jogo Empresarial; Bruno Prata, Jornalista e Jorge Teixeira, 

Responsável pela RunPorto.com. 
 

 

 

18ª Tertúlia “Novas ou Velhas Tecnologias, o Paradigma do Séc. XXI” 

Data | 29 de Julho (quinta-feira) 

Convidados | Amândio Pereira da Portugal Brands, Filipe Araújo em 

representação da Vodafone e Paulo Taveira pela Designarte 
 

 

 

 

19ª Tertúlia “Escultura” 

Realizou-se dia 7 de Setembro, numa parceria com a Empresa Soares 

da Costa, sob o tema “A escultura e as suas técnicas”, na Praça D. 

João I, no Porto, entre as 18h30 e as 20h30. 

A afluência do público foi altíssima, com mais de 100 pessoas 

presentes e cerca de 200 visitantes à mostra no período do evento. 

Convidados | Ana Carvalho, Escultora ; António Mulungo, Escultor 

convidado Soares da Costa; Jorge Curval, Escultor convidado Soares da 

Costa; Manuel Cruz Prada, Presidente da Associação Portuguesa de 

Escultura e Arte Contemporânea e Paulo Neves, Escultor convidado 

Soares da Costa. 
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20ª Tertúlia “Espaços Expositivos na Cidade do Porto – Oportunidades para jovens 

criadores” 

 

Data | 30 de Setembro (quinta-feira) 

Convidados | Ariana Magalhães, Directora Coordenadora do Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos; Artur Mendanha, Mentor/Administrador do Centro Comercial Bombarda; Estefânia 

R. de Almeida, Galerista; Fernando Santos, Galerista; Isabel Damião, Programadora Cultural 

do Clube Literário do Porto; Ricardo Nicolau, Director Adjunto do Museu de Serralves. 
 

21ª Tertúlia “A Auto-Publicação na Era Digital” 

Data | 28 de Outubro (quinta-feira) 

Convidados | Alexandre Lemos, “Country Manager” da Bubok em 

Portugal; Joana Faria, Gestora do Projecto Feiras Francas / Fundação da 

Juventude, e Estudante de Mestrado em Artes Expressivas; Nassalete 

Miranda, Directora do Jornal “As Artes entre as Letras”; Sofia Nunes, 

autora do livro "Novos Horizontes da Gerontologia: Promoção da 

Esperança"; Vladimiro Feliz, Vereador do Pelouro do Turismo, Inovação e 

Lazer da Câmara Municipal do Porto 
 

22ª Tertúlia “A Reabilitação dos Centros Históricos em Portugal” 

Data | 26 de Novembro (quinta-feira) 

Convidados |Alfredo Ascensão e Paulo Henriques, Arquitectos – Gabinete 

AAPH, Amândio Dias, Director de Serviços do IGESPAR (a confirmar), Ana 

Paula Delgado, Administradora Executiva da Porto Vivo - SRU, Filipe 

Oliveira Dias, Arquitecto, José Fernando Gonçalves, Arquitecto e 

Professor Universitário, Miguel Nery, Membro do Conselho Directivo 

Regional Norte da Ordem dos Arquitectos/ Coordenação de Estudos de 

Sustentabilidade e Eficiência Energética Norte 41º / Nova Sede OASRN, 

Pedro Almeida Gonçalves, Presidente da Comissão Executiva da Soares 

da Costa e Rui Loza, Director da Delegação do Porto do Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana - IHRU 
 

23ª Tertúlia “Os Novos Realizadores” 

Data | 16 de Dezembro (quinta feira) 

Convidados |  Ana Vila Real, Representante da Casa da Animação; 

Beatriz Pacheco Pereira, Fundadora do Fantasporto, Isolino de Sousa, 

Coordenador do Curso de Cinema e Audiovisuais da ESAP; Ivan Saraiva, 

Responsável pela Fast Forward (sujeito a confirmação); Joana Miranda, 

Comissão Executiva da Uframe – Festival Internacional de Vídeo; Manuel 

Fernando da Costa e Silva, Director do Curso de Licenciatura em Cinema 

e Audiovisual da ESAP. 
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2.6.1.6 Portugal Criativo@Porto2010 

 

Promovido pela ADDICT (Agência para o Desenvolvimento das 

Indústrias Criativas) em parceria com a Fundação da Juventude, este 

encontro internacional chamou ao Palácio das Artes – Fabrica de 

Talentos e ao Mosteiro de São Bento da Vitória centenas de pessoas 

que participaram activamente nos semiários, conferências e 

conversas em que intervieram 60 convidados. A iniciativa estendeu-

se ainda às praças e ruas da cidade do Porto, através do “Bairro 

Criativo”, que assinalou o mapa da Baixa e Centro Histórico do Porto 

– Património da Humanidade, com várias intervenções artísticas. 

Reunindo no Porto, durante os dias 24 e 25 de Maio de 2010, várias 

personalidades, pensadores e agentes de referência do sector das Indústrias Culturais e 

Criativas, nacionais e internacionais, o Portugal Criativo@Porto 2010 conseguiu provocar a 

curiosidade e interesse de um público variado, destacando-se jovens profissionais, criadores 

talentosos e investidores potenciais, para além dos destacados decisores políticos. 

 

Mais de 600 pessoas passaram pelos locais onde os 

seminários e conferências se desenrolaram, locais 

hoje marcos de algumas das dinâmicas culturais mais 

arrojadas e inovadoras da cidade. 

 

Paralelamente e integrado neste conceito, esteve 

então o Bairro Criativo que contou com intervenções 

artísticas no espaço público, comissariado pelo Scott 

Burnham (director criativo com experiência internacional em diversos projectos, incluindo 

design e urbanismo) no eixo Mouzinho/Flores, com a parceria institucional da SRU. 
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Este projecto teve como objectivo dar destaque a 

determinados locais da cidade do Porto. Pretendeu-se 

revolucionar a forma como ideias criativas são criadas 

e partilhadas no contexto da cidade. O desafio 

lançado aos participantes era simples: desenhar e 

projectar algo que melhore as vidas das pessoas no 

Porto. O evento contou com a participação de peritos 

e oradores como: Alexandra Mariz da UNICER, Ana 

Teresa Lehman da CCDRN, Piers Roberts da Designer’s Block (Reino Unido), Roberto Gómez de 

la Iglesia da C2+i (Espanha), Mário Augusto, RTP, Francesca Ferguson da Urban Drift 

(Alemanha), Edna dos Santos da UNCTAD/ Nações Unidas (Suiça), entre outros.  

 

 

2.6.1.7 Residências Artísticas 

 

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos abriu as suas Residências Artísticas no dia 21 de 

Junho ao jovem Pedro Sequeira, actualmente a frequentar o Mestrado em Pintura na 

Faculdade de Belas Artes do Porto. Este espaço servirá como ponte de contacto com 

docentes, orientadores, galeristas entre outros interessados, tanto que durante o 2º semestre 

passamos a contar também com: 

 

JOANA FARIA - PORTUGUESA 

Terapia de Artes Expressivas 

Projecto de 12 meses (Dezembro de 2011 a Dezembro de 2012 

 

HECTOR OLGUIN – FRANCO – CHILENO 

Casting actores, figurantes, cenários fotográficos, criação de indumentária e 

acessórios – conta com Sofia de Eça (Portuguesa) que irá fazer o acompanhamento do 

trabalho desenvolvido. 

Projecto de 12 meses (Novembro de 2011 a Novembro de 2012) 

 

ELISABETE SANTOS E LUIS FARIA – PORTUGUESES 

Concepção de 3 projectos relacionados com a Cerâmica 

Projecto de 12 meses (Novembro de 2011 a Novembro de 2012) 

 

RICARDO ANDREZ – PORTUGUÊS 

Designer têxtil 

Criação de Colecção para apresentação no PAFT e Portugal Fashion 
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2.6.1.8 Conferência Michael Sandoval 

 

A 13 de Abril, a Fundação da Juventude organizou a conferência do artista característico pelo 

seu tom informal e interactivo com o público, Michael Sandoval deu testemunho da sua 

experiência como professor, realizador e escritor, e abordou de uma forma prática e directa a 

ideia do desenvolvimento da indústria 

cinematográfica enquanto propulsora do 

desenvolvimento da economia das 

cidades. As escolas, os clusters, as suas 

inter-ligações, co-produções, e os lucros 

indirectos, foram algumas das questões 

abordadas tendo em conta casos práticos 

como o de Abuja na Nigéria, ou o da 

Ciudad de la Luz em Alicante. 

 

Esta conferência, realizada em parceria com a Yellowtail, contou com o apoio do Banco 

Millennium BCP. 

 

 

2.6.1.9 Projecto IMAGINAATLANTICA 

 

Este projecto internacional tem como objectivo a promoção de redes de empreendimento e 

de inovação transnacionais para responder ao desafio do “desenvolvimento solidário da 

economia do conhecimento” e de “valorização do património marítimo”. O projecto visa, 

assim, a criação de um cluster atlântico sustentável das tecnologias de imagem numérica e 

implantação do potencial constituído, nomeadamente através da valorização do património 

atlântico. 

  

A sua duração será de 35 meses (estimado de 1.01.2010 – 31.12.2012) e o grupo reúne as 

seguintes entidades parceiras: 

1 ComAGA - Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême (Angoulême, França) 

www.agglo-angouleme.fr   

2  Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Galiza, Espanha) – www.eixoatlantico.com 

3  Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Região Norte, Portugal) – www.eixoatlantico.com 

4  Fundação da Juventude (Porto, Portugal) – www.fjuventude.pt 

5  Deputacion Provincial de Ourense (Galiza, Espanha) – www.depourense.es 

6  Xunta de Galicia (Galiza, Espanha) – www.xuventude.net 

7 Technium Cast - Centre for Advance Software Technology Limited (West Wales and The 

Valleys, País de Gales) – www.tecnhniumcast.com 

 

Em 2010 a Fundação participou em 3 reuniões: em Julho, Outubro e Dezembro, sendo que na 

última programaram a 1ª reunião de 2011, para o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. 
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2.6.1.10 Palácio das Artes – Fábrica de Talentos ganha Prémio João de Almada 

 

O esforço da Fundação da Juventude em contribuir para a recuperação do Património e a 

revitalização da baixa do Porto foi reconhecido com o Prémio João de Almada, com a 

reabilitação do Palácio das Artes - Fábrica de Talentos um novo pólo artístico-cultural da 

cidade, cujos projectistas foram Alfredo Ascensão e Pedro Henriques. 

O Prémio, de edição bienal, tem o objectivo de "incentivar e promover a recuperação do 

património arquitectónico" da cidade, visando distinguir o melhor exemplo de reabilitação 

que tenha sido concluído durante o período dos dois anos a que cada prémio se refere. Para a 

actual edição, foram elegíveis obras concluídas entre Abril de 2008 e Abril de 2010. 

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos foi inaugurado em Dezembro de 2009, tendo sido 

premiado pelo carácter e a dignidade da intervenção num edifício que tem uma história 

valiosa e que não é escondida, assumindo a reposição duma identidade que se encontrava 

algo adulterada, fruto de sucessivas alterações ao longo do século XX. 

A Fundação da Juventude, proprietária da infra-estrutura, venceu o prémio maior de entre 

os 20 concorrentes, pois o júri reconhece a "qualidade de operação de reabilitação perante o 

edifício pré-existente [...] com abundante material arqueológico" - os cofres antigos foram 

integrados na recuperação do espaço. 

 

 

2.6.1.11 Outras iniciativas/Parcerias 

 

 

 

 

Club ADDICT / Hooked on networking 

A 11 de Fevereiro o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos recebeu o 

Clube ADDICT, um projecto de networking itinerante e temático para 

negócios criativos, que ocorre de dois em dois meses. O tema deste 

primeiro Clube ADDICT, que decorreu no Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos, foi: "Como é que o digital pode ajudar, manter e 

desenvolver as manualidades (artesanais)?" O 

objectivo deste encontro foi dar origem a uma 

ou duas parcerias e/ou ideias para negócios 

criativos. As melhores ideias foram premiadas, 

tendo um acompanhamento e coordenação 

directa da equipa da ADDICT. 
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Potencial C 

No dia 26 de Fevereiro, a Fundação da Juventude cedeu o seu espaço Galeria, no Palácio das 

Artes – Fábrica de Talentos, para a Agência Inova efectuar a Acção de Informação sobre 

Empreendedorismo no Sector das Artes, Cultura e Indústrias Criativas, que registou uma 

adesão muito significativa, sobretudo de jovens estudantes e profissionais. 

 

Dia Internacional da Mulher 

A Fundação da Juventude organizou uma festa pink para comemorar o Dia Internacional da 

Mulher. Estiveram presentes nesta iniciativa cerca de 80 mulheres, lideradas pelo Centro 

Regional de Artes Tradicionais – CRAT. 

 

Gravação de Curta-Metragem do Curso de Cinema da ESAP 

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos acolheu no dia 6 de Maio, um grupo de jovens 

finalistas do curso de Cinema da Escola Superior Artística do Porto, para gravações no interior 

do Edifício. 

 

Prémio Nacional de Indústrias Criativas - Unicer/Serralves  

O Prémio Nacional de Indústrias Criativas - Unicer/Serralves é 

uma iniciativa da Unicer Bebidas, SA e da Fundação de 

Serralves, em parceria com a Fundação da Juventude, Agência 

de Inovação, ANJE, BPI, ESAD, IAPMEI, LMS Design, Univ. Nova 

de Lisboa e Univ. Porto, foi entregue no Palácio das Artes – 

Fábrica de Talentos, a 11 de Maio, onde estiveram presentes 

várias entidades e os seguintes projectos: 

• Projecto 027 - BLUEWAVE - Filipa Reis 

• Projecto 009 - FIT ON PAPER - Paulo Taveira 

• Projecto 054 - PISA PAPÉIS - Nuno Ricou Salgado 

• Projecto 040 - SCIENCE OFFICE - Nuno Esteves 

• Projecto 007 - VERA VIANA - Rui Morais 

• Projecto 091 - UOU! - Gonçalo Cruz 

• Projecto 076 - OSTV - João Vasconcelos (vencedor) 

• Projecto 115 - TV ENERGIA - Vasco Ferreira 

• Projecto 021 - HABITAT ZERO - Diana Roth 

• Projecto 102 - JUST TRY IT - Montras Virtuais - João Abrantes de Oliveira 

 

Song João  

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos acolheu nos dias 22 e 23 de 

Junho, os workshops relacionados com a acção “S.ong João” (Urban 

Culture and Inclusion). Participaram nesta iniciativa os seguintes 

países: Estónia, Gales, Itália, Reino Unido, Portugal, Roménia e 

Sérvia. 

Esta acção foi desenvolvida pela GAIAC em parceria com a Fundação 

da Juventude. 
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Fundação da Juventude promove sessão de esclarecimento sobre Microcrédito para 

Jovens criadores e artistas 

No dia 30 de Junho, a Fundação da Juventude 

acolheu no Palácio das Artes - Fábrica de 

Talentos uma sessão de esclarecimento sobre 

"Microcrédito" da responsabilidade do  Millennium 

BCP, que culminou com a assinatura de um 

Protocolo de Cooperação entre este Banco, a 

Fundação da Juventude, a Universidade Católica - 

Escola das Artes, a Universidade de Aveiro e a 

Agência para o Desenvolvimento das Indústrias 

Criativas. 

 

Este acordo de cooperação visa facilitar a 

integração dos jovens no mercado de trabalho 

pelo empreendedorismo e pela criação de auto-

emprego, aproveitando nichos de mercado e o 

excelente know-how académico dos jovens 

portugueses. Num claro esforço de apoio ao 

empreendedorismo, o microcrédito do Millennium 

BCP pretende contribuir para um incremento dos 

postos de trabalho, designadamente junto dos 

mais jovens, criando oportunidades e estimulando 

a confiança no primeiro emprego de uma forma autónoma e pró-activa. 

 

Atendendo a uma conjuntura marcada pela forte quebra da actividade económica e 

redobrada dificuldade em encontrar o primeiro emprego, o microcrédito poderá revelar-se 

uma alternativa de financiamento para jovens com iniciativas empresariais exequíveis, mas 

que, por força das circunstâncias, não têm acesso ao crédito tradicional, em particular nas 

áreas das Artes e Cultura, da Criatividade e da Inovação. 

 

 

Fundação da Juventude entra no "Barco do Empreendorismo” 

Fundação da Juventude colaborou com o instituto Politécnico de Viana do Castelo, em 

conjunto com outros 18 organismos do Ensino Superior na organização da sua próxima 

iniciativa, o “Barco do Empreendedorismo”. Ao pretender formar, informar e divulgar o 

empreendedorismo associando entidades, iniciativas, promotores e uma região; neste caso o 

Douro e o seu próprio fenómeno de empreendedorismo, em tudo a Fundação da Juventude é o 

parceiro perfeito. 

Domingo dia 12 de Setembro foi o dia escolhido para conhecer o zona ribeirinha do douro no 

âmbito do 7º concurso PoliEmpreende. Do programa, a partir das 15 horas, contam visitas 

guiadas ao Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, equipamento cultural da Fundação da 

Juventude. Pelo seu enquadramento geográfico, pela relevância cultural e pela ambiência 
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numa zona tão rica da cidade, esta infra-estrutura apresentou um programa único que 

permitirá dar a conhecer todas as suas valências. 
 

 

 

Apresentação do Livro “Diário de Maio Luz”  

No passado dia 1 de Dezembro, às 17 horas, foi 

apresentado o 2º livro de Sónia Fernandes sob o 

pseudónimo Maio Luz. 

A obra escrita durante 2007 em mais um período como 

missionária pelo Mundo, chamou mais de 70 pessoas à 

galeria do espaço cultural da Fundação da Juventude e 

acalentou a mente e o coração de todos os quantos 

partilharam o relato das experiências de Sonia. 

A tarde finalizou-se com uma longa fila de compra e 

autógrafos à nova obra, que esperamos seja um sucesso 

nesta época natalícia. 

 

 

Dia Mundial da Luta Contra a Sida 

Para assinalar o DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A SIDA, a Fundação da Juventude associou-se 

à Associação Abraço para apresentação de um desfile da criadora de moda Elsa Barreto, na 

escadaria do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. 

 

Workshop “Inovar para ganhar” 

No workshop sob o tema  realizado em colaboração com a COTEC, o INESC Porto e a ADDICT 

pretendeu-se debater estes aspectos e colocá-los ao desafio do sector das Indústrias Criativas. 

Esta acção decorreu no dia 9 de Dezembro no Palácio das Artes. 
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Club ADDICT 

A Fundação da Juventude fez-se representar no 

Club ADDICT em todas as acções realizadas. 

Palácio das Artes celebra o seu 1º aniversário 

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, 

equipamento cultural da Fundação da Juventude, 

no Porto (Largo de S. Domingos) celebrou a 11 de 

Dezembro, Sábado, um ano sobre a sua inauguração pelo Presidente da República. 

Para celebrar esta ocasião,  às 15h,  estiveram artistas a trabalhar o seu processo criativo ao 

vivo, numa espécie de exposição e ode à própria criação da arte. 

Houve, ainda, um showcase do festival de curtas-metragens Fast Forward, com a exibição das 

curtas vencedoras das últimas edições, e a exibição da curta-metragem  (e o seu making of) 

 realizada nas 24 horas anteriores, exclusivamente para este evento, pelos Peixe:Avião. 

 

2.6.2 Circuíto do Vinho do Porto 

 

A Fundação da Juventude foi o local escolhido pois a sede da Fundação, situada na 

emblemática Rua das Flores, designa-se por Casa da Companhia. O seu nome advém da 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro que arrendou o edifício, em 1761 e 

que gozava do monopólio da comercialização do vinho do Porto tendo adquirido o imóvel em 

1805. 

 

Em pleno coração da Zona Histórica iremos explorar as suas envolvências históricas e 

turísticas criando um núcleo museológico temático em parceria com o Museu do Douro, a 

Associação dos Produtores / Engarrafadores e os Exportadores / Marcas, integrando-se na rota 

do Vinho do Porto que se estende ao longo do Rio Douro. 

 

Este espaço receberá um espólio de objectos e artefactos da época, que permanecerão em 

exposição e contarão com a presença rotativa das Caves de Vinho do Porto, para provas de 

vinho e venda de produto, tornando-o num espaço de apresentação, promoção e divulgação, 

que estimule o orgulho da comunidade, incremente a identidade do local, proporcione 

atractividade e lazer e estimule a visita à Zona Histórica do Porto, Património da 

Humanidade. O percurso da visita contará também com a projecção de um filme didáctico 

sobre a produção e história do Vinho do Porto no Auditório da Fundação da Juventude. 

 

Os objectivos deste projecto centram-se em: 

- Divulgar e promover o Vinho e o Vinho do Porto; 

- Valorizar e divulgar o património da Região Demarcada do Douro; 

- Promover actividades associadas à vitivinicultura e ao turismo cultural; 

- Potenciar a aproximação da comunidade local com a história do Vinho do Porto; 

- Aumentar a procura turística, criando pontos de interesse; 
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- Estimular a visita, reforçando a atractividade da zona histórica do Porto; 

- Realizar colóquios e encontros enogastronómicos; 

- Proporcionar espaços e apoios a marcas conceituadas e a novos produtores para a promoção 

e divulgação das suas marcas; 

- Promover Workshops sobre o consumo e prova de vinho; 

- Organizar visitas a quintas e a caves na Região do Douro, com ou sem participação na 

vindima; 

- Integrar os formandos do Curso de Aprendizagem de Cozinha nos serviços de catering usado 

nos eventos; 

- Fomentar a procura turística nos vários locais do Porto com carácter histórico relacionado 

com o Vinho e Vinho do Porto. 

- Promover o intercâmbio intercultural na vertente artística e enogastronómica. 

  

Este projecto é co-financiado pelo programa: 

 

 

 

2.7 Dinamizar redes de intercâmbio e de troca de experiências/boas práticas, através de 

parcerias nacionais e internacionais 

 

A Fundação da Juventude reforçou a sua actuação neste capítulo das parcerias, 

designadamente internas, com o intuito de “abrir portas” aos jovens e às suas novas 

dinâmicas de formação e de empregabilidade, bem como aumentar o seu know-how técnico e 

aprender fazendo, destacando-se as seguintes iniciativas e participações: 

 

2.7.1 Visitas 

A 21 de Janeiro, o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos 

e a Comunidade de Inserção Engenheiro Paulo Vallada, 

contaram com a visita do Dr. Fernando Nogueira, 

secretário-geral da Fundação Millennium BCP. A sua 

presença mostra como as duas instituições estão ligadas 

em prol do desenvolvimento social, como se pôde 

confirmar, a 30 de Junho, aquando da assinatura do 

protocolo de apoio ao Microcrédito. 
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A Fundação da Juventude apresentou o programa Palácio das Artes a diferentes organizações, 

tendo em vista encontrar formas de cooperação: 

� CCDRN - Professor Mário Rui Silva - Vogal Executivo da Comissão Directiva do ON.2 - O 

Novo Norte 

� Liberty Seguros - Dr. Rodrigo Esteves - Director de Marketing, Dra. Paula Garrido - 

Directora de Recursos Humanos e Dra. Paula Martins - Responsável pela Área Social 

� Embaixada do Canadá - Conselheiro Bruce Gillies  

� Urban Regeneration/Eurocities (SRU) 

� Encontro Nacional de Fundações, Centro Português de Fundações  

� Programa Leonardo "Creative Energy Educational Exchange Project" (Universidade 

Católica - Porto) 

� Visitas educativas no âmbito do Programa “Ninhos de Empresas” e do Palácio das 

Artes – Fábrica de Talentos por dois grupos de 25 alunos de 12º ano do Curso 

Profissional de Animação Sociocultural, da Escola Secundária Manuel Laranjeira, de 

Espinho.  

 

2.7.2 Parcerias 

 

A 26 de Abril, em Tavira, foi assinado o protocolo com Dr. João Lázaro, Vice-

Presidente/Director Executivo da Associação Portuguesa de Apoio à Vitima (APAV), com o 

intuito de fomentar a igualdade de oportunidades, promovendo prestação de serviços 

gratuitos às vítimas de crime e suas famílias, prestando-lhes informação, aconselhamento e 

apoio emocional, jurídico, psicológico e social. 

 

No dia 30 de Junho, às 12 horas, no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, no Porto, a 

Fundação da Juventude assinou um Protocolo de Cooperação com o Millennium BCP, tendo-se 

igualmente associado a Universidade de Aveiro, a Universidade Católica – Escola das Artes do 

Porto e a Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas, com vista a facilitar a 

integração dos jovens no mercado de trabalho pelo empreendedorismo e criação de auto-

emprego, aproveitando nichos de mercado e o excelente know-how académico dos jovens 

portugueses. 
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3. Reuniões dos Orgãos Sociais 

 

Nos termos dos seus Estatutos, os Orgãos Sociais da Fundação da Juventude reuniram-se no 

ano de 2010 de acordo com as exigências regulamentares e com a seguinte cadência: 

 

Conselho de Fundadores: 

• 12 de Maio 

• 21 de Julho 

• 20 de Dezembro, 14:30 – Reunião Extraordinária 

• 20 de Dezembro 

 

Conselho de Administração: 

• 29 de Janeiro 

• 25 de Fevereiro  

• 25 de Março  

• 28 de Abril 

• 21 de Maio 

• 21 de Julho 

• 16 de Setembro 

• 15 de Outubro 

• 29 de Outubro 

• 18 de Novembro 

• 6 de Dezembro 

 

Conselho Fiscal: 

• 9 de Abril 

• 5 de Novembro 

• 20 de Dezembro 

 

Conselho Consultivo: 

• 18 de Novembro 

 

Nestas reuniões analisaram-se e aprovaram-se as propostas de acção e os documentos 

apresentados pela Direcção, designadamente Relatórios e Planos de Actividades, Contas e 

Orçamentos, bem como outros documentos financeiros, Contratos e Protocolos, não deixando, 

também, de alguns dos seus representantes terem estado presentes nos actos públicos da 

Instituição. 

 
 

3.1 Seminários/ Outras participações da Sede e Delegações 

 

Janeiro 

Participação no Programa Boas Causas, do Porto Canal; 

Visita à empresa Egoprimis – sala de formação para o curso SPC; 
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Reforço no Acolhimento aos formandos do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e à 

Comunidade; 

Entrega dos KITS aos formandos do curso SPC; 

Reunião com os formadores e coordenador pedagógico do curso de SPC; 

Reunião com os formadores e coordenador pedagógico do curso de IMSI; 

Reunião com formador e formandos das UFCD’s da área de Ciências Informáticas que teve 

inicio no dia 12-01-2010; 

Pedro Guerreiro - Super Novae e Acima da média, Lda; 

Recolha de documentação dos novos formandos do curso de IMSI; 

Recolha de documentos de despesas e folha de presença e sumários da Acção de SPC – 

Sistema de Aprendizagem; 

Recepção da documentação dos novos formandos do curso de SPC. Recolha das despesas dos 

formandos; 

Correia de Almeida, Lda; 

Reuniões da CPCJ de Tavira; 

Dr.ª Filipa Abreu, Técnica da Direcção Regional de Qualificação Profissional (DRQP), ao Curso 

EFA “Agente em Geriatria”; 

Consórcio do Projecto Reinvent@.com - Programa Escolhas; 

Dr.ª Lara Costa, coordenadora do Centro Comunitário de São Martinho; 

Dr.ª Sara André, na Rádio Jornal da Madeira; 

Centros Novas Oportunidades, no Fórum da Maia, organizada pela Agência Nacional para a 

Qualificação. 

 

Fevereiro 

Responsável Pedagógica do curso de SPC, Prof. Margarida Rodrigues; 

Responsável Pedagógico do curso de IMSI, Dr. Frederico Escada. 

Acompanhamento do curso de IMSI - na empresa Engifogo - recolha de Documentação; 

Acompanhamento do curso de SPC - na empresa Egopimis- recolha de documentação; 

Visita à sala de formação no Centro Empresarial/Anje, para a mudança do curso de SPC; 

Reunião com Formadores e Coordenador Pedagógico da Acção de SPC; 

Reunião com os formadores e coordenador pedagógico do curso de IMSI – empresa Engifogo; 

Reunião com os formadores e coordenador pedagógico do curso de SPC - empresa Egoprimis; 

Eng.ª Manuela Correia do POPH Algarve no âmbito do indeferimento das candidaturas 

apresentadas pela Fundação da Juventude; 

Recolha de despesas/documentação dos cursos de IMSI e SPC; 

Recolha de documentos de despesas e folha de presença e sumários da Acção de SPC e de 

IMSI– Sistema de Aprendizagem; 

Reuniões da CPCJ de Tavira; 

Dra. Márcia Pereira, coordenadora do Projecto Reinvent@.com, no âmbito do Programa 

Escolhas; 

Dr.ª Sara André, na Rádio Jornal da Madeira; 

Sr. Humberto Drummond, Director Geral da Empresa DuplaDP; 

Dr. Tiago Gouveia, Director do F&B do Grupo Pestana; 

Dr.ª Lara Costa, coordenadora do Centro Comunitário de São Martinho; 
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Programa televisivo “Boas Causas”, do Porto Canal, com a presença do Dr. Afonso Oliveira, 

Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, Turismo e Desenvolvimento Sócio-Económico da 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e pela Dr.ª Cláudia Camelo, Coordenadora do Gabinete 

de Recursos Humanos da Fundação Fernando Pessoa. 

  

Março 

Participação no Programa Boas Causas, do Porto Canal; 

Acolhimento dos formandos do curso de SPC na nova sala de formação no Centro Empresarial – 

Anje; 

Reunião com Formadores e Coordenador Pedagógico da Acção de IMSI; 

Reunião com Formadores e Coordenador Pedagógico da Acção de SPC. 

Prof. Margarida Rodrigues no curso de SPC; 

Acompanhamento do curso de IMSI - na empresa Engifogo -recolha de Documentação; 

Acompanhamento do curso de SPC -- recolha de documentação; 

Rede Social do Conselho Local de Tavira; 

CE VRSA, com as técnicas, Eng.ª Susana Brito e Dr.ª Ana Paula Paulos – Pedidos de 

financiamento - Sistema de Aprendizagem; 

Grupo de trabalho da CPCJ, às escolas; 

Sataru, Arquitecto Tiago, Sataru, San José para resolução dos pendentes no equipamento da 

Fundação da Juventude; 

Sessões de Divulgação do Curso de Técnico de Acção Educativa - Sistema de Aprendizagem – 

Centro Autárquico de Quarteira; 

Sessões de Divulgação do Curso de Técnico de Acção Educativa - Sistema de Aprendizagem – 

Centro de Emprego de Faro; 

Sessões de Divulgação do Curso de Técnico de Acção Educativa - Sistema de Aprendizagem – 

Centro de Emprego de Faro; 

Sessões de Divulgação do Curso de Técnico de Acção Educativa - Sistema de Aprendizagem – 

Centro de Emprego de VRSA; 

Assembleia Geral da Ambifaro; 

INFORMA/2010, montagem de stand e permanência no stand; 

Agecal, Dr. Jorge Queiroz sobre parceria para desenvolver acções de formação na área de 

Gestor Cultural; 

D. Márcia Paiva ofereceu-se como voluntária para trabalhar com a Fundação da Juventude e 

CI; 

Futurália, na FIL; 

8ª Edição do Business Fórum na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa; 

Sr. Humberto Drummond, Director Geral da Empresa DuplaDP; 

Dr.ª Sara André, na Rádio Jornal da Madeira; 

Comemorações do Dia Internacional da Mulher; 

Consórcio do Projecto Reinvent@.com - Programa Escolhas; 

Dr. Gabriel Gonçalves, Director da Intervisa Viagens e Turismo S.A; 

Encontro: “Constrói o Teu Futuro”, no âmbito do Projecto “Democracia, Participação e 

Empreendedorismo”; 
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Divulgação do Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas Empresas 

(PEJENE);  

Conselho de Administração da Fundação da Juventude, no Porto; 

Feira “Valoriza-te”, divulgando o CNO, no Fórum de Ermesinde. 

 

Abril 

Reunião com os formadores e responsável pedagógico do curso de SPC; 

Sessões de Divulgação do Curso de Téc. Acção Educativa e Téc. Cozinha e Pastelaria no 

Centro de Emprego de Tavira; 

Bioquímica, Lda. – orçamento para obtenção de material para manutenção da tijoleira da 

Fundação da Juventude; 

Acompanhamento do curso de SPC; 

Feira da Juventude de Tavira; 

Reunião com Formadores e Coordenador Pedagógico da Acção de SPC; 

CLAS – S. Brás de Alportel; 

Acompanhamento dos cursos IMSI e de SPC, recolha de documentos; 

Escola de Miraflores para apresentar o Concurso Jovens Cientistas e Investigadores; 

Sessão sobre Igualdade de Oportunidades com a Dr.ª Dina Neves, da Direcção Regional do 

Trabalho – Comissão para a Igualdade; 

Consórcio do Projecto Reinvent@.com - Programa Escolhas. 

Dr.ª Sara André no Programa “Pátio dos Estudantes”, na RTP Madeira; 

Dr.ª Sara André, na Rádio Jornal da Madeira; 

Associação da Indústria da Construção da RAM (ASSICOM); 

Feira “Qualific@” na Exponor; 

Sessão de divulgação do projecto “Microcrédito Millennium BCP” aos técnicos e formadores do 

Centro Novas Oportunidades e do departamento de formação. 

 

Maio 

Acompanhamento dos cursos IMSI e de SPC, recolha de documentos; 

Reunião de formadores e Coordenador Pedagógico da Acção de SPC; 

Reunião de formadores do curso de IMSI; 

Reunião com Formadores e Coordenador Pedagógico da Acção de IMSI; 

Recolha de documentos de despesas e folha de presença e sumários da Acção de SPC e de 

IMSI– Sistema de Aprendizagem; 

Acompanhamento dos cursos IMSI e de SPC, recolha de documentos; 

FNCS nas instalações da Coordenação Nacional para a Infecção VIH/Sida;  

Plataforma Lx-INOV no ISCTE, Lisboa;  

Feira de Emprego na Universidade Lusíada; 

CNO de Miraflores com vista ao estabelecimento de parceria para a Formação Modular; 

VIII Edição da Feira “Encontros com o Futuro Profissional: Centro Cívico de Santo António, 

Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral em Santana, Jardim Municipal de 

Santa Cruz, Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e Escola Básica e Secundária da 

Calheta;  
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Dr.ª Filipa Abreu, Técnica da Direcção Regional de Qualificação Profissional (DRQP), ao Curso 

EFA “Agente em Geriatria”; 

Associação Comercial e Industrial do Funchal; 

X Semana Regional de Prevenção das Toxicodependências; 

Conferência “Prevenção na Comunidade”; 

Comércio e Serviços da RAM; 

Conferência “Prevenção na Família”, no âmbito da X Semana Regional de Prevenção das 

Toxicodependências, realizada no Auditório do Arquivo Regional da Madeira; 

 

Junho 

Dra. Inês Oliveira, Soares da Costa  

Inspector Jorge Xavier, Dra. Rita Pina de Queirós, Departamento de Jogos Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa 

Conferência de Imprensa “Corrida e Caminhada Liberty Seguros”, Câmara Municipal de 

Matosinhos 

Inauguração da Cascata Municipal e Concurso de Cascatas de São João 

Participação em Diagnóstico sobre a Actividade económica e emprego dos jovens galaico-

portugueses 

Inauguração da Exposição do FITEI "Um cenógrafo no Museu", Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos 

Inauguração de Exposição “Like tears in Reain”, Palácio das Artes – Fábrica de Talentos  

Entrega de prémios do Concurso Santa Cecília, Fundação Engº António de Almeida 

João Vasconcelos e José Nuno, OSTV 

Inauguração da Exposição “Revolution 99-09”, Palácio Quintela, Lisboa 

The Oporto Show 2010, Edifício da Alfândega do Porto 

1ª Reunião do Conselho Geral da Escola Artística Soares dos Reis 

Dra. Jorge Ferreira, Caleidoscópio 

Deputada Inês Medeiros 

Dr. Eduardo Moura, Museu da Electricidade 

Dr. José Vitorino, Centro de Formação Profissional de Sintra 

Dra. Vanda Jesus, APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações 

Dra. Alexandra Baltazar, ATL – Associação de Turismo de Lisboa 

5ª Edição das Feiras Francas “That´s All Folks”, Palácio das Artes – Fábrica de Talentos 

Assinatura do Acordo de Cooperação pelo Empreendedorismo com o Millennium Bcp 

17ª Tertúlia do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos “Marketing Desportivo” 

1ª Sessão de Trabalho com Empresas do Município de Vila nova de Gaia, S. Félix da Marinha 

Tertúlia 25 anos de Portugal na Europa e Inauguração da Exposição “A Floresta Europeia” de 

Jorge Curval, Câmara Municipal do Porto 

1º Aniversário Jason Associates, Associação Comercial do Porto 

Participação na Grande Comemoração do Dia Mundial do Yoga 2010 

 

Julho 

Sessão de abertura do 18º Curtas Vila do Conde – Festival Internacional de Cinema 

Dra. Cláudia Antunes, Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, Porto 
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Dra. Inês Oliveira, Soares da Costa 

Dr. Pires de Lima, UNICER 

Inauguração da Exposição “realidade vs ficção”, Palácio das Artes – Fábrica de Talentos 

Apresentação do Atlas Desportivo da Cidade do Porto, Palácio de Cristal, Porto 

Dr. Renato Homem, N Seguros 

Seminário “As Marcas no Facebook” por Daniel Sá, ISCAP, Auditório da Câmara Municipal de 

Matosinhos 

1ª Corrida & Caminhada Liberty Seguros pelo Desporto Limpo 

Audiência Pública do 25º aniversário do Conselho Nacional de Juventude, Lisboa 

Munir Ahmad, Micro-Enterprise Acceleration Institute (MEA-I) 

Júri do Concurso “Mais vale perder um minuto na vida, do que a vida num minuto” 

Assinatura do Protocolo de Estágios com o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração do Porto 

Reunião com a Dra. Lara Costa, coordenadora do Centro Comunitário de São Martinho e com o 

Dr. Rui Caetano, Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves 

Zarco 

Cerimónia de Entrega de Certificados dos formandos do Curso EFA “Agente em Geriatria”, na 

Escola Profissional Atlântico 

Reunião com a Dra. Márcia Pereira, coordenadora do Projecto Reinvent@.com, no âmbito do 

Programa Escolhas 

Centro de Formação do IFEP no Areal Gordo; 

Dr. António Palma, Director do Centro de Emprego de Faro; 

Acompanhamento dos cursos IMSI, SPC e AE, recolha de documentos; 

Reunião de Formadores do curso de CP; 

Reunião com os formandos do curso de IMSI- Inicio da PCT: designação dos locais de estágio; 

Reuniões nas Instituições de acolhimento para a PCT dos formandos do curso de Técnico/a 

Serviços Pessoais e a Comunidade; 

Visita ao pólo do CEVRSA – Práticas do curso de Técnico/a de Cozinha e Pastelaria. 

Reunião de Formadores do curso de Técnico/a Acção Educativa. 

Reunião com os formandos do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e a Comunidade – Locais de 

estágio; 

Realização das Sessões de Divulgação no Centro Emprego de Faro para o curso de Técnico de 

Cozinha e Pastelaria. 

Iniciação do Curso de “Técnico/a de Cozinha/Pastelaria” – na Delegação do Algarve – Tavira. 

Reunião com os formadores do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e a Comunidade - 

coordenação/avaliação. 

Recolha documentação cursos S.A; 

Participação no Workshop Green Biz, dedicado ao tema Gestão Estratégica para a 

Sustentabilidade em Évora 

 

Agosto  

Sérgio Vieira, The BEE 

Dra. Joana Campos Silva, Portugal Brands 

Reunião com o Eng. Rocha da Silva, Director Regional de Florestas.  
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Reunião com o Dr. Sílvio Costa 

Participação no Programa de Voluntariado Festival SW’10 TMN 

Dr. António Palma, Director do Centro de Emprego de Faro; 

Acompanhamento ao curso de Técnico/a Acção Educativa – Recolha de documentação; 

Reunião com novos formadores para o curso de Técnico/a Acção Educativa; 

Reunião com as formandas do curso de Técnico/a Acção Educativa – Informações várias, pausa, 

recolha de documentação; 

Sessões de divulgação no Centro Comunitário da Fuzeta; 

Reunião com Director Centro de Emprego de Faro, Dr. António Palma, Drª Teresa Lobo, e Drª 

Sandra Nunes. 

 

Setembro 

Simpósio de Escultura em parceria com a Soares da Costa 

19ª Tertúlia do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos “A Escultura e as suas técnicas” 

Cerimónia da entrega do Prémio “João de Almada” ao Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, 

Casa do Infante 

Seminário de Gestão Cultural por Michael Kaiser, Centro Cultural de Belém 

1ª Reunião da Comissão Nacional do Ano Internacional da Juventude, Almada 

António Ferreira, UNICER 

Jantar Intra-Rail RTP Centenário da República, Porto 

1º Workshop Anual de Indústrias Criativas, Porto 

Final Europeia para Jovens Cientistas, Museu da Electricidade, Lisboa 

Assinatura do Acordo de Colaboração “Cartão Jovem Municipal do Porto”, Câmara Municipal do 

Porto 

20ª Tertúlia do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos “Espaços Expositivos na Cidade do Porto – 

Oportunidades para jovens criadores” 

Reunião com o Dr. Sílvio Costa 

Auditoria ao Projecto 310/2010/125, Acção-Tipo 1.2.5.1, realizada pelo Dr. Rúben Garanito, da 

Empresa BDO 

Dr. António Palma, Director do Centro de Emprego de Faro e as técnicas superiores Drª Teresa 

Lobo e Drª Ana Gonçalves; 

CPCJ de Tavira, promoção e apresentação do Filme sobre Violência Doméstica; 

Sr. Jorge Corvo da Companhia de Seguros Fidelidade Mundial; 

Visita à sala de formação do curso de Técnico/a Acção Educativa – Recolha de documentação; 

Reunião com formandos do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e a Comunidade; 

Entrega de documentos no Centro de Emprego Vila Real Santo António; 

Reunião com os formadores e o responsável pedagógico do curso de Técnico/a Serviços Pessoais 

e a Comunidade (Esclarecimento de dúvidas); 

Reunião de formadores do curso de Técnico/a Cozinha e Pastelaria; 

Reunião de formadores do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e a Comunidade 

Dr. António Palma, Director do Centro Emprego Faro, Drª Teresa Lobo, Drª Rute Carrasqueira, 

Drª Sandra Nunes e Drª Ana Gonçalves; 

Prof. Manuel Marinho, novo coordenador do curso de Técnico/a de Instalação e Manutenção de 

Sistemas Informáticos; 
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Reunião de Formadores do curso de Técnico/a Acção Educativa; 

Final Europeia do Concurso dos Jovens Cientistas, em Lisboa. 

 

Outubro 

Concerto comemorativo do 10º Aniversário da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 

Porto 

Conferência de Imprensa e inauguração do projecto “Look Up! Natural Art-Show”, Palácio das 

Artes – Fábrica de Talentos 

Inauguração do Vidago Palace Hotel, Vidago  

Sessão Solene de Boas Vindas a Sua Magestade o Rei de Espanha e a Sua Excelência o Presidente 

da República de Itália, Câmara Municipal do Porto 

Dra. Elisabete Velez, Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo 

Apresentação do Programa de Educação de Educação Ambiental 2010/2011, Auditório da 

Biblioteca Municipal Almeida Garrett 

Workshop de Marketing, CTT, Edifício CTT – Praça Trindade, Porto 

2ª Reunião da Comissão Nacional do Ano Internacional da Juventude, Almada 

Conselho de Administração, CIDEB 

Dra. Ana Duarte, Segurança Social do Porto 

27ª Edição do Portugal Fashion, Alfândega do Porto 

Inauguração da Exposição “Macau, Encontro de Culturas”, Câmara Municipal do Porto 

Susana Monteiro e Patrícia Gonçalves, Mediana 

Road Show “Oportunidades de Financiamento Cultural”, Guimarães 

Engº Vladimiro Feliz, Câmara Municipal do Porto 

21ª Tertúlia do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos “A auto-publicação na era digital” 

7ª Edição das Feiras Francas sob o tema “Keep it Simple”, Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos 

Reunião de Consórcio do Projecto Reinvent@.com - Programa Escolhas. 

4.º Forum da RSOpt e Sustentabilidade, no Centro de Congressos de Lisboa 

Seminário “Associativismo Jovem e República”, realizado no Instituto Universitário de Lisboa – 

ISCTE 

Conselho de Administração da Fundação da Juventude no Porto; 

Seminário das Fundações no Centro Português das Fundações em Lisboa; 

Acção Social da Câmara Municipal de Faro; 

Eng. Susana Brito no pólo de formação do CEVRSA (recolha de documentos no curso de SPC); 

 Acompanhamento do curso de Técnico/a Acção Educativa e recolha de documentação;  

Dado Inicio do 2º Período do curso de “Técnico/a de Instalação e Manutenção de Sistemas 

Informáticos”; 

Reunião com os formandos do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e a Comunidade – Colocação 

nos locais para a PCT; 

Visita à sala de formação e reunião com a Drª Vânia do Centro Comunitário da Fuzeta; 

Reunião de Avaliação Final - Técnico/a de Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos; 

 Reunião com os formandos para o curso de Técnico/a Acção Educativa na Fuzeta. 

(esclarecimento de dúvidas) 

 Inicio do curso de “Técnico/a Acção Educativa” – Centro Comunitário na Fuzeta; 
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Visita aos locais da realização da PCT do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e a Comunidade; 

Recolha de documentos junto das formandas do curso de Técnico/a Acção Educativa na Fuzeta; 

Continuação das visitas aos locais da realização da PCT do curso de Técnico/a Serviços Pessoais 

e a Comunidade. 

 

Novembro 

Dr. Leonel Moura, Embaixador Português do Ano Europeu da Criatividade e Inovação 

Engº Mário Genésio, ANJE 

VI Encontro Luso-Espanhol de Fundações, Évora 

Dra. Joana Gomes Cardoso, GPEARI do Ministério da Cultura, Lisboa 

Inauguração da Exposição “Carlos Guzman”, Palácio das Artes – Fábrica de Talentos 

Assembleia Geral, CIDEB 

Dra. Maria João Dias, Uria Menendez 

Dr. Paulo Peres, Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

Lançamento da 1ª Pedra da Casa Ronald MacDonal da Fundação Infantil Ronald MacDonald, 

Porto 

Dr. Jorge Quintela, Dr. Joaquim Américo Correia Nunes, Arqtª Margarida Henriques, Câmara 

Municipal de Viseu 

Dr. Rui Andrade, Gabitália - Gabinete de Contabilidade, Lda. 

Dr. João Cóias, Direcção Geral de Reinserção Social, Lisboa 

Dra. Ana Carvalho, ADDICT 

Dra. Joana Campos Silva, Menina Design 

Dr. Manuel Joaquim Ramos, Delegado Regional do Norte do IEFP 

Dr. Paulo Vallada, Prosica 

22ª Tertúlia do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos “A Reabilitação dos Centros Históricos 

em Portugal” 

Cerimónia de lançamento do livro do Espaço T “ 15 Anos a Transformar Homens em Príncipes”, 

Porto 

Programa da RTP “Bom dia Portugal” 

Inauguração da Exposição “BES Revelação” no Museu de Serralves, Porto 

8ª Edição das Feiras Francas sob o tema “Transparências”, Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos 

Assembleia Geral ADDICT 

Assinatura do Acordo com a Comissão de Protecção de Menores do Funchal. 

Reunião com a Dra. Lara Costa, coordenadora do Centro Comunitário de São Martinho. 

Participação na Global Entrepreneurship Week 2010 

Inauguração da nova Sede do Projecto Reinvent@.com 

Reunião com o Conselho de Administração da Fundação da Juventude, no Porto. 

Reunião com a Dra. Tânia Freitas, educadora social, na Escola Básica e Secundária Gonçalves 

Zarco.  

Apresentação do Livro “Gestão instituições sem fins lucrativos” no Museu da Electricidade 

Participação na cerimónia de abertura da “Semana Global de Empreendedorismo” na Culturgest 

Participação na reunião do Grupo de Trabalho da Rede Social de Algés 

Participação na cerimónia de Entrega de Prémios do Cuncurso “mais Vale Perder um Minuto na 
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Vida, do que a Vida num Minuto”, no Instituto Superior Técnico 

Visita às instalações da Delegação de um Grupo de Gregos, a pedido da EuroYouth 

Participação na Convenção do Centenário organizado pela Zona –S, no Centro de Congressos de 

Lisboa 

Participação no Sessão de Abertura do Congresso da ANECRA no Centro de Congressos de Lisboa 

VI Encontro Luso-Espanhol “As Fundações como Protagonistas da Inovação” na Fundação Eugénia 

de Almeida em Évora; 

“Faro Empreendedor -Formação, Empreendedorismo e Emprego” na Escola Superior de Gestão e 

Hotelaria da Universidade do Algarve em Faro; 

CPCJ de Tavira; 

Jantar do Refúgio Aboim Ascensão no Casino de Vilamoura; 

Dr. Álvaro Araújo, Eng. Susana Brito e a coordenadora Profª Margarida Rodrigues do curso de 

Técnico/a Cozinha e Pastelaria no pólo de formação do CEVRSA; 

Visita à sala de formação (entrega e recolha de material) no Centro Comunitário da Fuzeta; 

Entrega de documentação no CEVRSA; 

Acompanhamento da PCT do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e a Comunidade; 

Reunião com os coordenadores dos 4 cursos do SA – Profª Margarida Rodrigues, Drª Luísa Galvão 

e Prof. Manuel Marinho – na sala da Anje em Faro; 

Recolha de documentos junto das formandas do curso de Técnico/a Acção Educativa na Fuzeta. 

 

Dezembro 

Desfile de Moda comemorativo do Dia Mundial da SIDA em parceria com a ABRAÇO, Palácio das 

Artes – Fábrica de Talentos 

Lançamento do livro de Sónia Fernandes “Diário de Maio Luz”, Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos 

II Encontro de Jovens Criadores Norte de Portugal, Viana do Castelo 

Encontro Nacional da 18ª Edição do PEJENE, Porto 

Conferência anual “O Norte e o QREN - Novas apostas, novos desafios”, Porto 

Inauguração da exposição “O Presépio”, Colecção de Maria Cavaco Silva , Santa Casa da 

Misericórdia do Porto 

Apresentação do Livro do Prof. Valente de Oliveira “Plano de Gestão do Centro Histórico do 

Porto Património Mundial” 

1º Aniversário do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, com a participação dos Peixe: Avião 

Jantar de Gala para angariação de Fundos do Projecto “Pular a Cerca na Companhia do Rugby”, 

Escola Básica e Secundária do Cerco, Porto 

Prof. Américo Mateus, IADE 

Reunião do Júri da IX Bienal de Pintura do Eixo Atlântico, Vigo 

23ª Tertúlia do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos “Os Novos Realizadores” 

Tomada de posse dos novos Órgãos Sociais da Secção Regional do Norte da Ordem dos 

Arquitectos, Porto 

Prof. Machado Caetano, Medicil 

Mário Augusto, RTP 

9ª Edição das Feiras Francas sob o tema “Á Procura da Autenticidade”, Palácio das Artes – 

Fábrica de Talentos 
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Colóquio “Política para a Educação”, organizado no Auditório da Biblioteca Almeida Garrett; 

“Feira das Oportunidades”, promovida pela Câmara Municipal da Maia. 

 

 

Engº José Soeiro, IFDR 

Exposição Final no Centro Comunitário de São Martinho, no âmbito do Projecto “Democracia, 

Participação e Empreendedorismo” 

Reunião com a Dra. Tânia Freitas, educadora social da Escola Básica e Secundária Gonçalves 

Zarco e a Dra. Lara Costa, coordenadora do Centro Comunitário de São Martinho 

Sessão de Sensibilização sobre o Bullying 

Reunião de Consórcio do Projecto Reinvent@.com - Programa Escolhas. 

Reunião de trabalho com a APF subordinada ao tema - A Saúde Sexual e Reprodutiva dos Jovens 

Portugueses – Conquistas e Desafios, realizada nas instalações da APF da delegação de Lisboa, 

Tejo e Sado 

Refúgio Aboim Ascensão, cerimónia anual da “Abertura das 2000 Luzes de Natal”; 

Dr. Pedro Nascimento, Director da Caixa Agrícola do Sotavento Algarvio;  

Reunião de formadores do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e a Comunidade; 

Visita à sala de formação (recolha de material e entrega de material em falta às formandas) no 

Centro Comunitário da Fuzeta; 

Recolha das declarações da Segurança Social junto dos formandos dos cursos de IMSI e de 

Técnico/a Acção Educativa; 

Reunião com a Engª Susana Brito, solicitada pela mesma no CEVRSA;                           

Recolha de Avaliação dos formandos em PCT do curso de Técnico/a Serviços Pessoais e a 

Comunidade; 

Recolha de documentação dos cursos de IMSI e de Técnico/a Acção Educativa. 


