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1.  Introdução 

 

No ano de 2011, a Fundação da Juventude desenvolveu actividades e programas baseados nos 

seus 7 vectores estratégicos, reflectindo, assim, a missão e os principais objectivos da 

instituição. A aposta nos novos equipamentos e na comunicação nas novas plataformas 

electrónicas, trouxe ganhos de notoriedade, um reforço de públicos e permitiu alargar as 

parcerias com diferentes organizações, públicas e privadas. 

 

A Fundação da Juventude está crescentemente mais presente e disponível junto dos núcleos 

mais criativos e potencialmente empreendedores, mas também dos mais desfavorecidos e 

desprovidos de qualificações, num equilíbrio de recursos e de intervenção deveras exigente, mas 

apelativa. 

 

Assim sendo, em 2011, apesar da “crise social e económica” que teima em persistir, foram 

desenvolvidas as actividades previstas no Plano de Actividades, muitas delas com indicadores de 

crescimento, de registar. 

 

 

Conselho de Administração 
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2. 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 um crescimento acentuado em relação ao ano anterior.  

 

2.1.1.1 Sede / Porto 

EFA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 Nível Secundário – 12º Ano de Escolaridade 

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

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

área de formação do curso) 

 

Projecto nº 2693/2008/22 

Cursos de Educação e Formação de Adultos 

Este Projecto formativo foi concluído a 4 de Fevereiro, com um grande nível de sucesso, dado 

que todos os formandos concludentes foram certificados, e a sua larga maioria foi inserida no 

mercado de trabalho ou prosseguiu com a certificação escolar. 

Dos 9 cursos que fizeram parte deste projecto global de formação, dois deles terminaram no 

início de 2011, a saber: 

 

Curso nº 30 – “Cuidados e Estética do Cabelo”- nível 2, percurso formativo de nível B3 

 

O curso de Cuidados e Estética do Cabelo, decorreu 

desde 27 de Julho de 2009 e terminou a 4 de 

Fevereiro de 2011, num total de 2310 horas.  

O curso iniciou com 12 formandos, tendo ocorrido 2 

desistências.  
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A Fundação da Juventude realizou este curso em parceria com a RÉMIFE – Academia de 

Formação, entidade devidamente acreditada pelo IEFP, para a área de formação em causa, na 

cedência dos espaços de formação e equipamentos.  

 

Os formandos realizaram a sua Formação Prática em Contexto de Trabalho entre 21 de 

Dezembro de 2010 e 21 de Janeiro de 2011, nas seguintes empresas/ salões: Cabeleireiro Novo 

Visual; Carla Gomes -unipessoal Lda; Aristides Augusto Azevedo Lda, Cabeleireiros de Senhoras; 

Maria José Abreu; Susana Lobão Cabeleireiro e Estética; Leonor Rodrigues Cabeleireiro; Anjos 

Urbanos cabeleireiros; Susana Ascensão Cabeleireiros; Lila Isabel Cabeleireiros; Isabel 

Boaventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obterem a carteira profissional, os formandos realizaram o exame final de Cabeleireiro a 9 

e 10 de Fevereiro. O júri constituído por representantes do IEFP, do Sindicato dos Cabeleireiros, 

da Associação dos Cabeleireiros e por dois formadores da parte tecnológica (prática) aprovou 

todos os formandos propostos a exame. 

 

No que refere à empregabilidade, os dados após um mês do fim da acção, foram os seguintes: 
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Curso nº 38 – “Acompanhante de Crianças” - nível 2, percurso formativo de nível B3 

Num total de 2210 horas, o Curso Acompanhante de Crianças II, iniciou a 03 de Agosto de 2009 e 

terminou a 17 de Janeiro de 2011. 

 

Nesta acção formativa não se registaram desistências por parte dos formandos. Todos 

concluíram o curso com aproveitamento. 

 

A Formação Prática em Contexto de Trabalho iniciou a 13 de Dezembro de 2010 e prolongou-se 

até 17 de Janeiro de 2011, tendo decorrido nas seguintes instituições: Agrupamento de Escolas 

do Viso - EB23 Viso; Agrupamento Vertical Ramalho Ortigão - (Local Estágio - E.B.1/J.I. Flores); 

"Surpresa do Bébé" - Creche e Jardim de Infância Associação; Nuclisol Jean Piaget; Chupetão - 

Educação Infantil, Lda.; Jardim Infantil "O Filhote", Lda.; Machado e Dias, Actividades 

Educativas, Lda. (Infantário S. Vicente - Alfena); Centro Social de Coimbrões; Junta de Freguesia 

de Ramalde; Agrupamento Vertical Manoel de Oliveira; Agrupamento de Escolas Augusto Gil; 

Creche e Jardim-de-infância Águas Santas II. 

Ao nível da empregabilidade, nenhum formando ficou a trabalhar no local de estágio, 

salientando-se, no entanto, que a certificação escolar ao nível do 9º ano permitiu a alguns(as) 

formandos(as) a inserção no mercado de trabalho.  
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Projecto nº 034782/2010/22  

Cursos de Educação e Formação de Adultos 

Os cursos no âmbito deste projecto, inseriram-se em duas áreas de formação: 

 

 Técnico de Esteticismo e Cosmetologia  

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

 

Este Curso iniciou-se a 21 de Junho de 2010 e terminou a 18 de Novembro de 2011, com a 

duração total de 2.270 horas. 

O grupo seleccionado foi exclusivamente feminino (14 mulheres), com idades entre os 23 e os 41 

anos e todas obtiveram Aprovação. O volume total de horas de formação atingido foi de 30672 

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-se a 14 de Junho de 2010 e terminou a 11 de 

Novembro de 2011, com a duração total de 1.760 horas.  

O grupo seleccionado foi composto por 10 mulheres e 4 homens, com idades a variar entre os 25 

e os 48 anos, tendo todos obtido Aprovação. 

A 2ª Actividade Integradora decorreu no Auditório da Fundação da Juventude, a 1 de Abril de 

2011, sob o lema “Porto Património Vivo”. Os formandos fizeram várias abordagens ao tema, 

centrado na cidade do Porto, desde a Gastronomia e Vinho do Porto, Cultura e Património, 

História, Festas, Tradições, Cultura e Noite; Rede de Transportes e Espaços Verdes; Recuperação 
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Patrimonial; Economia, Turismo, Comércio e Universidade; Personalidades, Nomes de ruas e 

simbologia, entre outras. Da informação recolhida foi elaborado um roteiro turístico em formato 

de vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a apresentação de todos estes temas pelos formandos, assistiu-se à entrevista que estes 

realizaram com o historiador Dr. Joel Cleto (gravada em vídeo), e às palestras dos dois oradores 

convidados: o Engº Rui Calejo, da Faculdade de Engenharia, e o Dr. Nelson Barros, da Faculdade 

Fernando Pessoa, sobre duas questões ambientais: Ruído e Qualidade do Ar na cidade do Porto, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3ª actividade integradora do Curso de Técnicas de Gestão do Ambiente sob o lema 

“Metamorphose” decorreu a 3 de Junho, no R/C da Fundação da Juventude. Esta actividade teve 

como objectivo promover uma partilha de experiências entre formandos e formadores sobre as 

aprendizagens adquiridas ao longo do curso EFA. Os formandos apresentaram a sua história de 

vida desde o momento em que ingressaram no curso EFA e mediram o impacto que o Curso teve 

na sua vida pessoal, social e profissional. 
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Relativamente à taxa de execução do projecto, apresentam-se os seguintes dados: 

  

   INDICADORES RELATIVOS AO ANO EM REFERÊNCIA  
 

   
 

 

  
Aprovados em 
Candidatura 

Acções a concluir / 
Concluídas no ano 

Acções a 
concluir no(s) 

ano(s) 
seguinte(s) 

Taxa de 
execução 

Nº Acções 2 2 0 100% 

Nº Horas 4 115 4115 0 100% 

Volume de 
Formação 

57 610 55748 0 96.77% 

Formandos 
abrangidos 

H -- 4 0 --  

M -- 24 0 --  

TOTAL 28 28 0 100%  

 

 

   VOLUME DE HORAS DE FORMAÇÃO EXECUTADAS  
 

   
 

 

  
Valores 

aprovados 
Valores para 

o período 

Valor 
acumulado 

ano 

Valor 
acumulado 
projecto 

Taxa 
execução 

 Formação em Sala: 49 350 2845 25176 47569 96.39% 

 Formação Prática em 
contexto de trabalho 
(PCT) 

5 880 2940 5870 5870 99.83% 

 Estrangeiro 0 0 0 0 0% 

 TOTAL 55 230 5785 31046 53439 96.76% 
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UFCD – UNIDADES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO  

 
Projecto 034801/2010/23 - Formações Modulares Certificadas 

O Público-alvo do Projecto são Activos com idade igual ou superior a 18 anos, desempregados ou 

prioritariamente empregados com habilitações inferiores ao 12º ano.  

Durante o ano de 2011 foram realizadas 11 UFCD‟s de 50 ou 25 horas: 1 acção de formação em 

Língua Estrangeira – Inglês (nível de Iniciação), 9 acções de formação na área das Ciências 

Informáticas (nível 2) e 1 UFCD de Matemática para a Vida (nível básico). A acção de formação 

Língua Estrangeira – Inglês foi dirigida, essencialmente, aos colaboradores da Universidade 

Fernando Pessoa. As restantes vieram dar resposta às necessidades dos adultos inscritos no CNO- 

Centro de Novas Oportunidades da Fundação da Juventude, tendo-se realizado 2 UFCD‟s de 

Informática e 1 de Matemática na Junta de Freguesia de Argivai, Póvoa de Varzim. 

Este projecto terminou a 29 de Julho de 2011, tendo as UFCD‟s decorrido na sede da Fundação 

da Juventude (Porto), na Casa da Juventude da Póvoa de Varzim e na Junta de Freguesia de 

Argivai (Póvoa de Varzim). 

Relativamente à taxa de execução do projecto, apresentam-se os seguintes dados: 

  

   INDICADORES RELATIVOS À GLOBALIDADE DO PROJECTO  
 

   
 

 

  
Aprovados em 
Candidatura 

Acções a concluir / 
Concluídas 

Taxa de 
execução 

Volume de 
Formação 

6 300 5 607 89% 

Formandos 
abrangidos 

H -- 71 --  

M -- 97 --  

TOTAL 162 168 103.70%  

 

  

   ÁREA DE FORMAÇÃO CIME  
 

   
 

Área de Formação CIME 

Acções a concluir / Concluídas 

NºAcções 
Formandos 

H M 

Formação base 4 21 27 

Ciências informáticas 10 50 70 

 

No 2º semestre de 2011, apenas foi iniciada e concluída a formação modular: 0757 – Folha de 

Cálculo – Funcionalidades Avançadas. O Curso teve início a 5 de Julho e terminou a 28 de Julho, 

num total de 25 horas. 
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Dos 12 formandos, eram 4 Homens e 8 Mulheres; 7 encontravam-se Desempregados e apenas 5 

Empregados. As idades variavam entre os 19 e os 50 anos de idade. Todos os formandos 

obtiveram Aprovação. 

O volume de horas de formação atingido foi de 293 horas. 

 

FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA  

 

Curso “Mediador de Cursos EFA” 

A Fundação da Juventude, através do Centro de Aquisição de Competências Vasco Faria, 

promoveu, no mês de Julho, o Curso de Mediadores EFA - Educação e Formação de Adultos, na 

cidade do Porto. 

Os Cursos EFA são uma das grandes apostas na Educação e Formação de Adultos, visando 

ultrapassar o défice de qualificações da população portuguesa, nomeadamente, a certificação 

escolar e profissional. Neste sentido, estes cursos pretendem incentivar o prosseguimento de 

estudos e permitem o desenvolvimento de competências profissionais, proporcionando aos 

formandos uma formação integrada de educação e formação que garanta as competências para o 

exercício de uma profissão. 

A figura do Mediador aparece claramente definida nestes Cursos como o elo de ligação entre o 

grupo de formação, a entidade promotora e equipa pedagógica, tendo como principal função a 

orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos. 

Este curso teve a duração de 30 horas e teve como principais destinatários: Formadores, 

Mediadores, Professores, Coordenadores de Formação e outros profissionais que desempenhem 

ou pretendam vir a desempenhar funções no âmbito da Educação e Formação de Adultos. 

O Curso teve início a 2 de Julho e terminou a 23 de Julho, envolvendo 14 formandos, num total 

de 30 horas de formação. 

 

CANDIDATURAS 

 

No dia 10 de Outubro, a equipa do Porto da Fundação da Juventude candidatou 4 acções de 

formação à tipologia 3.2 – Formação para a Inovação e Gestão, que têm como destinatários os 

colaboradores da Instituição, para as áreas de: 

 Gestão do Tempo 

 Folha de Cálculo – Funcionalidades Avançadas 

 Sistemas de Gestão de Bases de Dados 

 Inglês Avançado 

 

Os cursos a serem aprovados, realizar-se-ão em 2012 (1º semestre). 
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No dia 14 de Novembro, a Fundação da Juventude candidatou-se à tipologia 2.2 – Cursos de 

Educação Formação de Adultos, através de 4 acções de formação, para adultos desempregados 

com o 9º ano e que visam alcançar o 12º ano de escolaridade. 

As 4 ações são em 2 áreas de formação: 

 

 Técnicas de Esteticismo-Cosmetologia – 2185 horas 

 Técnicas de Cozinha-Pastelaria – 2285 horas 

 

Os cursos a serem aprovados, poderão realizar-se entre o 1º trimestre de 2012 e 31 de Dezembro 

de 2013, abrangendo turmas de 15 formandos/cada. 

 

Neste mesmo dia, a Fundação da Juventude também apresentou candidatura à tipologia 2.3 – 

Formações Modulares Certificadas, para a realização de 24 acções de formação de curta 

duração, de 25 ou 50 horas de formação, nas seguintes áreas: 

 

 Formação Base 

 Trabalho Social e Orientação 

 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens 

 Ciências Informáticas 

 Cuidados de Beleza 

 Secretariado e trabalho administrativo 

 

Os cursos a serem aprovados, deverão realizar-se entre o 1º trimestre de 2012 e 20 de Dezembro 

de 2013, abrangendo turmas de 15 formandos/cada. 
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2.1.1.2 Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

 

UFCD – UNIDADE DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 

 

 Nível Básico – B3: 9º ano de escolaridade como escolaridade mínima obrigatória 

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

 Certificação: Escolar (equivalência ao 12º ano de escolaridade) em processo de RVCC – 

Reconhecimento Validação e Certificação de Competências.  

 

A Delegação de Lisboa realizou seis acções de formação de curta duração, tendo atingido o 

volume de formação a que se havia proposto em sede de candidatura. Assim, em 2011 foram 

concluídas 3 acções (iniciadas no final de Dezembro 2010) e iniciadas outras 3 na área de 

formação das Ciências Informáticas.  

 

Os cursos concluídos e iniciados inserem-se em diferentes áreas de formação: 

 

 CLC-LEI-1-Lingua Estrangeira-Iniciação  

(Área de formação: 812 – Turismo e Lazer) – Acção 3 

A acção, Inglês - Língua Estrangeira, iniciou-se a 29 de Dezembro de 2010 e terminou em 23 de 

Fevereiro de 2011, com a duração total de 50 horas. 

O grupo seleccionado foi constituído por 10 mulheres e 7 homens, com idades a variar entre os 

23 e os 61 anos. 

Neste curso registou-se 1 desistência, pelo que o curso concluiu-se com apenas 16 formandos. 

Dada a desistência registada e a falta de assiduidade e pontualidade dos formandos, este curso 

terminou com um volume de formação de 788 horas, cerca de 88% do previsto. 

Dos 16 formandos concludentes, todos concluíram com aproveitamento e com certificação 

escolar equivalente ao 12º ano de escolaridade e certificação na área de “Inglês – Lingua 

Estrangeira - Iniciação”. 

 

 CLC-LEI-1-Lingua Estrangeira-Continuação  

(Área de formação: 812 – Turismo e Lazer) – Acção 4 

A acção, Inglês - Língua Estrangeira, iniciou-se a 29 de Dezembro de 2010 e terminou em 23 de 

Fevereiro de 2011, com a duração total de 50 horas. 

O grupo seleccionado foi constituido por 9 mulheres e 5 homens, com idades entre os 35 e os 55 

anos.  

Neste curso registou-se 1 desistência, pelo que o curso concluiu-se com apenas 13 formandos. 

Dada a desistência registada e a falta de assiduidade e de pontualidade dos formandos, este 

curso terminou com um volume de formação de 638 horas, cerca de 89% do previsto. 
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Dos 13 formandos concludentes, todos concluíram com aproveitamento e com certificação 

escolar equivalente ao 12º ano de escolaridade e certificação na área de “Inglês – Lingua 

Estrangeira Continuação”. 

 

 0803 – Aplicação de Escritório  

(Área de formação: 481 – Ciências Informáticas) – Acção 5 

A acção, Aplicação de Escritório, iniciou-se a 30 de Dezembro de 2010 e terminou em 24 de 

Fevereiro de 2011, com a duração total de 50 horas. 

O grupo seleccionado foi constituído por 7 mulheres e 4 homens, com idades entre os 23 e os 60 

anos.  

Neste curso registou-se 1 desistência, pelo que o curso concluiu-se com apenas 10 formandos. 

Dada a desistência registada e a falta de assiduidade e de pontualidade dos formandos, este 

curso terminou com um volume de formação de 491 horas, cerca de 87% do previsto. 

Dos 10 formandos concludentes, todos concluíram com aproveitamento, e com certificação 

escolar equivalente ao 12º ano de escolaridade e certificação na área de “Aplicação de 

Escritório”. 

 

 0803 – Aplicação de Escritório  

(Área de formação: 481 – Ciências Informáticas) – Acção 6 

A acção, Aplicação de Escritório, iniciou-se a 9 de Março de 2011 e terminou em 11 de Maio, com 

a duração total de 50 horas. 

O grupo seleccionado foi constituído por 7 mulheres e 4 homens, com idades entre os 41 e os 61 

anos.  

Dada a falta de assiduidade e de pontualidade dos formandos, este curso terminou com um 

volume de formação de 527 horas, cerca de 91% do previsto. 

Dos 11 formandos concludentes, todos concluíram com aproveitamento e com certificação 

escolar equivalente ao 12º ano de escolaridade e certificação na área de “Aplicação de 

Escritório”. 

 

 

 0803 – Aplicação de Escritório 

(Área de formação: 481 – Ciências Informáticas) – Acção 7 

A acção, Aplicação de Escritório, iniciou-se a 16 de Maio de 2011 e terminou em 11 de Julho de 

2011, com a duração total de 50 horas. 

O grupo seleccionado foi constituído por 5 mulheres e 6 homens, com idades entre os 28 e os 55 

anos.  

Dada a falta de assiduidade e de pontualidade dos formandos, este curso terminou com um 

volume de formação de 530 horas, cerca de 91% do previsto. 
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Dos 11 formandos concludentes, todos concluíram com aproveitamento, e com certificação 

escolar equivalente ao 12º ano de escolaridade e certificação na área de “Aplicação de 

Escritório”. 

 

 0780 – Aplicações de Gestão Administrativa  

(Área de formação: 481 – Ciências Informáticas) – Acção 8 

A acção, Aplicações de Gestão Administrativa, iniciou-se a 16 de Maio de 2011 e terminou em 29 

de Julho de 2011, com a duração total de 50 horas. 

O grupo seleccionado foi constituído por 9 mulheres e 4 homens, com idades entre os 24 e os 52 

anos.  

Neste curso registou-se 1 desistência, pelo que o curso concluiu-se com apenas 12 formandos. 

Dada a destistência e a falta de assiduidade e de pontualidade dos formandos, este curso 

terminou com um volume de formação de 605 horas, cerca de 93% do previsto. 

Dos 12 formandos concludentes, todos concluíram com aproveitamento, e com certificação 

escolar equivalente ao 12º ano de escolaridade e certificação na área de “Aplicações de Gestão 

Administrativa”.  

 

Indicadores do Projecto com as 8 acções, de 5 de Julho de 2010 a 29 de Julho de 2011, são os 

seguintes: 

 

 Execução Fisica - Volume de Formação 

- Aprovado em candidatura: 5.365 horas 

- Concluido: 4.943 horas 

-> Taxa de execução: 92,13% 

 

 Execução Fisica - Formandos 

- Aprovado em candidatura: 92 formandos 

- Concluido: 105 formandos 

-> Taxa de execução: 114,13% 

 

 Execução Financeira 

- Financiamento aprovado em candidatura: 70.555,55€ 

- Concluido: 34.528,46€ 

-> Taxa de execução: 48,94% 
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2.1.1.3 Delegação do Algarve 

Durante o ano de 2011, a Delegação do Algarve não realizou acções de Formação Profissional 

financiadas pois as candidaturas apresentadas em Janeiro de 2011 não foram aprovadas. o que 

manifestamente prejudicou os jovens da região e a intervenção de integração sócio-profissional 

da Fundação da Juventude. Entretanto também foram abertas candidaturas em 2011. 

FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA  

 

A divulgação dos cursos não financiados passou pela utilização da internet, entrega de folhetos 

em estabelecimentos comerciais, entidades e instituições, e a presença em feiras. Apesar dessa 

pressão promocional, não foi possível concretizar os cursos programados para 2011, dado o 

número de inscritos não ser suficiente. 

 

 
 

2.1.1.4 Delegação da Região Autónoma da Madeira 

CEF – CURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS 

 

Numa perspectiva regional, o número de activos inscritos nos centros de emprego da Região 

Autónoma da Madeira voltou a crescer no mês de Março. A região registou a 2ª maior subida do 

país, com mais 33,8% desempregados quando comparado com Março de 2009. O desenvolvimento 

de Cursos de Educação e Formação (CEF), enquanto ofertas diversificadas, permitem aos jovens 
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concluir com sucesso a escolaridade obrigatória, podendo assim, através de uma formação 

profissionalizante, transitar para a vida activa ou prosseguir diferentes percursos formativos.  

Nestes termos, a Delegação da Fundação da Juventude na região Autónoma da Madeira iniciou 2 

diferentes processos formativos, a saber: 

 

Curso CEF “Pastelaria/Panificação” 

A actividade hoteleira tem um papel de destaque entre as áreas que integram o sector do 

turismo na RAM. As actividades de restauração, como é o caso da Pastelaria/Panificação, por seu 

lado, são actividades cujo usufruto não se apresenta exclusivamente turístico, mas constituem 

parte integrante e significativa dessa oferta. O emprego neste sector tem vindo a registar um 

razoável crescimento e a sua mão-de-obra apresenta, genericamente, baixos níveis de 

escolaridade, embora com uma tendência de evolução positiva. A preocupação com a 

contratação de recursos humanos qualificados e com formação específica é, ainda, uma 

preocupação quase exclusiva das grandes organizações, em especial das unidades hoteleiras 

pertencentes a grandes cadeias nacionais e internacionais. No entanto e do lado da procura, 

existe uma dificuldade expressa em recrutar profissionais qualificados nas áreas da restauração, 

deixando antever a importância da formação profissional na obtenção de emprego neste sector. 

 

Por essa razão, a Fundação da Juventude decidiu avançar com este projecto de Formação em 

Pastelaria/Panificação, visando contribuir para a diminuição dos baixos níveis de escolaridade e 

para o aumento da empregabilidade. Esta acção é co-financiada pelo FSE, no âmbito do Rumos – 

Programa Operacional de Valorização do Potencial Humano e Coesão Social da RAM e decorre na 

Escola Profissional Atlântico, contando com um total de doze formandos. 

 

 

 

 

 

 

O Curso iniciou-se a 4 de Outubro de 2010 e deverá terminar a 30 de Junho de 2012, contando 

actualmente com um volume de formação de 12015 horas. 

No âmbito do Curso CEF “Pastelaria/Panificação”, a 6 de Junho de 2011 foi realizada uma 

apresentação de trabalhos efectuados pelos formandos, nomeadamente uma peça em chocolate, 

bolos e outras iguarias, na Escola Profissional Atlântico, e contou com a presença de alguns 

órgãos de comunicação social, da Directora Regional de Qualificação Profissional, da Directora 

Regional do Turismo, de alguns empresários do sector hoteleiro/restauração, e de alguns 

representantes de panificadoras/pastelarias da Região, com o objectivo de propiciar uma futura 

integração destes jovens no mercado de trabalho. 
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Curso CEF “Operador(a) de Informática” 

No âmbito da aprovação da candidatura ao Curso CEF “Operador(a) de Informática” deu-se início 

Julho 2011 ao processo de recrutamento e selecção dos formandos, através de entrevista e 

análise dos currícula. Foram realizadas sessões individuais com os jovens, com a duração 

aproximada de uma hora, em que se aferiu individualmente as suas preferências, expectativas, 

motivação, valores, objectivos futuros, e onde os jovens foram também informados acerca do 

funcionamento do Curso, nomeadamente, as regras, deveres, direitos, horários e locais da 

formação.   

O Curso teve início a 26 de Setembro 2011 e tem fim previsto a 30 de Junho de 2012, contando 

actualmente com um volume de formação de 34896 horas. 

 

FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA  

 

Curso “Mediador de Cursos EFA” 

Atendendo à carência de indivíduos com formação na área da mediação de Cursos EFA, a 

Delegação da Região Autónoma da Madeira da Fundação da Juventude achou pertinente 

ministrar um curso nesta área. Assim, no dia 27 de Junho de 2011 deu-se início à formação 

“Mediador de Cursos EFA”, com um volume de formação global de 30 horas, abrangendo 21 

formandos, que decorreu na Escola Profissional Atlântico, em período pós-laboral (das 19h00 às 

22h00). A formação foi ministrada por Esmeralda Gouveia, mediadora de Cursos EFA na Direcção 

Regional de Qualificação Profissional, a qual tem uma grande experiência nesta área. Esta acção 

de formação terminou a 18 de Julho de 2011. Tratou-se de uma acção que conheceu uma grande 

adesão, podendo vir a repetir-se em 2012. 

 

Esta formação destinou-se a Formadores, Professores, Coordenadores de Formação e outros 

profissionais que desempenham ou pretendem vir a desempenhar funções no âmbito da 

educação e formação de adultos, detentores do Certificado de Aptidão Profissional (CAP).  

Os Cursos EFA são uma das grandes apostas na Educação e Formação de Adultos, visando 

ultrapassar o défice de qualificações da população portuguesa, nomeadamente, a certificação 

escolar e profissional. Neste sentido, estes cursos pretendem incentivar o prosseguimento de 

estudos e permitem o desenvolvimento de competências profissionais, proporcionando aos 

formandos uma formação integrada de educação e formação que garanta as competências para o 

exercício de uma profissão. A figura do Mediador aparece claramente definida nestes Cursos 

como o elo de ligação entre o grupo de formação, a entidade promotora e equipa pedagógica, 

tendo como principal função a orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos. 
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2.1.2 Sistema de Aprendizagem 

 

2.1.2.1 Sede/ Porto 

Com o seu início em 2009, o Sistema de Aprendizagem, cujos cursos conferem dupla 

certificação – escolar e profissional (12º ano, Nível IV), continua a afirmar-se como um veículo 

de oportunidade para os jovens, com idade inferior a 25 anos e com o 9º ano ou equivalente, 

preparando-os para uma melhor inserção no mercado de trabalho. 

Transitaram para 2011 os 7 cursos que se iniciaram em 2009 e os 3 cursos que abriram em 2010. 

No início de 2011, na sequência do grande número de jovens que diariamente nos contactam 

interessados em fazerem a dupla certificação, Nível IV, a Fundação da Juventude abriu, no início 

do ano, mais 3 cursos. A formação continua a ser leccionada em horário laboral, de 2ª a 6ª 

feiras, para turmas de 15 a 20 jovens, com uma duração global aproximada das 3700 horas/cada.  

Principiamos, assim, 2011 com as seguintes ofertas formativas: 

          OFERTA FORMATIVA Data de Início 

A1 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria 08 Jun. 2009 

A2 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista 28 Set. 2009 

A3 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista 28 Set. 2009 

A4 Técnico(a) de Electrónica (Som e Imagem) 26 Nov. 2009 

A5 Técnico(a) de Acção Educativa 18 Dez. 2009 

A6 Técnico(a) de Serviços Pessoais e á Comunidade 21 Dez. 2009 

A7 Técnico(a) de Vendas 31 Dez. 2009 

A8 Técnico(a) de Refrigeração e Climatização 08 Jun. 2010 

A9 Técnico(a) de Agência de Viagens e Transportes 08 Jun. 2010 

A10 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria 08 Jun. 2010 

A11 Técnico(a) de Óptica Ocular 03 Jan. 2011 

A12 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista 03 Jan. 2011 

A14 Técnico(a) de Acção Educativa 03 Jan. 2011 
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Rua Mouzinho da Silveira Lg. São Domingos - Electrónica Rua da Vitória - Cozinha 

ESPAÇOS DINÂMICOS 

No final de 2010 melhoramos as condições físicas deste Sistema Formativo, com o aluguer de 

instalações adequadas na Rua Mouzinho da Silveira, de forma a melhorar as condições de 

funcionamento deste Projecto. Mantivemos a utilização de 2 espaços para o funcionamento das 

aulas práticas na Rua da Vitória e Ferraz, nomeadamente a cozinha e as oficinas, e mantemos 

ainda o protocolo com a CESAP, onde funcionou no Largo de S. Domingos, até ao Verão, o nosso 

curso de Electrónica (Som e Imagem).  

No que diz respeito aos dois cursos de Esteticista / Cosmetologista que decorriam, desde o seu 

início, em Ermesinde, foi necessário mudarmos de instalações, privilegiando a proximidade e 

instalações mais modernas e eficientes. Assim, desafiamos a responsável pedagógica por estes 

cursos que, enquanto profissional, possui já diversos espaços abertos desta área, a criar e a 

equipar de raiz um espaço certificado para aulas teóricas e práticas na Rua de Silva Tapada, 114 

no Porto.   

Com a ajuda da Fundação da Juventude e o apoio do IEFP foi possível que este equipamento 

ficasse pronto em mês e meio, tendo começado a funcionar em Maio.  
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ACÇÕES DIVERSAS 

Com vista a motivar, cada vez mais, os jovens e a reforçar os seus conhecimentos nas suas áreas 

de formação, procedemos à criação e desenvolvimento de diferentes actividades, como visitas 

de estudo e outras, que pretendem despertar a sua criatividade e pro-actividade.  

VISITAS DE ESTUDO LOCAL 

A1, A2, 

A3 e A8 

 

Técnico(a) de Cozinha / 

Pastelaria, Esteticista / 

Cosmetologista e 

Refrigeração / Climatização 

 

- Museu de História Natural do Porto 

- Livraria Lello 

- Cadeia de Relação do Porto 

A2 
Técnico(a) Esteticista / 

Cosmetologista 

  

- Expocosmética 2011 / Exponor   

- Museu Nacional da Imprensa / Alfândega  

- Exposição do “Corpo Humano como nunca viu” /   

   Alfândega do Porto 

A3 
Técnico(a) Esteticista / 

Cosmetologista 

 

- Expocosmética 2011 / Exponor   

- Museu Nacional da Imprensa / Alfândega  

- Exposição “Corpo Humano como nunca viu” /  

   Alfândega do Porto 

A9 
Técnico(a) Agência de 

Viagens e Transportes 

 

- Grande Hotel do Porto 

- Museu de S. Francisco 

- Igreja de Stª Clara 

- Sé Catedral 

- Museu dos Transportes e Comunicações / Alfândega 

- Caves de Vinho do Porto / Real Companhia Velha 

 

A10 Técnico(a) de Cozinha / 

Pastelaria 

- Caves de Vinho do Porto / Real Companhia Velha 

A11 Técnico(a) de Óptica Ocular 

 

- Museu Nacional da Imprensa 

- Visita às Ópticas da Cidade do Porto 

- Museu dos Transportes e Comunicações / Alfândega 

- Exposição “Corpo Humano como nunca viu” /  

  Alfândega do Porto 
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A12 
Técnico(a) Esteticista / 

Cosmetologista 

 

- Expocosmética 2011 / Exponor      

- Exposição “Corpo Humano como nunca viu” /  

  Alfândega do Porto 

A14 
Técnico(a) de Acção 

Educativa 
- Percurso Pedestre pelo Centro Histórico do Porto 

A1, A2, 

A3, A4, 

A5, A6, 

A7, A8 

e A9 

Técnico(a) de 

Cozinha/Pastelaria, 

Esteticista/Cosmetologista, 

Electrónica(Som e Imagem), 

Acção Educativa, Serv. 

Pessoais e á Comunidade, 

Vendas, Refrigeração e 

Climatização e Ag. de 

Viagens  

 

- Palácio Nacional de Mafra, com visita ao Convento 

de Mafra, assistindo à peça de Teatro “O Memorial 

do Convento” 

 

De forma a sensibilizar e fidelizar os jovens para as actividades profissionais que escolheram, 

procuramos desenvolver e participar em acções/actividades que os envolvam e incentivem para 

a colocação em prática das competências adquiridas, bem como de toda a sua criatividade: 

 

Marco Soares, 3º classificado no Skills Portugal – Campeonato de Profissões 

Marco Soares, da turma A1 - Técnico de Cozinha/Pastelaria, representou 

da melhor forma o Sistema de Aprendizagem da Fundação da Juventude, 

no Skills Portugal, onde obteve o 3º lugar. Aqui teve a oportunidade de 

demonstrar todos os conhecimentos que adquiriu ao longo destes três 

anos de formação, bem como todo o seu talento.  

Apesar de uma vasta e experiente concorrência neste tipo de 

competições, o formando conseguiu destacar-se, tornando assim a sua 

primeira participação num concurso do género, ímpar e memorável. 

Os pratos que lhe garantiram o 3º lugar foram, como entrada, estaladiços 

de frango com rúcula selvagem e coli de pimentos e, como prato 

principal, bacalhau confitado com legumes salteados. 

A competição, organizada pelo IEFP, decorreu a 23 de Março em Bragança, sendo que todos os 

concorrentes confeccionaram dois pratos distintos a serem avaliados pelo júri. 
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ACTIVIDADES EXTRA – CURRICULARES: 

 

TEATRO 

No início do mês de Junho, na sequência de um desafio lançado às turmas pela formadora de 

Português, deu-se início a uma actividade extra curricular, o TEATRO, que decorre todas as 

quartas feiras, após as aulas, no Auditório da Fundação da Juventude. Esta iniciativa é efectuada 

pela formadora de forma voluntária e teve uma adesão acima do previsto, considerando que 

alguns dos jovens inscritos têm que se deslocar propositadamente à Fundação da Juventude para 

estas aulas, por se encontrarem em Contexto de Trabalho.  

 

DANÇA 

Com o mesmo objectivo de envolver os jovens e despertar-lhes interesses diversos por 

actividades lúdicas, ao tomarmos conhecimento que dois formandos de turmas diferentes 

frequentavam danças de salão, estes foram desafiados a ministrarem aulas de DANÇA aos 

colegas. Mais uma vez esta actividade teve uma grande adesão, incluindo também a participação 

dos formadores, sempre de uma forma voluntária e altruísta. Esta actividade culminou com 

algumas apresentações na Festa de Natal da fundação da Juventude de 2011. 

 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

 

 

 

 

 

 

Como todos os espaços escolares desenvolvem diversas actividades no dia 1 de Junho, Dia 

Mundial da Criança, este ano o Sistema de Aprendizagem, com as turmas de Acção Educativa e 

Serviços Pessoais e à Comunidade, decidiu preparar e programar algumas actividades, optando 

por as planificar só no dia 29 de Junho. Para o efeito, convidamos o Jardim de Infância da 

Vitória e contamos com a participação de alguns formadores. 

 

TRABALHOS 

No âmbito de alguns programas curriculares têm sido desenvolvidos alguns trabalhos que ajudam 

a motivar, a interagir e mesmo a decorar todo o espaço de formação. 
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FIM DAS AULAS 

No último dia de aulas, antes das férias de Verão, as turmas de A4 – Electrónica (Som e Imagem) 

e A5 – Acção Educativa, organizaram um lanche com os formadores, onde os presentearam com 

uma canção, com música original do formando Daniel Neves e letra criada pelos colegas, em 

Inglês. Os formadores responderam com uma sátira musical interagindo com os jovens. 

 

 

 

 

ABERTURA DE NOVOS CURSOS 

Na expectativa de reforçar o crescimento da capacidade formativa face ao mercado de trabalho, 

a Fundação da Juventude abriu novos cursos, respondendo á procura dos jovens e indo ao 

encontro da boa receptividade e da necessidade demonstrada pelas empresas / entidades, que 

nos têm procurado, solicitando estas ofertas formativas.  

          OFERTA FORMATIVA Data de Início 

A15 Técnico(a) de Contabilidade 27 Set. 2011 

A16 Técnico(a) de Logística 11 Out. 2011 

A17 Técnico(a) Administrativo 28 Nov. 2011 

A18 Técnico(a) de Mesa e Bar 20 Set. 2011 

A19 Técnico(a) de Esteticista / Cosmetologista 22 Set. 2011 

 

NATAL 

A exemplo dos anos anteriores, realizou-se a Festa de Natal a 22 de Dezembro, onde todas as 

turmas participaram, criando bons momentos de animação, através de música, teatro, danças de 

salão, peças humorísticas e passagem de modelos. Os formadores participaram nesta acção pois, 

para além de ajudar na sua preparação, tiveram uma participação activa na maioria das 

apresentações.  

 

 

DANÇA TEATRO PASSAGEM DE MODELOS 



 

Relatório de Actividades e Contas 2011 | 29 

 

A Fundação da Juventude aproveitou a oportunidade para oferecer ao primeiro curso do Sistema 

de Aprendizagem, Técnico de Cozinha / Pastelaria, a cartola e a colher de pau, enquanto 

finalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIZAÇÃO DO 1º CURSO DO SISTEMA DE APRENDIZAGEM 

Finalizou em Dezembro de 2011 o primeiro curso, 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria, com a realização da 

PAF – Prova de Avaliação Final, nos dias 28 e 29.  

É com saudade e orgulho que os 10 jovens que 

conseguiram chegar ao fim deste percurso o terminaram, 

com sucesso, sendo que alguns permaneceram nas 

entidades que os receberam em formação de Contexto 

de Trabalho, os restantes, rapidamente conseguiram 

arranjar o seu primeiro emprego, podendo ser encontrados no Cafeína, Terra Restaurante, Corte 

Real, Vitória Café, Praia Golf, Cafeína - Wine & Tapas, Restaurante Canelas de Coelho, entre 

outros. 

 

Sendo esta a primeira turma a terminar um Curso de 

Aprendizagem na Fundação da Juventude, foi-lhes 

proporcionado um momento de partilha, alegria e de 

despedida, com a realização de um "Jantar de Final de Curso", 

que se realizou nas instalações da Rua Mouzinho da Silveira, 

com a participação de todos os formadores que os 

acompanharam desde o início do processo formativo. 
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 CONCLUSÃO 

Com excepção dos novos cursos, todos os restantes formandos se encontram em Contexto de 

Trabalho, mantendo a Fundação da Juventude um contacto frequente com as entidades 

acolhedoras, com o objectivo de reforçar o nosso acompanhamento da sua evolução e eventual 

inserção na entidade que os acolhe ou no mercado de trabalho.  

Quando os jovens iniciam o 3º período/ ano, confirmamos a oportunidade de ficarem integrados 

nas entidades onde estão a efectuar o contexto de trabalho. Caso não se preveja essa 

possibilidade, encontramos outros locais. Tendo em atenção que, para além do curso de Cozinha 

/ Pastelaria, os dois cursos de Estética, Electrónica (Som e Imagem), Acção Educativa, Serviços 

Pessoais e á Comunidade e Vendas, também iniciaram o seu 3º ano, a nossa prioridade foi, neste 

domínio, estas 4 acções de formação, antevendo-se boas perspectivas de colocação. 

A equipa do Sistema de Aprendizagem da Fundação da Juventude atendeu, durante o ano de 

2011, 280 jovens interessados em cursos de formação, efectuou 138 inscrições, procedeu a 

entrevistas para a contratação e substituição de novos formadores externos, mantendo uma 

equipa de formadores com 64 elementos, sendo que os das áreas Sócio Cultural e Cientifica, se 

encontram praticamente dedicados a tempo inteiro a este projecto. 

No fim de 2011, frequentam estas acções de formação 180 jovens, sendo que 56 são homens e 

124 mulheres, com um volume de formação de 177.429 horas.  

 

2.1.2.2 Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

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

Os cursos conferem dupla certificação – equivalência ao 12º ano de escolaridade e visam uma 

população com escolaridade ao nível do 9º ano. 

 

Em 2011, o primeiro e único curso concluído, ao abrigo do Sistema de Aprendizagem foi: 

 

 Técnico de Instalações Eléctricas (Área de formação: 522) 

 

A acção, Electricidade de Instalações iniciou-se a 30 de Dezembro de 2009 e terminou em 12 de 

Dezembro de 2011, com a duração total de 3 275 horas. 

O grupo seleccionado foi exclusivamente masculino, iniciando-o 18 formandos, com idades a 

variar entre os 15 e os 23 anos, tendo concluído com 10. 

Todos os formandos concluíram com aproveitamento e com certificação escolar equivalente ao 

12º ano de escolaridade e certificação profissional na área de “Electricidade de Instalações”. 
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A PAF – Prova de Avaliação Final, componente teórica e prática (em oficina) foi realizada nas 

instalações da Fundação da Juventude em Algés, nos dias 6 e 7 de Dezembro de 2011. 

 

 Técnicas de Esteticismo Cosmetologia (Área de formação: 815) 

 

Por indicação do Centro de Formação Profissional de Sintra, nosso interlocutor no Sistema de 

Aprendizagem na Região, em Agosto, um mês após o início do 3.º período, juntaram-se as duas 

turmas dos cursos de Técnicas de Esteticismo Cosmetologia, que se iniciaram a 10 de Dezembro 

de 2009 e vão ter o seu fim em 27 de Abril de 2012, com a duração total de 3675 horas. 

O grupo é exclusivamente feminino, composto inicialmente por 40 mulheres, com idades entre 

os 15 e os 23 anos, sendo que, a 31 de Dezembro de 2011, tinha 21 formandas. 

 

Dadas as desistências registadas na formação de Técnico de Instalações Eléctricas e em Técnicas 

de Esteticismo Cosmetologia e a falta de assiduidade e de pontualidade, muito características 

neste perfil de formandos, estes cursos terminaram o ano com um volume de formação de 

43.124 horas, cerca de 72% do previsto na candidatura. 

 

Importa realçar que a maioria dos formandos provém de bairros sociais problemáticos da Região 

de Lisboa e Vale do Tejo e de famílias com fracos recursos financeiros e/ou afectivos. Várias 

formandas perderam o direito ao subsídio de desemprego ou ao rendimento social de inserção, 

fruto das alterações nos regulamentos e 3 das formandas desistentes tiveram de ir trabalhar 

para conseguir recursos financeiros suficientes para sustentar os filhos. 

 

 

2.1.2.3 Delegação do Algarve 

A Delegação da Fundação da Juventude no Algarve assegurou no ano de 2011, 8 cursos no âmbito 

do Sistema de Aprendizagem. 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, e dois cursos iniciados em 2010: 

ação de “Técnico/a de Ação Educativa” – 3250 horas; “Técnico/a de Cozinha/Pastelaria” – 3675 

horas e no 2º semestre do ano iniciou o curso de “Técnico Comercial” – 3125 horas. Para além 

dos cursos que integraram o referido Protocolo, foi esta delegação convidada a realizar ainda 3 

cursos de ação Educativa – um na Fuzeta (2010), outro em Faro (2011) e um em VRSA(2011).   

Em 2011 desenvolveram-se 5 cursos do âmbito do Sistema de Aprendizagem, nomeadamente: 
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 Curso “Técnico/a de Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos” – Faro 

 Curso “Técnico/a de Serviços Pessoais e à Comunidade” – Faro 

 Curso “Técnico/a de Acção Educativa” – Faro 

 Curso “Técnico/a de Cozinha/Pastelaria” – Tavira 

 Curso “Técnico/a de Acção Educativa” – Fuzeta 

 Curso “Técnico/a de Açcão Educativa” – Faro 

 Curso “Técnico/a Comercial” - Faro 

 Curso “Técnico/a de Acção Educativa”- Vila Real de Santo António 

 

Curso 1 - “Técnico/a de Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos” 

Este projeto formativo teve início a dia 18 de Dezembro de 2009, nas instalações da Empresa 

Engifogo, em Faro. Este curso conta presentemente com 10 formandos, obtendo um volume de 

formação de 5969 horas.  

No 2º semestre os 10 formandos desta ação iniciaram o terceiro momento de Prática em 

Contexto de Trabalho, a 19 de Dezembro/2011, indo finalizar a 27 de Março/2012, num total de 

500 horas, nos seguintes locais: 

 

FORMANDO Local de Estágio Empresa 

Alexandre Jouin Albufeira Migabytes 

André Madeira Faro Teorias Fixes, Lda 

Carlos Gonçalves Olhão Inforsat 

Diogo Marreiros Faro C.M.F. 

Mário Freitas Faro Escola Pinheiro e Rosa 

Paul Kooiman Faro-Gambelas UALG – Fac. Economia 

Pedro Paiva Faro Teles Colaço 

Ricardo Deus Faro Teorias Fixes, Lda 

Tiago Pires Faro-Gambelas UALG – Fac. Economia 

Wilson Marçal Faro Teorias Fixes, Lda 

 

 

Em conjunto com a equipa pedagógica, está a ser criado o regulamento para a PAF – Prova de 

Avaliação Final do qual será dado conhecimento ao grupo de formandos, com uma antecedência 

mínima de um mês antes da realização desta prova, estando a prova a ser criada pelo grupo de 

formadores que os irá avaliar, prova essa que será realizada no final deste período de prática em 

contexto de trabalho.  
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Curso 2 - “Técnico/a de Serviços Pessoais e à Comunidade” 

Com início a 29 de Dezembro de 2009, decorre em Faro, nas instalações da ANJE. 

O grupo actualmente é composto por 5 formandos, obtendo um volume de formação de 3233 

horas. No mês de Setembro a formanda Mónica Serro desistiu da formação, não iniciando assim a 

Prática em Contexto de Trabalho.  

Os formandos desta ação realizaram o segundo momento de Prática em Contexto de Trabalho 

entre 11 Julho e 22 Novembro de 2011, com uma carga de 550 horas, nos seguintes locais: 

 

 

 

Curso 3 - “Técnico/a de Acção Educativa” 

Esta ação iniciou-se a 21 de Junho de 2010 nas instalações da ANJE, em Faro.  

Este curso conta com 9 formandos, obtendo um volume de formação de 5748 horas.  

No 2º semestre os formandos desta ação realizaram o segundo momento de Prática em Contexto 

de Trabalho, entre 3 Outubro e 30 Dezembro, num total de 400 horas, nos seguintes locais: 

 

FORMANDO Local de Estágio Empresa/Instituição 

Cristina Mendes Faro Chão de Estrelas 

Rute Gomes Faro Super Escola, lda 

Tatiana Corvo Faro Super Escola, Lda 

David Sousa Faro Os Amorzinhos 

Susana Fialho Faro Super Escola, lda 

Débora André Faro Chão de Estrelas 

Filomena Guerreiro Olhão Stª Casa Misericórdia de Olhão – Infantário Maria 

FORMANDO Local de Estágio Empresa/Instituição 

Andreia Mártires Montenegro Creche Vivaços 

Cristina Nascimento S. Brás de Alportel  Creche Sitio do Bébé 

Graciela Palma Montenegro Creche Vivaços 

Micael Sousa Faro Creche os Catraios 

Susana Parreira S. Brás de Alportel 
Infantário do Agrupamento de Escolas Belchior 

Viegas 
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Helena Rufino 

Joana Relvas Faro Os Amorzinhos 

Soraia Vicente 
Vila Real de Stº 

António 
Agrup. Escolas D. José I – Jardim Infância Stº António 

 

O terceiro período formativo desta ação iniciou-se a 5 de Janeiro de 2012, com 8 formandos que 

transitaram do período anterior, pois uma formanda desistiu no período da realização da PCT e 

uma outra desistiu antes mesmo da realização da PCT, pois estava grávida, decidindo ingressar 

numa outra ação que iria iniciar em VRSA (Local da residência).  

 

Curso 4 - “Técnico/a de Cozinha/Pastelaria” 

Este curso arrancou a 21 de Julho de 2010, nas 

instalações da Delegação do Algarve, em Tavira.  

O grupo foi composto por 10 formandos, verificando-

se a saída de dois formandos por incapacidade de 

atingir os objectivos na formação em sala, e por 

excesso de faltas. Houve, ainda, a desistência de 

mais dois formandos, por impossibilidade na 

frequência da formação e porque também estes 

excederam o limite de faltas, passando o grupo para 

6 formandos. Foi ministrado um volume de formação de 4962 horas. 

 

Curso 5 - “Técnico/a de Acção Educativa” 

Esta formação iniciou-se a 18 de Outubro de 2010, com 27 formandas, nas instalações do Centro 

Comunitário da Fuzeta, em Olhão. Actualmente são 12 as formandas inscritas, pois durante o 

ano houve a exclusão de três formandas, devido a um número excessivo de faltas e inexistência 

de elementos de avaliação das mesmas; houve, ainda, várias desistências durante o ano. 

Foram ministradas neste semestre 595 horas de formação, obtendo um volume de formação de 

7585 horas. 

No 2º semestre de 2011 as formandas desta acção finalizaram o primeiro momento de Prática em 

Contexto de Trabalho, que decorreu entre 1 de Junho e 14 de Julho, num total de 200 horas, nos 

seguintes locais: 

FORMANDO Local de Estágio Empresa/Instituição 

Ana Bárbara Costa Faro Super Escola 

Sara Soares Fuzeta Creche Joaninha 
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Curso 6 - “Técnico/a de Acção Educativa”  

A Accão iniciou-se a 20 de Junho de 2011, com 16 formandos, e decorre no Edifício da ANJE, em 

Faro.  

No final do ano o grupo é composto por 11 formandos (quatro desistiram sem qualquer 

justificação, e uma outra formanda desistiu, alegando ter problemas pessoais e financeiros que a 

impediam de continuar a frequentar a acção). Todas estas saídas foram reportadas ao CF, tendo 

sido ministradas 831 horas de formação, obtendo um volume de formação de 8555 horas. 

 

Curso 7 - “Técnico/a Comercial”  

Esta ação teve início a 9 de Novembro de 2011, com 20 formandos, decorrendo no Edifício da 

ANJE, em Faro.  

Foram ministradas 187 horas de formação, obtendo um volume de formação de 3450 horas. 

 

Suse Camacho Fuzeta Creche Joaninha 

Ana Silva Fuzeta Infantário Centro Comunitário da Fuzeta 

Ana Rita Pereira Olhão 
Jardim de Infância do Agrupamento Vertical Dr. João 

Lúcio 

Ana Pires Olhão 
Jardim de Infância do Agrupamento Vertical Dr. João 

Lúcio 

Jessica Alfredo Olhão 
Jardim de Infância da Cavalinha -Agrupamento 

Vertical Dr. João da Rosa 

Marina Fernandes Olhão 
Jardim de Infância da Cavalinha -Agrupamento 

Vertical Dr. João da Rosa 

Joana Martins  Olhão 
Jardim de Infância da Escola EB1, nº 6 -Agrupamento 

Vertical Dr. João da Rosa 

Tânia Sousa Montenegro-Faro Creche “Dá Colinho” 

Arina Orbu Olhão A Minha Casinha, Infantário Lda 

Irina Manuel Olhão A Minha Casinha, Infantário Lda 

Keynara Gomes Moncarapacho 
Infantário Meninos da Vila – Stª Casa Misericórdia 

Moncarapacho 

Vanessa Neves Olhão 
Jardim da Celeste – Cruz Vermelha Portuguesa - 

Delegação Olhão 

Ana Nunes Olhão Centro Infantil “ OS Saltitões” 

Cátia Baptista Olhão Centro Infantil “ OS Saltitões” 
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Curso 8 - “Técnico/a de Acção Educativa” 

Esta ação teve início a 21 de Dezembro de 2011, com 20 formandas, decorrendo nas instalações 

da UTL – Universidade de Tempos Livres, em Vila Real de Santo António.  

Foram ministradas 35 horas de formação, obtendo um volume de formação de 637 horas. 
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2.1.3 Centro Novas Oportunidades 

O Centro Novas Oportunidades da Fundação da Juventude ao longo do primeiro semestre do 

ano de 2011 fez o 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) e para o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências. 

 

De Janeiro a Junho, o Centro recebeu inscrições, fez diagnósticos e encaminhamentos, iniciou 

processos de RVCC e certificou competências ao nível do 6º, 9º e 12º anos de escolaridade. 

 

Nível Básico   Adultos 

Inscritos      113  

Encaminhados             100 

Em processo      111 

Certificados       90 

 

Nível Secundário  Adultos 

Inscritos      73 

Encaminhados      51 

Em processo      41 

Certificados      51 

 

No dia 20 de Janeiro, na Junta de Freguesia de Leça da Palmeira, assinou-se um Acordo de 

Colaboração com o Clube de Andebol de Leça da Palmeira, com o objectivo de aumentar as 

qualificações escolares dos jogadores do clube e dos seus familiares. 

No primeiro semestre do ano foram, também, celebrados outros Acordos com a Câmara de 

Comércio e Indústria Luso-Alemã e com o Centro Social e Paroquial de Santa Cruz do Bispo. 

 

No dia 5 de Fevereiro procedeu-se à Cerimónia de Entrega de Certificados a 46 trabalhadores da 

EPME – Empresa Portuguesa de Montagens Eléctricas, no auditório da Fundação da Juventude, 

certificados com o 9º ano de escolaridade. 

 

No dia 23 de Março procedeu-se à Cerimónia de Entrega de Certificados a 85 adultos dos níveis 

básico e secundário, no auditório da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Esteve presente o 

Conselho de Administração da Fundação da Juventude e o Vereador do Pelouro dos Recursos 

Humanos, Turismo e Desenvolvimento Sócio-Económico do Município da Póvoa de Varzim. 
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A 31 de Março, o Centro Novas Oportunidades participou no Encontro promovido pelo CNO da 

Escola Secundária de Valbom, subordinado ao tema: “O Técnico Administrativo no CNO”, que 

teve lugar na Fundação Júlio Resende. 

 

No dia 5 de Maio, o CNO visitou a INFORMA 2011 – Feira do Emprego, Formação e 

Empreendedorismo, no Pavilhão Prof. Miranda de Carvalho, em Vilar de Andorinho. Esta Feira foi 

organizada pelo Gabinete de Inserção Profissional da AP – Associação dos Proprietários da 

Urbanização de Vila d‟Este, em parceria com o Gabinete de Inserção Profissional de Vila d‟Este, 

do Agrupamento de Escolas de Vila d‟Este, da Agência de Desenvolvimento Local de Vila d‟Este e 

a GaiHurb Urbanismo e Habitação, EEM. 

 

O Centro Novas Oportunidades visitou, de 11 a 13 de Maio, a Semana Aberta, promovida pelo 

Centro de Formação Profissional do Porto, com vista a melhor conhecer a oferta formativa e os 

espaços formativos deste Centro. 

 

De 12 a 14 de Maio, o Centro Novas Oportunidades da Fundação da Juventude esteve 

representado na Feira das Oportunidades, no Forum da Maia. 

 

Ao longo do 1º semestre do ano a coordenadora do Centro de Novas Oportunidades participou em 

três reuniões no Instituto Profissional do Terço (Fevereiro, Abril e Junho), uma vez que o Centro 

faz parte do consórcio do programa “Escolhas em Movimento”, 4ª geração, gerido por esse 

Instituto. No âmbito do Programa há 10 adultos, cujos filhos frequentam a Escola da Fontinha ou 

Augusto Gil, que estão no processo de reconhecimento, validação e certificação de 

competências, do nível básico, do CNO da Fundação. 

 

O Centro Novas Oportunidades colaborou, também, num projecto de doutoramento que está a 

ser realizado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto, sob o título: 

“Relações intergeracionais durante o período de transição para a idade adulta”, envolvendo num 

inquérito 80 adultos com baixa escolaridade. 

 

No último semestre do ano de 2011, o volume de trabalho foi o seguinte:  

Nº de Adultos Inscritos: 127, 55 para o nível Básico e 72 para o nível Secundário; 

Nº de Adultos Encaminhados: 130, 48 para o nível Básico e 82 para o nível Secundário; 

Nº de Adultos em Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências: 106, 

44 no nível Básico e 62 no nível Secundário; 

Nº de Adultos Certificados: 144, 81 no nível Básico e 63 no nível Secundário. 
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De referir que, a maioria dos adultos certificados, possuiam apenas o 6º ano de escolaridade à 

data da entrada no Centro e encontravam-se no escalão etário, dos 35 aos 44 anos de idade. 

 

Este período foi marcado por várias Sessões de Júri de Certificação, quer na Fundação da 

Juventude, quer nas outras entidades com quem a Fundação tinha estabelecido parcerias, 

nomeadamente: Município da Póvoa de Varzim, Universidade Fernando Pessoa, Centro Social e 

Paroquial de Santa Cruz do Bispo, Junta de Freguesia de Leça da Palmeira e Escola Augusto Gil. 

 

No dia 22 de Dezembro realizou-se uma Sessão de Entrega de Certificados, no Auditório da 

Fundação da Juventude que, para além da Administração da fundação da Juventude, contou com 

a presença do Delegado Regional do Norte do IEFP. 

 

O Centro Novas Oportunidades da Fundação da Juventude encerrou no final do presente ano, por 

ter a Administração considerado ter esgotado a sua acção e cumprido todos os objectivos 

traçados. Desde a sua abertura em 2006, foram certificados 1430 adultos com o 9º ano e 289 

com o 12º ano. 
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2.1.4 Serviços de Acompanhamento, Aconselhamento e Orientação Vocacional 

 

2.1.4.1 Sede /Porto 

O “Teu Espaço” é um serviço que proporciona aos jovens um atendimento individual e 

personalizado, que engloba consulta psicológica, avaliação do desenvolvimento, orientação 

vocacional e profissional e apoio na integração profissional. 

No 1º semestre do ano foram realizados cinco acompanhamentos psicológicos, duas avaliações de 

desenvolvimento e alguns processos de orientação escolar e vocacional. O serviço de 

consulta/acompanhamento psicológico foi constituído por três momentos complementares: a 

entrevista clínica, a avaliação psicológica e, por fim, a psicoterapia. 

A avaliação do desenvolvimento consistiu na aplicação de testes de avaliação, permitindo a 

recolha de informação acerca do desenvolvimento da criança ou jovem, constatando-se o 

desenvolvimento da criança/jovem corresponde a um nível de desenvolvimento adequado à sua 

idade. 

A orientação escolar e vocacional que realizamos, foi direccionada para jovens do 2º e 3º ciclos 

do Ensino Básico e do Ensino Secundário, tendo como objectivo ajudar os jovens no seu 

desenvolvimento vocacional, nas suas escolhas escolares e profissionais, proporcionado uma 

escolha planeada e consciente. 

 

2.1.4.2 Delegação de Lisboa e Vale do Tejo  

O Serviço de Orientação Vocacional experimentou um incrível incremento, constituindo o 

resultado de dois factores relevantes: por um lado a divulgação alargada e intensiva do serviço 

realizada pela Delegação e, por outro, devido à retirada de muitos dos serviços de psicologia das 

escolas que deixou muitos alunos e pais sem alternativa a não ser recorrer a serviços externos.  

O serviço de orientação vocacional visa apoiar os jovens no seu percurso académico e 

profissional, através da realização de testes psicotécnicos e entrevistas individuais que lhes 

permitam conhecer as opções do ponto de vista do mercado universitário, profissional ou outro, 

bem como ponderar acerca das opções de vida mais sustentadas e coerentes com as suas 

preferências e perfil psicológico. Fomos contactados por cerca de 70 jovens e educandos, foram 

recebidos 40 jovens para orientação vocacional, e 35 concluíram todo o processo de avaliação 

psicológica ao nível dos interesses profissionais e perfil personalistico e cognitivo. Foram 

elaborados relatórios e entrevista final para discussão do relatório com o sujeito objecto da 

orientação e respectivo educador. 
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Ao nível dos Serviços de Apoio ao Emprego o número de jovens acompanhados é de difícil 

quantificação, 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 400 jovens, na Delegação de 

Lisboa e Vale do Tejo.  

Deste ponto de vista, foi muito importante o contacto privilegiado com os gabinetes de saídas 

profissionais de Universidades, bem como o PEJENE e o PEJAME que nos permitiu enquadrar 

alguns jovens da zona de Lisboa. 

 

 

2.1.4.3 Delegação da Região Autónoma da Madeira 

De Janeiro de 2011 a Junho de 2011 – Continuação do acompanhamento, aconselhamento e 

orientação vocacional dos formandos do Curso CEF “Pastelaria/Panificação”. 

 

Desde Outubro de 2010, data em que teve início o Curso CEF “Pastelaria/Panificação”, têm sido 

desenvolvidas sessões em grupo onde se realizam actividades com os jovens, que têm como 

objectivo aumentar a auto-estima, melhorar o relacionamento entre pares, o comportamento 

em sala e com os formadores, a postura e o combate ao absentismo. Tendo em conta que estes 

jovens provêm de famílias desestruturadas e que alguns deles encontram-se institucionalizados, 

sempre que necessário é realizado uma sessão individual com os mesmos. 
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2.1.5 PEJENE – Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas 

Empresas – 19ª Edição 

 

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

tem âmbito nacional, e em 2011 atingiu a sua 19ª edição. Destina-se, exclusivamente, a 

estudantes do ensino superior a frequentar o último ou penúltimos anos (Licenciatura, Mestrado, 

Mestrado Integrado). Os estágios de curta duração têm lugar entre os meses de Julho e 

Setembro, com a duração mínima de 2 e máxima de 3 meses. 

 

Para as entidades de acolhimento, 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. 

 

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

do trabalho e às empresas/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; 

- integrar um “pool” de empresas com responsabilidade social, criando as condições mais 

adequadas a uma aprendizagem em local de trabalho e com um plano de estágio assente 

na competência e no rigor; 

- promover a tão necessária ligação entre o mundo empresarial e os estabelecimentos de 

ensino superior, contribuindo para o reforço de competências; 

- integrar um projecto com elevado prestigio e divulgação entre os jovens estudantes do 

ensino superior, futuros quadros técnicos e superiores do país; 

- abrir as suas portas a novas propostas e métodos de trabalho, resultante dos 

conhecimentos científicos dos jovens estudantes do ensino superior. 

 

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. Este 

Programa é promovido pela Fundação da Juventude, em parceria com o IPJ – Instituto Português 

da Juventude, o IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional, o IAPMEI-Instituto de Apoio 

às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação e a Companhia de Seguros Tranquilidade.  
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Indicadores 

Os indicadores da 19º Edição do PEJENE são: 

 

1. Nº de vagas para estágio por NUT I e por Distrito 

NUTS I: 

 Continente: 767 

 Madeira: 8 

 Açores: 3 
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Nº de vagas para estágio por distrito: 

 

Distrito Valor absoluto Percentagem 

Açores 3 0,39% 

Aveiro 73 9,38% 

Beja 11 1,41% 

Braga 38 4,88% 

Bragança 9 1,16% 

Castelo Branco 4 0,51% 

Coimbra 31 3,98% 

Évora 9 1,16% 

Faro 69 8,87% 

Guarda 7 0,90% 

Leiria 25 3,21% 

Lisboa 231 29,69% 

Madeira 8 1,03% 

Portalegre 4 0,51% 

Porto 167 21,47% 

Santarém 10 1,29% 

Setúbal 30 3,86% 

Viana do Castelo 13 1,67% 

Vila Real 7 0,90% 

Viseu 29 3,73% 

Total 778 100,00% 
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2- Nº de vagas para estágio por área de formação: 

Área de Estágio Valor absoluto Percentagem 

Administrativa 65 8,35% 

Ambiente 13 1,67% 

Animação Sociocultural 35 4,50% 

Arqueologia 8 1,03% 

Arquitectura 13 1,67% 

Assessoria de Direcção 1 0,13% 

Audiovisuais 5 0,64% 

Ciências da Informação  2 0,26% 

Ciências do Património 1 0,13% 

Ciências Sociais e Humanas 15 1,93% 

Comercial 34 4,37% 

Comunicação 9 1,16% 

Conservação e Restauro 2 0,26% 

Contabilidade 62 7,97% 

Design 4 0,51% 

Design Gráfico 15 1,93% 

Design Multimédia 5 0,64% 

Desporto 8 1,03% 

Direito 13 1,67% 

Documentação 3 0,39% 

Economia 2 0,26% 

Educação 13 1,67% 

Educação de Infância 12 1,54% 

Engenharia 87 11,18% 

Finanças 3 0,39% 

Fiscalidade 2 0,26% 

Formação 14 1,80% 

Fotografia 3 0,39% 

Gestão 29 3,73% 

Gestão Cultural 2 0,26% 

Gestão de Empresas 7 0,90% 

Gestão de Qualidade 3 0,39% 

Gestão e Administração Pública 2 0,26% 

Higiene e Segurança no Trabalho 15 1,93% 

Imobiliária 1 0,13% 

Informática 22 2,83% 

Informática de Gestão 5 0,64% 

Investigação 2 0,26% 

Jornalismo 4 0,51% 

Logística 3 0,39% 
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Marketing 46 5,91% 

Multimédia 1 0,13% 

Museologia 6 0,77% 

Optometria 2 0,26% 

Produção Cultural 8 1,03% 

Programação Informática 14 1,80% 

Programação Websites 6 0,77% 

Psicologia Clínica 13 1,67% 

Psicologia e Recursos Humanos 5 0,64% 

Psicologia Social  1 0,13% 

Qualidade 2 0,26% 

Recursos Humanos 28 3,60% 

Relações Internacionais 3 0,39% 

Relações Públicas 5 0,64% 

Saúde 6 0,77% 

Secretariado 13 1,67% 

Seguros 5 0,64% 

Serviço Social 13 1,67% 

Sistemas Informáticos 11 1,41% 

Social 9 1,16% 

Sociologia 5 0,64% 

Tecnologias de Informação 4 0,51% 

Tesouraria 3 0,39% 

Turismo 17 2,19% 

Web Design 8 1,03% 

Total 778 100,00% 

 
 

3 - Nº de Jovens candidatos a estágio por NUT I e Distrito 

NUTS I: 

 Continente: 1.338 

 Madeira: 27 

 Açores: 6 
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Por distrito: 
  

Distrito Valor Absoluto Percentagem 

Açores 6 0,44% 

Aveiro 70 5,11% 

Beja 13 0,95% 

Braga 146 10,65% 

Bragança 11 0,80% 

Castelo Branco 31 2,26% 

Coimbra 53 3,87% 

Évora 22 1,60% 

Faro 51 3,72% 

Guarda 12 0,88% 

Leiria 101 7,37% 

Lisboa 364 26,55% 

Madeira 27 1,97% 

Portalegre 7 0,51% 

Porto 309 22,54% 

Santarém 44 3,21% 

Setúbal 28 2,04% 

Viana do Castelo 25 1,82% 

Vila-Real 21 1,53% 

Viseu 30 2,19% 

TOTAL 1371 100,00% 

 
 
4 - Nº de Jovens pré-seleccionados, por NUT e Distrito 

 

NUTS I: 

 Continente: 1.025 

 Madeira: 17 

 Açores: 6 
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Por distrito: 

 

Distrito do Estágio Valor Percentagem 

Açores 6 0,67% 

Aveiro 87 8,30% 

Beja 7 0,67% 

Braga 65 6,20% 

Bragança 8 0,76% 

Castelo Branco 7 0,67% 

Coimbra 34 3,24% 

Évora 13 1,24% 

Faro 51 4,87% 

Guarda 4 0,38% 

Leiria 32 3,05% 

Lisboa 337 32,16% 

Madeira 17 1,53% 

Portalegre 8 0,76% 

Porto 274 26,15% 

Santarém 22 2,10% 

Setúbal 36 3,44% 

Viana do Castelo 8 0,76% 

Vila Real 11 1,05% 

Viseu 21 2,00% 

TOTAL 1048 100,00% 
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5 - Nº de jovens com estágios concretizados, por NUT e Distrito 

 

NUTS I: 

 Continente: 476 

 Madeira: 2 

 Açores: 0 

 

 

 
Por distrito: 
 

Distrito Valor absoluto Percentagem 

Açores 0 0,00% 

Aveiro 29 6,07% 

Beja 2 0,42% 

Braga 27 5,65% 

Bragança 1 0,21% 

Castelo Branco 2 0,42% 

Coimbra 24 5,02% 

Évora 2 0,42% 

Faro 12 2,51% 

Guarda 1 0,21% 

Leiria 11 2,30% 

Lisboa 183 38,28% 
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Madeira 2 0,42% 

Portalegre 1 0,21% 

Porto 145 30,33% 

Santarém 4 0,84% 

Setúbal 21 4,39% 

Viana do Castelo 3 0,63% 

Vila Real 2 0,42% 

Viseu 6 1,26% 

Total 478 100,00% 

 
 
 



 

Relatório de Actividades e Contas 2011 | 51 

 

6 - Nº de jovens com estágios concretizados, por área de formação 
 

Área de Estágio Valor absoluto Percentagem 

Ambiente 9 1,88% 

Animação Sociocultural 12 2,51% 

Arqueologia 2 0,42% 

Arquitectura 8 1,67% 

Ciências do Património 1 0,21% 

Ciências Sociais e Humanas 9 1,88% 

Comunicação 6 1,26% 

Contabilidade 59 12,34% 

Design 3 0,63% 

Design Gráfico 11 2,30% 

Design Multimédia 3 0,63% 

Desporto 3 0,63% 

Direito 6 1,26% 

Economia 22 4,60% 

Educação 11 2,30% 

Engenharia 53 11,09% 

Finanças 14 2,93% 

Formação 9 1,88% 

Gestão 77 16,11% 

Gestão Cultural 1 0,21% 

Gestão de Empresas 6 1,26% 

Gestão e Administração Pública 3 0,63% 

Higiene e Segurança no Trabalho 7 1,46% 

Informática 16 3,35% 

Jornalismo 2 0,42% 

Marketing 34 7,11% 

Museologia 2 0,42% 

Optometria 1 0,21% 

Produção Cultural 3 0,63% 

Programação Informática 10 2,09% 

Psicologia Clínica 6 1,26% 

Psicologia e Recursos Humanos 5 1,05% 

Psicologia Social  1 0,21% 

Recursos Humanos 19 3,97% 

Relações Internacionais 1 0,21% 

Relações Públicas 3 0,63% 

Secretariado 10 2,09% 

Serviço Social 9 1,88% 

Sociologia 5 1,05% 
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Tecnologias de Informação 2 0,42% 

Turismo 9 1,88% 

Web Design 5 1,05% 

Total 478 100% 

 
 

7 - Nº de empresas com estágios concretizados, por NUT e Distrito 

 

NUTS I: 

 Continente: 222 

 Madeira: 1 

 Açores: 0  

 

Por distrito: 

 

 

Salientamos que a diferença ente os número de vagas para estágios (778) e o número de estágio 

concretizados (478), se justifica por duas razões: 

 266 vagas para estágio oferecidas pelas empresas não acolheram inscrições da parte dos 

jovens, apesar dos esforços da Fundação da Juventude que as divulgou casuisticamente 

juntos dos estabelecimentos de ensino, a nível nacional, na comunicação social, nas 

redes sociais, no site do PEJENE e no Portal Juventude; 
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 a diferença restante de 34 vagas, deveu-se a desistências quer dos jovens estudantes 

que, na fase de pré-selecção, comunicaram que já não se encontravam disponíveis para 

realizar os estágios, quer das entidades de acolhimento que, no momento da selecção, 

já não reuniam as condições para o acolhimento dos estagiários. 

 

Actividades Desenvolvidas 

O lançamento do PEJENE ocorreu 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 Direcções Regionais do IPJ, nas Lojas Ponto Já, nos 

Centros de Emprego, nas Delegações do IAPMEI, nos Gabinetes de Saídas Profissionais das 

Universidades e Politécnicos, nas Redes Sociais e Blogues, etc. 

Para a edição de 2011 foi desenvolvido o Web-site do PEJENE em 

www.fjuventude.pt/pejene2011, através do qual as entidades de acolhimento tiveram a 

possibilidade de efectuar a inscrição on-line, até ao dia 21 de Abril. A partir do dia 26 de Abril, o 

site disponibilizou as vagas de estágio para que os estudantes se pudessem candidatar e 

seleccionar até ao limite máximo de 4 vagas diferentes. Este sistema permitiu rentabilizar 

melhor o tempo e tornar mais célere e eficaz o processo de pré-selecção dos candidatos a 

estágio. 

 

 

http://www.fjuventude.pt/pejene2010
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Esta alteração da calendarização das candidaturas de entidades de acolhimento e dos 

estudantes, estes últimos directamente às vagas disponibilizadas pelas empresas, levou a que a 

programação do site do PEJENE 2011 e respectivo BackOffice tivesse que sofrer alterações 

profundas, o que conduziu a um acréscimo no desenvolvimento do software para o PEJENE, o 

qual compreendeu as seguintes tarefas/fases:  

 Desenvolvimento do Mini-site PEJENE 2011; 

 Aplicação Web de Gestão de Processos em Backoffice; 

  Ferramenta de inscrição em vagas reais no formulário de candidatura; 

 Ferramenta de gestão de vagas abertas/fechadas e validação de candidaturas por vaga; 

 Gestão de Campanha Google AdWords; 

 Reforço da Largura de Banda. 

 

Para potenciar a adesão dos jovens e das empresas, a Fundação da Juventude criou banners que 

foram colocados em web-sites de estabelecimentos do ensino superior, das entidades 

promotoras e outras que foram contactadas para proceder à divulgação do programa de estágios 

PEJENE. Várias entidades de acolhimento divulgaram os estágios do PEJENE nos seus web-sites, 

através da colocação de banner e respectivo link; foram os casos, do grupo Mota-Engil que 

solicitou mais de 50 vagas para estágio, a nível nacional, bem como da Companhia de Seguros 

Tranquilidade, com cerca de 30 vagas. 
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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, de acordo com o gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

Nos dias 26 e 27 de Abril os acessos ao site do PEJENE, por parte dos estudantes interessados em 

candidatarem-se aos estágios, tiveram um volume que esgotou por duas vezes o limite de 

tráfego do site, vendo-se a Fundação da Juventude obrigada a aumentar a largura de banda de 

50Gb/mês para 100Gb/mês, como se pode verificar nos gráficos seguintes: 
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Foram elaborados cartazes e desdobráveis com o regulamento do PEJENE, os quais foram 

distribuídos junto de todos os estabelecimentos de ensino superior, nas associações de 

estudantes, nos gabinetes de estágio, em zonas de animação e fruição juvenil, nas associações 

juvenis e colectividades, nos parceiros, etc. Foram produzidos Roll-Ups e vários outros materiais 

para divulgação em feiras e mostras, como se pode verificar nas fotografias seguintes: 
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A participação em feiras, mostras e fóruns foram oportunidades excelentes de divulgação do 

PEJENE, destacando-se as seguintes: 

 

 FUTURÁLIA, que decorreu na FIL em Lisboa, de 15 a 19 de Março; 

 Semana das Oportunidades, que decorreu no ISEC, em Coimbra, dia 24 de Março; 

 Associação de Comércio e Serviços da Região Autónoma da Madeira, no dia 05 de Abril; 

 IN FORMA – Formação, Emprego e Empreendedorismo, que decorreu no Pavilhão do 

NERA, na Zona Industrial de Loulé, entre 7 e 9 de Abril; 

 ISCTE, em Lisboa, dia 14 de Abril; 

 Feira das Oportunidades, na Maia, 12 a 14 de Maio; 

 Feira de Emprego da Universidade Lusíada do Porto, dia 20 de Maio ; 

 Feira GRH na Universidade Lusíada de Lisboa, dia 25 de Maio ; 

 Porto Jovem, de 27 a 28 de Maio; 

 IX Edição da Feira “Encontros com o Futuro Profissional”, na Região Autónoma da 

Madeira, nas seguintes datas/locais: 

o Escola Básica e Secundária do Carmo, em Câmara de Lobos, 28 de Abril; 

o Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, 29 de Abril; 

o Jardim Municipal de Machico, 04 de Maio; 

o Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, 06 de 

Maio; 

o Mercado da Ribeira Brava, 17 de Maio; 

o Escola Secundária da APEL, no Funchal, 25 de Maio; 

o Jardim Municipal de Santa Cruz, 26 de Maio. 

 I Feira de Emprego, que decorreu na Universidade de Aveiro, dia 15 de Junho; 

 8ª Semana da Juventude da Madeira, no Funchal, de 8 a 13 de Agosto;  

 Dia Internacional da Juventude, no Palácio das Artes Fábrica de Talentos, Porto, 12 de 

Agosto; 

 Feira da Juventude, que decorreu em Tavira, de 23 a 25 de Setembro. 

 

Para além disso, a Fundação da Juventude realizou Sessões de Esclarecimento em várias 

Universidades e Politécnicos em Portugal e organizou Sessões Informativas sobre os 

procedimentos de estágio para as entidades de acolhimento, tendo privilegiado as que se 

candidataram pela primeira vez ao Programa. 

 

Para potenciar a divulgação do programa PEJENE foram elaboradas newsletters informativas, as 

quais foram divulgadas junto das Universidades, Institutos Politécnicos, Gabinetes de Apoio ao 
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Aluno, Gabinetes de Estágios, Empresas, Associações Empresariais, Centros de Emprego, Redes 

Sociais, para além do portal da Juventude e do portal Universia. 

 

O PEJENE é um dos projectos da Fundação da Juventude com maior notoriedade e com maior 

adesão, o qual requer, não só pela sua especificidade, mas também pelo público-alvo e 

abrangência, um acompanhamento constante e um trabalho minucioso de validação de 

candidaturas, de pré-seleccção, de encaminhamento dos jovens para as empresas, e 

acompanhamento dos mesmos durante o período de estágio, envolvendo portanto uma vasta 

equipa de colaboradores da Fundação da Juventude. Esses colaboradores têm formação e 

experiências distintas, no todo território nacional, para responderem com qualidade às 

diferentes fases do PEJENE: 

- Desenvolvimento do regulamento; 

- Angariação de Parceiros; 

- Termos de comunicação e divulgação; 

- Desenvolvimento da imagem e sua aplicação nos diferentes suportes; 

- Estabelecimento de relações de proximidade territoriais; 

- Orçamentação e controlo de custos e adjudicação de serviços; 

- Validação de candidaturas de entidades de acolhimento e de estagiários; 

- Pré-selecção dos candidatos a estágio e respectivo encaminhamento para as 

entidades de acolhimento; 

- Actualização da Base de Dados e de sistemas informáticos e de comunicação; 

- Avaliação do Programa e dos mecanismos de avaliação de desempenho dos 

estagiários e das entidades de acolhimento; 

- Certificação dos estagiários. 

 

Durante os meses de Agosto, Setembro e parte do mês Outubro foram realizadas visitas de 

acompanhamento aos locais de estágio, a nível nacional, de forma a verificar e avaliar a forma 

como os estágios estavam a decorrer, também numa clara aproximação às empresas e aos seus 

tutores, de forma a consolidar as parcerias, comprometendo-as a continuar em edições futuras. 

 

No final dos estágios, os Tutores Técnicos preencheram as fichas de avaliação dos estágios e os 

estagiários elaboraram os relatórios finais de estágio, de acordo com as orientações dos modelos 

fornecidos pela Fundação da Juventude. Confirmou-se em 2011 que o grau de satisfação por 

parte dos estagiários e das empresas extremamente positivo, tendo a Fundação da Juventude 

recebido vários e-mails de estagiários e de empresas a manifestar o agradecimento e o 

enriquecimento resultante desta oportunidade de estágio. 
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A Fundação da Juventude produziu os Certificados personalizados de Estágio dos 478 estudantes 

que participaram no Programa, procedendo ao envio dos mesmos por correio, de forma a 

permitir a adequada certificação desta experiência profissional em contexto de trabalho, 

requisito hoje fundamental para aumentar os níveis de empregabilidade dos jovens licenciados 

em Portugal. 

 

Dada a indisponibilidade transmitida, nos últimos três anos, pela grande maioria dos jovens 

estagiários, devido a aulas ou desenvolvimento de trabalhos de carácter escolar ou profissional, 

em estarem presentes no Encontro Nacional do PEJENE, entendeu a Fundação da Juventude não 

o realizar este ano. 
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2.1.6 PEJAME – Programa de Estágios „Jovens Animadores do Museu da 

Electricidade – 8ª, 9ª e 10ª Edições 

 

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, como resultado de, protocolo de cooperação assinado com a Fundação EDP. 

O objectivo principal é proporcionar aos estudantes o aprofundamento dos seus 

conhecimentos técnico-científicos, através do confronto com um público não especialista, 

desenvolvendo também as suas capacidades pessoais de liderança, gestão de grupos, espírito 

de iniciativa e de equipa, compromisso e disciplina. 

 

A este Programa de Estágios candidatam-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 possuem bons conhecimentos de língua inglesa e frequentam, 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 cerca de 3 semanas, o qual é da 

responsabilidade da Fundação EDP. Os estágios têm uma carga horária de cerca de 12 horas 

por semana.  

 

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

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

Alunos, Gabinetes de Estágio, alunos, entre outros. Foram elaborados cartazes e 

desdobráveis, 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 feita, 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: intermédia e Final. 
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A 8ª edição do PEJAME terminou no final de Abril de 2011, tendo iniciado nessa altura a 9ª 

edição que terminou em Outubro de 2011, iniciando nessa data a 10ª edição, a qual só irá 

terminar em Abril de 2012. 

 

Durante o ano de 201, estiveram 38 estudantes em formação e 61 em estágios no total. 

 

 

 
 

A distribuição dos 61 estagiários quanto ao género e à área de formação pode ser verificada 

nos seguintes gráficos: 

 

 

61 38 
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A Delegação Lisboa e Vale do Tejo foi contactada por inúmeros jovens interessados em 

candidatarem-se ao projecto, devido à pouca oferta deste tipo de estágios para estudantes 

universitários. A selecção dos candidatos voltou a contar com a aplicação de testes 

psicológicos, dinâmicas de grupo e realização de entrevistas individuais. 

O nível de qualidade do projecto tem aumentado, no sentido de um maior alinhamento entre 

os critérios de selecção e o perfil de candidato procurado pelo Museu da Electricidade, 

consequência do maior estreitamente de relações entre a equipa técnica da Fundação da 

Juventude e os responsáveis pelo projecto no Museu da electricidade. Estimamos que o 

continuo incremento na divulgação, bem como o estabelecimento de contactos directos e já 

claramente implementados, com os responsáveis por divulgar este tipo de iniciativas nas 

Universidades de Lisboa, terá estado na origem do aumento observado no número de 

candidaturas recepcionadas nesta última edição. 
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2.1.7 MEJOBU – Plataforma de Emprego 

 

 

Em Setembro de 2011, a Fundação da Juventude estabeleceu um protocolo de colaboração 

com a empresa “Dopamina 360”, Consultora em Novas Tecnologias e Comunicação, para o 

lançamento da plataforma de emprego para jovens licenciados desempregados - MEJOBU 

(www.MEJOBU.com). 

 

A MeJobU é uma rede social que pretende ser mais uma solução, original e inovadora, para 

combater o desemprego e contribuir para a integração de jovens licenciados no mercado de 

trabalho, e que se enquadra na estratégia de crescimento nesta área da Fundação da 

Juventude, pois potencia a criação de auto-emprego e de novos negócios. 

 

:::: Mejobu para pessoas (Me) :::: 

 

Mejobu oferece a oportunidade de mostrar muito mais do que um simples CV. 

No Mejobu podem colocar palavras personalizadas do que sabem fazer, do que gostam, de 

mostrar a originalidade de quem deve conseguir o emprego, através de fotos, portofólio, 

vídeos com os trabalhos e outros conteúdos que sejam relevantes. 

 

:::: Mejobu para empresas (U) :::: 

O Mejobu oferece mais do que uma simples lista de CV. O “U” de empresa também significa 

“União”. Mais do que networking é a descoberta pelas empresas recrutadoras de novos 

valores e talentos. É possível consultar portfólio de fotos e vídeos dos jovens membros, bem 

como as suas entrevistas. 

Pode ainda no mercado, colocar anúncios com as ofertas de emprego que estão disponíveis 

para todos os visitantes do Mejobu e assinantes da newsletter. 

 

:::: Comunidade :::: 

No Mejobu os jovens podem partilhar as capacidades e usá-las como moeda de troca no 

mercado Mejobu. Procurar membros com a mesma visão e criar parcerias e uma missão 

conjunta. O Mejobu fomenta o empreendedorismo e o “grito da conversação”. 

 

http://www.mejobu.com/
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É possível os interessados registarem-se no Mejobu usando o perfil da rede social preferida, 

sem terem de preencher dados mais do que uma vez e completa-se o registo com apenas três 

cliques. Com o Mejobu as publicações são passados para as redes socias que escolherem e 

vice-versa. 

 

É um projecto que contraria a “tendência”, 

 

Em 2011, o Mejobu teve mais de 10.000 visitantes (em 3 meses), foi consultado em cerca de 

60 paises e foi considerado uma boa ferramenta para colocar ofertas de emprego nacionais e 

internacionais. Espera-se que em 2012 os resultados possam ser já quantificados e medidos 

em função dos índices de empregabilidade conseguidos. 



 

Relatório de Actividades e Contas 2011 |  66 

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 

As instalações do Ninho de Empresa do Porto, na Casa da Companhia, foram sendo esvaziadas 

no final do 1º semestre de 2011, por necessidade de proceder a obras de renovação do 

espaço, que arrancaram no 2º semestre do ano. 

A 18 de Maio de 2011, a Fundação da Juventude assinou um contrato de co-financiamento 

com o ON.2 – O Novo Norte, que permitiu as obras antes referidas, cujo projecto 

arquitectónico resultou de um Concurso de Ideias lançado pela Fundação da Juventude, 

sendo os vencedores Maria Barreiros e Pedro Resende, mestres em Arquitectura da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 

O contrato de empreitada foi assinado em 21 de Novembro de 2011, data em que arrancaram 

as obras de remodelação. No tempo decorrido até esta data, foram enviadas propostas de 

parcerias a empresas da área de mobiliário, com o fim de equiparem este espaço de 

incubação, com algumas respostas positivas a serem firmadas no inicio do ano de 2012. 

Simultaneamente, procedeu-se à revisão do regulamento e actualização do formulário de 

candidatura, que complementaram toda a informação disponibilizada no mini-site do 

programa www.fjuventude.pt/nide. 

 

2.2.1.2 Lisboa e Vale do Tejo 

No final de Dezembro de 2011, a Fundação da Juventude deixou as intalações em Algés, 

tendo portanto interrompido a actividade do Ninho de Empresas na região de Lisboa e Vale do 

Tejo, resultante da devolução da Quinta de Santa Marta à Câmara Municipal de Oeiras, por 

caducidade do contrato de comodato. 

 

Espera-se a reabertura de instalações em Lisboa, até ao Verão de 2012, de forma a aproveitar 

a dinâmica que se verifica na cidade de Lisboa, com um conjunto de serviços e redes de 

apoio aos jovens empreendedores que estão a ser liderados pela própria Autarquia. A 

celebração de um potencial Acordo com a Fundação Millennium BCP para alojar a Delegação 

e o Ninho, está ainda em fase de apreciação, sendo grande a expectativa do desfecho 

positivo desta alternativa, que permitirá à Fundação da Juventude complementar a 

actividade que actualmente se desenvolve no espaço que ocupa no Centro de Lisboa (Campo 

Pequeno), na sequência do Acordo firmado, em Maio de 2011 com a Fundação S. João de 

Deus. 



 

Relatório de Actividades e Contas 2011 |  67 

2.2.2 SPACE4U – CoWork Solidário 

   

A Fundação São João de Deus e a Fundação da Juventude 

abriram um espaço de CoWork em Novembro de 2011. 

Em função dos actuais níveis de desemprego, principalmente 

no que concerne à camada mais jovem da população, o 

auto-emprego surge, cada vez mais, como uma alternativa real de integração no mercado de 

trabalho. Apesar disso, o auto-emprego não deixa de ser percepcionado com algum receio do 

sucesso e da eventual, mas muitas vezes inevitável, sensação de solidão. O CoWork é a 

solução encontrada para contrariar esta tendência, na qual os coworkers passam a ser 

trabalhadores independentes, ligados entre si, através do espaço que partilham e dos 

projectos que inevitavelmente desenvolvem em conjunto. 

Sensível a esta exigência dos tempos actuais, o “SPACE4U – COWORK SOLIDARIO”  tem como 

objectivos criar um espaço solidário, potencialmente gerador de ideias e projetos que possam 

cooperar no sentido da criação do auto-emprego ou do crescimento sustentado daqueles que 

já desenvolvem a sua actividade profissional de forma independente. 

 

O “SPACE4U - COWORK SOLIDARIO” visa acolher fundamentalmente iniciativas de auto 

emprego, segundo o perfil de coworker definido.Sobre o perfil de coworker: serão admitidas 

as iniciativas de emprego, individuais ou colectivas, desde que constituídas formalmente, 

independentemente do seu grau de maturação empresarial.   

Facilitar o estabelecimento físico de iniciativas de empreendedorismo e inovação, por 

profissionais independentes ou microempresas, desde que a actividade desenvolvida seja 

compatível com os princípios e valores dos parceiros envolvidos, durante o período mínimo de 

1 ano e até à sua independência técnica, é uma das prioridades. O cowork é uma ferramenta 

de autonomização, ainda que seja, para utilizar em processos de re-autonomização 

empresarial.  

O projecto localizado em Lisboa proporciona um espaço pensado em função deste encontro 

de ideias, existindo no local serviços de orientação e tutória, potenciando a criação de redes 

de negócio e promoção/divulgação dos serviços e produtos, para além do desenvolvimento de 

acções de formação e requalificação profissional. 
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Até ao final de 2011 foram vários os jovens que contactaram a Fundação da Juventude e este 

projecto, estimando-se a ocupação plena (25 lugares) deste projecto até ao final do 1º 

semestre de 2012. 

 

2.2.3 Associação Portuguesa de Laboratórios de Fabricação Digital 

Desde Outubro de 2010 que a Fundação da Juventude integra a Associação Portuguesa de 

Laboratórios de Fabricação Digital – APLFD, uma entidade sem fins lucrativos, criada por 

escritura notarial a 14 de Outubro, com 17 membros públicos e privados, de entre os quais a 

própria Fundação da Juventude. 

 

Esta Associação tem por objecto social a dinamização da rede Fab Lab‟s em Portugal e o 

aconselhamento científico e técnico aos promotores e utilizadores de cada espaço, 

pretendendo-se com esta rede promover a criatividade, o empreendedorismo, a propriedade 

intelectual, a aprendizagem em rede, a geração de negócio, com base na inovação o 

desenvolvimento social e a cidadania participativa. 

 

O conceito Fab Labs, que significa “Fabrication Laboratory”, ou como muitos preferem 

chamar, “Fabulous Laboratory”, foi desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), e foi desenvolvido como forma de conduzir a “inovação local”, apoiando-se numa rede 

mundial destes laboratórios que colaboram entre si. Os FabLabs são organizações que 

estimulam a criatividade através da capacidade de materialização das ideias e projectos dos 

empreendedores. 

 

Actualmente em Portugal existem dois destes laboratórios, criados em 2011, o Fablab EDP 

(associado à temática da Inovação, Ciência e Tecnologia), nas instalações da Labelec, em 

Sacavém, com um espaço autónomo para o efeito, e o FabLab Coimbra (associado à temática 

da Inovação, Saúde e Tecnologia), da responsabilidade da NOVOTECNA – Associação para o 

Desenvolvimento Tecnológico. 

 

Estes são os primeiros de muitos que vão integrar uma rede nacional de laboratórios a ser 

criados, fomentando também a troca de experiências com os existentes em vários países do 

mundo. 

A Fundação da Juventude integrao Conselho Fiscal desta Associação gestora do projecto, 

actualmente liderada pela Ydreams, paea além de contribuir para a divulgação massiva 

destes Laboratórios pelos jovens candidatos a empresários. 
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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 – 19ª edição 

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

insere-se no 3º vector estratégico de actuação da Fundação da Juventude, engloba as áreas 

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

Economia, Engenharias, Física, Informática/Ciências da Computação, Matemática e Química, 

destinando-se a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, a frequentar o 

Ensino Secundário ou o 1º ano do Ensino Superior, visando a apresentação de trabalhos 

escritos de investigação, os quais se candidatam a prémios nacionais e internacionais 

aliciantes. 

 

Nesta 19ª edição, a Fundação da Juventude executou as suas actividades de acordo com o 

seguinte calendário: 

 Lançamento do Concurso – Janeir; 

 Impressão do material de divulgação – Fevereiro; 

 Divulgação / mailing, incluindo 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; 

 Sessões de divulgação em Escolas – Março e Abril; 

 Data limite de candidatura - 16 de Abril; 

 Recepção e análise das candidaturas – Abril e Maio; 

 V Mostra Nacional de Ciência – 26 a 28 de Maio; 

 Follow-up e avaliação – até Julho. 

 

As candidaturas ao 19º Concurso Nacional para Jovens Cientistas e Investigadores decorreram, 

exclusivamente, por via electrónica, através do mini-site 

www.fjuventude.pt/jcientistas2011. 
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Também a avaliação dos trabalhos pelo Júri foi realizada através do mini-site, tendo sido 

atribuído a cada membro do júri uma palavra-passe 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 Concurso no Google Adwords, a qual 

decorreu entre os meses de Fevereiro e Abril de 2011, com assumido sucesso. 

 

JOVENS CIENTÍSTAS: 
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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 Padre Alberto Neto, Queluz, 15/03; 

- Escola Secundária de S. Pedro, Vila - Real, 16/03; 

- Escola Secundária de Olhão, 22/03; 

- Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Funchal, 23/03; 

- Colégio Bernardete Romeira, Olhão, 25/03; 

- Escola Profissional Atlântico, Funchal, 31/03; 

- Escola Secundária Virgílio Ferreira, Lisboa, 05/04; 

- Escola Ângelo Augusto da Silva, Funchal, 06/04; 

 

 

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

Concurso, foram 143, realizados por 369 jovens e 87 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. 

 

19º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores 
Dados estatísticos 

 

Nº total de Projectos 143 

Nº total de Participantes (Jovens cientistas) 369 

Nº total de professores 87 

Nº Escolas participantes 97 

 
 
 
 
 
 

Área Nº Projectos 

Biologia 33 

Ciências da Terra 6 

Ciências do Ambiente 21 

Ciências Médicas 8 

Ciências Sociais 11 

Economia 4 

Engenharias 22 

Física 9 

Informática 13 

Matemática 4 

Química 12 
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(Projectos por Áreas Científicas) 
 

 
 

(Gráfico relativo ao Nº Projectos por Área Científica) 
 

 
Média de Idade dos participantes 

Média de Idades 17 

 

Nº Participantes Masculino 151 

  Nº Participantes Feminino 218 

  Nº Total 369 
 

(tabela relativa à distribuição dos participantes por género) 
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(Gráfico de distribuição dos participantes por género) 
 

 

Distrito Nº Projectos por Distrito 

Açores 2 

Aveiro 19 

Beja 7 

Braga 3 

Castelo Branco 14 

Coimbra 3 

Évora 2 

Faro 9 

Leiria 9 

Lisboa 31 

Porto 30 

Santarém 3 

Setúbal 2 

Vila Real 8 

Viseu 1 

  
 

(tabela com dados relativos ao nº de projectos por distrito) 
 



 

Relatório de Actividades e Contas 2011 |  74 

 
 

(Gráfico relativo à distribuição do nº de projectos por distrito) 
 
 
 
 
 
Distribuição dos projectos do concurso por Escolas e Distritos 
 

Nome da Escola Distrito 
Nº 

Projectos 

Escola Secundária de Júlio Dinis de Ovar Aveiro 13 

Escola Secundária da Portela Lisboa 8 

Escola Secundária de Ferreira Dias Lisboa 8 

Escola Secundária de S. Pedro Vila Real 8 

Escola Secundária do Fundão 
Castelo 
Branco 7 

Externato Cooperativo da Benedita Leiria 7 

Escola Profissional de Felgueiras Porto 6 

Escola Secundária Garcia de Orta Porto 6 

Escola Secundária de Amato Lusitano 
Castelo 
Branco 6 

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes Faro 5 

Colégio dos Órfãos do Porto Porto 4 

Colégio Internato dos Carvalhos Porto 4 

Colégio Luso-Francês Porto 4 

Escola Secundária de Arouca Aveiro 4 

Escola Secundária de Loulé Faro 4 
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Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves de 
Odemira Beja 4 

Escola Secundária de Pedro Nunes Lisboa 3 

Colégio Nossa Senhora da Graça Beja 3 

Escola Básica 2, 3 e Secundária Doutor Hernâni Cidade Évora 2 

Escola Secundária D. Afonso Sanches Porto 2 

Escola Secundária D. Pedro V Lisboa 2 

Escola Secundária de Lagoa Açores 2 

Escola Secundária de Maria Lamas Santarém 2 

Escola Secundária Padre Alberto Neto Lisboa 2 

Escola Tecnológica e Profissional de Sicó Leiria 2 

Agrupamento de Escolas de Azambuja Lisboa 1 

Agrupamento de Escolas de Mangualde Viseu 1 

Centro de Estudos de Fátima Santarém 1 

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação Aveiro 1 

Colégio Valsassina Lisboa 1 

Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga Aveiro 1 

Escola Profissional Cenatex Braga 1 

Escola Profissional de Braga Braga 1 

Escola Profissional de Odemira Beja 1 

Escola Secundária Anselmo de Andrade Setúbal 1 

Escola Secundária Augusto Gomes Porto 1 

Escola Secundária Avelar Brotero Coimbra 1 

Escola Secundária Campos Melo 
Castelo 
Branco 1 

Escola Secundária com 2º e 3º Ciclos Professor 
Reynaldo dos Santos Lisboa 1 

Escola Secundária com 3º Ciclo da Lousã Coimbra 1 

Escola Secundária da Trofa Porto 1 

Escola Secundária de Alcácer do Sal Setúbal 1 

Escola Secundária de Caneças Lisboa 1 

Escola Secundária Diogo de Macedo Porto 1 

Escola Secundária Inês de Castro Porto 1 

Escola Secundária Miguel Torga Lisboa 1 

Escola Secundária Padre Benjamim Salgado Braga 1 

Externato de Penafirme Lisboa 1 

Externato Marista de Lisboa Lisboa 1 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra Coimbra 1 

 
TOTAL 143 

 
 

Esta 19ª Edição do concurso foi a melhor de sempre, tendo sido recebidos 143 projectos, de 

369 alunos, orientados por 87 professores, oriundos de 87 escolas de todo o território 

nacional, incluindo a região autonoma dos Açores. 
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O Júri Nacional deste Concurso foi coordenado pela Ciência Viva – Agência Nacional para a 

Cultura Científica e Tecnológica, e tendo tido a seguinte composição: 

 

Gaspar Barreira, Presidente 

LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas de Lisboa 

 

António Lopes 

ITQB – Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa 

 

Carlos Cardeira 

Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico de Lisboa 

 

Cristina Lopes 

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

 

Filipe Santos Silva 

IPATIMUP – Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto 

 

Jorge Lampreia 

Departamento de Química e Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

 

José Matos 

L-INIA, Unidade de Investigação em Recursos Genéticos, Ecofisiologia e Melhoramento de 

Plantas, Grupo de Biologia Molecular, Instituto Nacional de Investigação Agrária, Lisboa 

 

José Sobral 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

 

Margarida Marcelino 

Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Maria Geraldes 

Fundação da Juventude 

 

Paulo Gordo 

Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
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Rosália Silva 

Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação 

 

Sílvia Castro 

Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação 

 

O júri deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes prémios: 
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Valor Área Científica Nome do Projecto Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

€ 2.000 Ciências Médicas 

Estudo comparativo da actividade 
anctibacteriana, antioxidande e 

antimutagénica produzida por diferentes 
extractos de Agrimonia eupatoria L. 

Ana Rita Sousa Rocha 
Cecília de Almeida Moreira 
Vânia Patricia Pinto Rocha 

Filipe Ressurreição 
Escola Secundária de 

Arouca 

€ 1.500 Biologia M.S.I.: Mel sob Investigação 
Beatriz Gonçalo Crisóstomo Esteves 

Daniel José Rodrigues Roque dos Santos 
Marisa Alves Cristovão Paulino 

Ana Sofia Feliciano 
Externato de 

Penafirme, Torres 
Vedras 

€ 500 Ciências Sociais Palavrar 
Joana Maria Sousa Nunes 

Ricardo Moura Rodrigues Nogueira 
Teresa Ascensão Sá Pinheiro da Costa 

Rita Gabriela Rocha 
Colégio Luso-Francês, 

Porto 

€ 500 Ciências Médicas 
Formulação de um protector solar com 
partículas biocompatíveis de vitamina C 

Catarina Cardoso Rodrigues Bonifácio Vítor 
Joana Cardoso Rodrigues Bonifácio Vítor 

Maria José Figueira 
Escola Secundária D. 

Pedro V, Lisboa 

€ 500 Engenharia DBPARK 
Diogo Carvalhal Ribeiro Coelho 

Ricardo Manuel Cerqueira Teixeira 
Tiago Ismael Pimenta 

Avelino Pereira 
Escola Profissional de 

Felgueiras 

      

Valor Área Científica Nome do Projecto Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

€ 500 
Ciências da 

Terra 
Ecossistema ATP 

Joaquim Fernando Carvalho Fernandes 
Mickael Roberto da Costa Ferreira 

Paulo Jorge Teixeira Oliveira 

António José Torres 
Pereira da Silva 

Escola Profissional de 
Felgueiras 

€ 500 
Ciências do 
Ambiente 

O Alerta Liquénico 
Bruno Emanuel Azevedo Ferreira 

Gustavo Monteiro Azevedo 
Mariana de Marques Peneque Cunha e Costa 

Carlos Alberto de 
Lima Oliveira 

Escola Secundária de 
Júlio Dinis de Ovar 

Telemóveis 
e Portátil 

Engenharias 
Desenvolvimento e construção de um 

electrocardiografo portátil com transmissão 
digital 

João Afonso de Magalhães Peixoto e Génio 
Ramos 

Luís Miguel Fresco 
Wellingthon Luís Sousa Almeida 

Sérgio Ramos 
Escola Secundária Dr. 

Mário Sacramento, 
Aveiro 
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Participação Engenharias DBPARK 
Diogo Carvalhal Ribeiro Coelho 

Ricardo Manuel Cerqueira Teixeira 
Tiago Ismael Pimenta 

Avelino Pereira 
Escola Profissional de 

Felgueiras 

            

€ 500 Ciências Médicas 

Estudo comparativo da actividade 
actibacteriana, antioxidande e 

antimutagénica produzida por diferentes 
extractos de Agrimonia eupatoria L. 

Ana Rita Sousa Rocha 
Cecília de Almeida Moreira 
Vânia Patricia Pinto Rocha 

Filipe Ressurreição 
Escola Secundária de 

Arouca 

 

 

 

Final Europeia - Setembro de 2011 - Helsínquia, Finlândia     

     

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

Estudo comparativo da actividade 
actibacteriana, antioxidande e 

antimutagénica produzida por diferentes 
extractos de Agrimonia eupatoria L. 

Ciências 
Médicas 

Ana Rita Sousa Rocha 
Cecília de Almeida Moreira 
Vânia Patricia Pinto Rocha 

Filipe Ressurreição 
Escola Secundária de 

Arouca 

M.S.I.: Mel sob Investigação Biologia 
Beatriz Gonçalves Crisóstomo Esteves 

Daniel José Rodrigues Roque dos Santos 
Marisa Alves Cristovão Paulino 

Ana Sofia Feliciano 
Externato de 

Penafirme, Torres 
Vedras 
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     Intel ISEF - Maio de 2012 - Pittsburgh, Pennsylvania, EUA     

     

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

Palavrar Ciências Sociais 
Joana Maria Sousa Nunes 

Ricardo Moura Rodrigues Nogueira 
Teresa Ascensão Sá Pinheiro da Costa 

Rita Gabriela Rocha 
Colégio Luso-Francês, 

Porto 

          

Desenvolvimento e construção de um 
electrocardiografo portátil com transmissão 

digital 
Engenharias 

João Afonso de Magalhães Peixoto e 
Génio Ramos 

Luís Miguel Fresco 
Wellingthon Luís Sousa Almeida 

Sérgio Ramos 
Escola Secundária Dr. 

Mário Sacramento, 
Aveiro 

          

     

     Semana Internacional de Investigação sobre Animais Selvagens - Junho de 2011 - Alpes Suíços 

     

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

O Alerta Liquénico Ciências do Ambiente 
Bruno Emanuel Azevedo Ferreira 

Gustavo Monteiro Azevedo 
Mariana de Marques Peneque Cunha e Costa 

Carlos Alberto de Lima 
Oliveira 

Escola Secundária 
de Júlio Dinis de 

Ovar 
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     MOSTRATEC - Mostra Internacional de Ciência e Engenharia do Brasil - Outubro de 2011 - Novo Hamburo, Riro Grande do Sul, Brasil 

     

Nome do Projecto Área Científica Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

Formulação de um protector solar com 
partículas biocompatíveis de vitamina C 

Ciências Médicas 

Catarina Cardoso Rodrigues Bonifácio 
Vítor 

Joana Cardoso Rodrigues Bonifácio 
Vítor 

Maria José Figueira 
Escola Secundária D. 

Pedro V, Lisboa 

          

     

Prémio 
Área 

Científica Nome do Projecto Autores do Projecto Nome do Professor Escola 

Menção 
Honrosa 

Biologia Toda a vida numa célula só 
Ana Isabel Oliveira Santos 
Cláudia Camacho Fialho 

Estela do Carmo Pacheco da Silva 
Paula Canha 

Escola Secundária Dr. 
Manuel Candeias 

Gonçalves, Odemira 

            

Menção 
Honrosa 

Biologia 

A utilização da Daphnia magna como 
modelo biológico no estudo da 

influência de certas drogas de uso 
comum no ritmo cardiaco 

Emma Antunes Rodrigues 
Leonor Pessanha Freitas Branco Pais 

Mariana Inocêncio Martinho 
João Carlos Gomes 

Colégio Valsassina, 
Lisboa 

            

Menção 
Honrosa 

Ciências do 
Ambiente 

Biorremediação de Solo e Água 
Ana Sofia Borges Moreira 

António Eduardo Borges Moreira 
Mariana Valente Farraia 

Carlos Alberto de Lima 
Oliveira 

Escola Secundária de 
Júlio Dinis de Ovar 

            

Menção 
Honrosa 

Ciências do 
Ambiente 

Projecto Bio-Ria: Foraminiferos 
monitorizam a ria de Aveiro 

Arturo Licínio de Oliveira Lopes 
Fabiana Raquel Oliveira Rodrigues 

Sara Filipa Gonçalves Ferreira 

Carlos Alberto de Lima 
Oliveira 

Escola Secundária de 
Júlio Dinis de Ovar 
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Menção 
Honrosa 

Ciências do 
Ambiente 

Identificação de marcadores de 
toxicidade induzidos pelo arsénio em 

allium cepa L. 

André Filipe Dias dos Santos Rocha 
Lídia Cristina Alves da Rocha 

Rita Azevedo Teixeira 
Filipe Ressurreição 

Escola Secundária de 
Arouca 

            

Menção 
Honrosa 

Ciências 
Médicas 

A cafeína afecta a longevidade? 
Daniela Marques Godinho 

João Lucas dos Santos Munhão 
Paulo Ricardo Charro Pinheiro 

Alda Fidalgo 
Escola Secundária do 

Fundão 

            

Menção 
Honrosa 

Ciências 
Sociais 

Amanita e os seus amigos salvam a 
floresta 

Margarida Vanessa Mendes da Silva 
Maria Serrazina Carvalho 

Rúben Pedro Delgado Nogueira 

Paula Cristina de Almeida 
Maria Castelhano 

Externato Cooperativo 
da Bernedita 

            

Menção 
Honrosa 

Economia Economizar Educando 

Margarida Marisa Martins Alves da Silva 
Guimarães 

Maria Inês Fontes Marques 
Maria do Carmo Bento Ayres Pereira 

Sandra Maria Figueirôa dos 
Santos 

Escola Secundária Garcia 
de Orta, Porto 

            

Menção 
Honrosa 

Física Arduino e a física experimental 
Carlos Maria Maia Antunes 
Francisco Costa Meirinhos 

José Francisco Ramos Valente 
Carlos Carvalho 

Escola Secundária Garcia 
de Orta, Porto 

            

Menção 
Honrosa 

Física 
Movimento Browniano - A experiência 
que ratifica a natureza corpuscular da 

matéria 

Mafalda Carneiro Leão Gonçalves de 
Figueiredo 

Mafalda de Carvalho Monteiro 
Carlos Carvalho 

Escola Secundária Garcia 
de Orta, Porto 

            

Menção 
Honrosa 

Informática Cityhelp 
André Gonçalves R. R. Lopes 

David Miguel Lopes Freire 
Filipe da Costa Rainho 

Telmo Oliveira 
Escola Tecnológica e 
Profissional de Sicó, 

Avelar 
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Menção 
Honrosa 

Matemática Desculpe o senhor é gay? 
Filipa Alexandra Lucas Domingos 

Inês Inácio Almeida 
Susana Filipa Pereira Querido 

Acácio Félix Castelhano 
Externato Cooperativo 

da Benedita 

            

Menção 
Honrosa 

Matemática 
Optimização da rede de transportes 

CorgoBus 

Ana Isabel Ferreira dos Anjos 
Ana Filipa da Silva Ferreira 

Sara Mourão de Pádua Azevedo 
Octávio V. Gonçalves 

Escola Secundária de 
S.Pedro, Vila Real 

            

Menção 
Honrosa 

Química Sabão de Inverno 
Inês Toscano Salvador 
Rita Dionísio Narciso 

Tatiana Pereira Carvalho 
Margarida Duarte 

Agrupamento de Escolas 
de Azambuja 
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2.3.2 Intel ISEF2011 – Feira Internacional de Ciência e Engenharia | EUA 

A Fundação da Juventude participa, desde 1994, na Feira Internacional de Ciência e 

Engenharia dos EUA, que é, sem dúvida, o maior certame mundial de jovens cientistas e 

investigadores. Esta Feira é o certame com maior prestígio na comunidade científica 

americana e mundial, organizada pelo “Science Service”, desde 1950, tendo na edição de 

2011 estado presentes mais de 1.000 projectos, realizados por cerca de 1500 jovens cientistas 

finalistas, oriundos de 65 países de todo o Mundo.  

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

secundário, entre o 9º e o 12º anos, 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. 

 

A participação de Portugal na Intel – ISEF 2011 foi feita com o trabalho “Hologramas de 

Transmissão e Módulo de Young” desenvolvido no Clube de Holografia da Escola Secundária 

Campos Melo, Covilhã, pelos alunos André Fernandes, Ana Luísa Rocha e Vitória Esteves sob 

orientação da professora Rosa Simões. A selecção deste trabalho foi feita no 18º Concurso 

Jovens Cientistas e Investigadores, organizado pela Fundação da Juventude, no âmbito do 

qual obteve o 4º lugar. A delegação portuguesa à Intel – ISEF 3011, que decorreu em Los 

Angeles, Califórnia, EUA, entre os dias 8 e 13 de Maio de 2011, era constituída pelos alunos 

autores do trabalho, pela professora coordenadora e por um representante da Fundação da 

Juventude. 

 

 

O programa da Intel – ISEF 2011 proporcionou a todos os participantes a possibilidade de 

contactar com finalistas de concursos de ciência de vários países, com as suas ideias e os seus 

projectos e trabalhos científicos nas mais diversas áreas da ciência. Os projectos estavam 

Delegação Portuguesa à Intel – ISEF 2011. 
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organizados em dois grandes grupos – Ciências da Vida (com os subgrupos Ciências dos 

Animais; Ciências Sociais; Bioquímica; Biologia Celular e Molecular; Ciências do Ambiente; 

Medicina e Ciências da Saúde, Microbiologia; Ciências das Plantas); e Ciências Físicas (com os 

subgrupos Química; Ciência da Computação; Ciências da Terra e dos Planetas; Energia e 

Transportes; Engenharia Mecânica e Eléctrica; Engenharia dos Materiais e Bioengenharia; 

Ciências Matemáticas e Física/Astronomia). O nosso trabalho foi integrado no subgrupo 

Física/Astronomia. É impressionante o nível científico, a diversidade e a criatividade dos 

projectos apresentados nesta Feira. 

 No primeiro dia, os finalistas gravaram um videoclip de apresentação e coloriram um poster 

alusivo ao seu país para apresentar na Cerimónia de Abertura. 

 

 

  

 

 

 

 

Na Cerimónia de Abertura todos os intervenientes dirigiram aos finalistas palavras de 

incentivo, considerando-os a nova geração de jovens cientistas, de quem o mundo espera as 

soluções para os difíceis problemas que o mundo vai ter que enfrentar. 

No segundo e terceiro dias foi a defesa do trabalho, apresentando-o aos diversos júris da 

Feira.  

Final da Cerimónia de Abertura Videoclip da Cerimónia de Abertura 
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Quando os jovens portugueses chegaram à escola tinham uma carta, que muito os honra, de 

um dos membros do júri que apreciou o trabalho, Prof. J. Feinberg, do Departamento de 

Física da Universidade de Southern Califórnia, com um extenso comentário científico ao 

trabalho e indicações para uma possível solução dos problemas que encontraram no 

desenvolvimento do projecto.  

O programa incluiu, ainda, uma sessão com cinco laureados com o Prémio Nobel, que 

estiveram à disposição dos finalistas para responder às questões que quisessem colocar. Foi 

uma sessão muito participada, tendo sido abordados vários temas: as qualidades humanas 

necessárias para se fazer ciência, como ser cientista e ter uma vida afectiva e social, a ética 

no desenvolvimento do trabalho científico, as questões de género e a participação das 

mulheres na ciência.  

   

 

Com Dudley Herschbach  
Prémio Nobel da Química 1986  

 

Com J. Michael Bishop  
Prémio Nobel da Medicina 1989  

 

Nos dias das apresentações ao júri.  

 

O stand Portugal 
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Foi, na opinião dos jovens participantes, um dos momentos altos do programa. 

Nos dois últimos dias, houve duas cerimónias de entrega de prémios. Na 1ª foram atribuídos 

os prémios de 70 associações profissionais e científicas, e na 2ª cerimónia foram atribuídos os 

prémios oficiais, que englobavam vários tipos de prémios, desde bolsas de estudo, cursos de 

verão, viagens a eventos científicos, material científico e prémios pecuniários, num total de 

cerca de 4 milhões USDólares.   

 

“Para todos os que participámos na Intel – ISEF 2011 foi uma experiência inesquecível e muito 

enriquecedora que nos permitiu conhecer pessoas de muitos países, perceber quais os temas 

científicos que mais preocupam os jovens, contactar com a sociedade americana, muito 

diferente da nossa, e conhecer a encantadora cidade de Los Angeles.  

Para todos ficou a sensação do dever cumprido e a gratificação de ver recompensado todo o 

trabalho, investimento pessoal e dedicação à ciência que temos desenvolvido no Clube de 

Holografia da Escola Secundária Campos Melo. À Fundação da Juventude, à Fundação Luso-

Americana para o Desenvolvimento e à Ciência Viva o nosso muito particular obrigado.” 

(Vitória Esteves, André Fernandes, Ana Luísa Rocha) 
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2.3.3 V Mostra Nacional de Ciência 

A Fundação da Juventude organizou, em 2011, a V Mostra Nacional de Ciência, a qual 

decorreu de 26 a 28 de Maio, no Museu da Electricidade, em Lisboa, com o objectivo de  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 143 trabalhos apresentados ao 19º Concurso, para Jovens Cientistas,  o Júri pré-

seleccionou 103 para participar na V Mostra Nacional de Ciência, referindo-os como “sendo 

todos eles bastante interessantes e com grande mérito”. 

Os Jovens participantes, oriundos de cerca de 43 escolas, representando quase todas as 

regiões do país, ficaram alojados na Colónia Balnear O Século, no Estoril, nas Pousadas de 

Juventude de Almada, de Catalazete, Oeiras, e Parque das Nações, no Centro de Lazer da 

Caparica.  

 

Do Programa da V Mostra Nacional de Ciência constou uma, Cerimónia de Abertura, as 

Entrevistas do Júri, Visitas das Escolas e do Público, Conferência “Imaginar, inovar e 

patentear”, por Diana Brito Parreira, Examinadora de Patentes do INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial), o Jogo “Caça ao Tesouro”, promovido pela revista Super 

Interessante, culminando com a Cerimónia Pública de Entrega de Prémios e Encerramento da 

Mostra, no Sábado, com grande entusiasmo e adesão (mais de 350 pessoas presentes). 
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V Mostra Nacional de Ciência 
Museu da Electricidade 

Dados estatísticos 
 

Nº total de Projectos 103 

Nº total de Participantes (Jovens cientistas) 273 

Nº total de professores 63 

Nº Escolas participantes 43 

 
Distribuição dos projectos por área científica 

Área Nº Projectos 

Biologia 24 

Ciências da Terra 6 

Ciências do Ambiente 19 

Ciências Médicas 5 

Ciências Sociais 7 

Economia 4 

Engenharias 11 

Física 6 

Informática 8 

Matemática 4 

Química 9 
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Média de Idade dos participantes 

Média de Idades 17 

 
Distribuição dos participantes por género 

Nº Participantes Masculino 110 

  Nº Participantes Feminino 162 

  Nº Total 272 
 
 

 
 
 

Distribuição dos projectos por distrito 

Distrito Nº Projectos por Distrito 

Açores 2 

Aveiro 18 

Beja 5 

Braga 1 

Castelo Branco 12 

Coimbra 3 

Faro 4 

Leiria 9 

Lisboa 16 

Porto 25 

Santarém 2 

Setúbal 2 

Vila Real 4 

Viseu 1 
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Distribuição dos projectos por Escolas e Distritos 

Escola Distrito 
Nº 

Projectos 

Escola Secundária de Júlio Dinis de Ovar Aveiro 12 

Externato Cooperativo da Benedita Leiria 7 

Escola Secundária do Fundão Castelo Branco 6 

Escola Secundária Garcia de Orta Porto 6 

Escola Secundária Amato Lusitano Castelo Branco 5 

Escola Secundária de Arouca Aveiro 4 

Colégio dos Órfãos do Porto Porto 4 

Escola Profissional de Felgueiras Porto 4 

Escola Secundária de S. Pedro Vila Real 4 

Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves de Odemira Beja 3 

Escola Secundária de Loulé Faro 3 

Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide - Escola 
Secundária da Portela Lisboa 3 

Escola Secundária de Ferreira Dias Lisboa 3 

Escola Secundária de Pedro Nunes Lisboa 3 

Colégio Luso-Francês Porto 3 

Escola Secundária de Lagoa Açores 2 

Escola Tecnológica e Profissional de Sicó Leiria 2 

Escola Secundária D. Pedro V Lisboa 2 

Colégio Internato dos Carvalhos Porto 2 

Escola Secundária D. Afonso Sanches Porto 2 
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Escola Secundária de Maria Lamas Santarém 2 

Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga Aveiro 1 

Escola Secundária Dr. Mário Sacramento Aveiro 1 

Colégio Nossa Senhora da Graça Beja 1 

Escola Profissional de Odemira Beja 1 

Escola Secundária Padre Benjamim Salgado Braga 1 

Escola Secundária Campos Melo Castelo Branco 1 

Escola Secundária Avelar Brotero Coimbra 1 

Escola Secundária com 3º Ciclo da Lousã Coimbra 1 

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes Faro 1 

Agrupamento de Escolas de Azambuja Lisboa 1 

Colégio Valsassina Lisboa 1 

Escola Secundária de Caneças Lisboa 1 

Escola Secundária Padre Alberto Neto Lisboa 1 

Externato de Penafirme Lisboa 1 

Escola Secundária Augusto Gomes Porto 1 

Escola Secundária da Trofa Porto 1 

Escola Secundária Diogo de Macedo Porto 1 

Escola Secundária Inês de Castro Porto 1 

Escola Secundária Anselmo de Andrade Setúbal 1 

Escola Secundária de Alcácer do Sal Setúbal 1 

Agrupamento de Escolas de Mangualde Viseu 1 
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Algumas Fotos da Mostra Nacional de Ciência 
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Relatório de Actividades e Contas 2011 |  95 

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- Avaliação Global 

1.1- Grau de satisfação relativamente à Mostra:  

 

 
 
 
 

1.2- Grau de satisfação em relação aos seguintes tópicos:  

1.2.1- Programa  
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1.2.2- Espaço da Mostra  

 
 
 
1.2.3- Entrevistas do Júri  
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1.2.4- Alojamento  
1.2.4.1- Alojamento na Colónia Balnear “O Século”  

 
 
1.2.4.2- Alojamento no Centro de Lazer da Caparica 
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1.2.4.3- Alojamento na Pousada de Juventude de Almada 

 
 
 
1.2.4.4- Alojamento na Pousada de Juventude de Catalazete/Oeiras 
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1.2.4.5- Alojamento na Pousada de Juventude do Parque das Nações 

 
 
 
1.2.5 – Alimentação 
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1.2.6 – Prémios 

 
 
1.3 – Avaliação do Apoio da Fundação da Juventude na Mostra: 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Relatório de Actividades e Contas 2011 |  101 

 
2- Participação na Próxima edição da Mostra: 
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2.3.4 EUCYS 2010 – Final Europeia de Jovens Cientistas e Investigadores 

A Fundação da Juventude organizou, de 24 a 29 de Setembro de 2010, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

A Final Europeia do Concurso Europeu para Jovens Cientistas é uma iniciativa anual da 

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

na Europa, e Portugal foi país seleccionado pela Comissão Europeia para acolher, em 2010, a 

22ª Final Europeia. 

 

Durante o ano de 2010, procedeu-se à preparação e respectiva realização da 22ª edição da 

EUCYS (European Union Contest for Young Scientists). Depois de concluída e validada a 

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

abrangendo o período entre 3 de Março de 2010 e 2 de Março de 2011. 

Assim, em Março de 2011, a Fundação da Juventude elaborou o relatório final sobre o evento, 

e enviou-o para a Comissão Europeia. 

 

As Contas foram apresentadas à Comissão Europeia, em Abril de 2011, apresentando um 

desvio positivo de 4% relativamente ao orçamento do projecto, o que representa um esforço 

significativo de boa gestão financeira do projecto. Apesar deste desvio, a comparticipação da 

Comissão Europeia manteve-se no valor de 600.000,00€ (seiscentos mil euros), conforme 

contratualizado. 

 

Juntamente com a apresentação de Contas, foi enviado o Relatório de Auditoria Financeira às 

Contas elaborado pelo Revisor Oficial de Contas, conforme contrato, encerrando-se assim em 

2011 todo o processo, que foi por diversas vezes e entidades elogiado, relativamente à forma 

e do conteúdo. 
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2.3.5 EUCYS 2011 – Final Europeia de Jovens Cientistas e Investigadores 

A Final Europeia do Concurso Europeu para Jovens Cientistas (EUCYS ZON) decorreu de 23 a 

28 de Setembro de 2011, em Helsínquia, na Finlândia. 

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. 

 

Os projectos portugueses que participaram neste certame foram os que obtiveram no nosso 

19º Concurso para Jovens Cientistas os 1º e 2º prémios, respectivamente, a saber: 

O “Estudo comparativo da actividade antibacteriana, antioxidante e antimutagénica 

produzida por diferentes extractos de Agrimonia eupatoria L.”, da área das Ciências 

Médicas, realizado pela Ana Rita Sousa Rocha, Cecilia Almeida Moreira e Vânia Patrícia Pinto 

Rocha, alunas da Escola Secundária de Arouca, ambas com 18 anos, apresenta um estudo 

comparativo da actividade antibacteriana, antioxidante e antimutagénica de infusões de 

Agrimonia eupatoria L utilizada habitualmente na região de Arouca como anti-septico, anti-

inflamatório, diurético, hipoglicémico, antidiarreico e no tratamento do cancro e de inflamações 

das vias urinárias e da próstata. 

“M.S.I.: Mel Sob Investigação”, projecto na área da Biologia, realizado por Beatriz Gonçalves 

Esteves, Daniel José Roque dos Santos e Marisa Alves Paulino, alunos do Externato de 

Penafirme, em Torres Vedras, todos com 18 anos, que efectuaram um estudo sobre o mel no 

qual analisaram as suas propriedades bioquímicas, tendo concluído que os méis, em particular 

os caseiros, apresentam capacidade antioxidante e antimicrobiana benéficas para a saúde. 

 

Participaram nesta Final Europeia, 134 jovens cientistas de 38 países, entre os 15 e os 20 

anos, com 87 projectos, que se candidataram a prémios monetários, que variaram entre os 

7.500€ e os 2.500€, para além de participações internacionais em certames de alto nível 

científico. 
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Fotos dos dois stands portugueses 

 

 

   

 
Apesar da não obtenção de qualquer prémio nesta Final Europeia, os projectos portugueses 

foram muito elogiados pelo júri, motivando os jovens para uma carreira científica e para o 

desenvolvimento de parcerias com outros europeus. 
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2.3.6 Novas Propostas de Acção 

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

minuto” 

A Fundação da Juventude integra, desde 2008, o Grupo Consultivo da ENSR 2008 – 2015, 

actuando positivamente neste Fórum, através do envio de contributos sobre várias matérias. 

Face, então, a anteriores experiências e aos bons e comprovados resultados obtidos, 

entendeu dever continuar a intervir nesta “batalha” da redução da sinistralidade, 

apresentando ao Ministério da Administração Interna, em Fevereiro de 2011, no âmbito de um 

Concurso público uma candidatura para uma 3ª Edição do Concurso “Mais vale perder um 

minuto na vida, do que a vida num minuto! – Um desafio de Todos/as para uma melhor 

Prática Rodoviária”. 

 

Esta acção pontual tem por objectivo principal sensibilizar os estudantes universitários para a 

problemática da Educação, Segurança e Prevenção Rodoviárias, através da elaboração de 

trabalhos temáticos que perspectivem novas abordagens sobre esta matéria e possibilitem 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. 

  

Este Concurso, de âmbito nacional, consiste na realização de trabalhos temáticos por 

estudantes do ensino superior de todas as áreas de estudo, com idades compreendidas entre 

os 18 e os 30 anos, que apresentem abordagens inovadoras sobre as problemáticas da 

Segurança, Prevenção e Educação Rodoviárias. 

 

O resultado desta candidatura não foi conhecido em 2011, apesar de ultrapassados os prazos 

estipulados no Concurso antevendo/se uma decisão durante o 1º trimestre de 2012. 

 

2.3.6.2 Campanha “Segurança sobre Rodas”  

Ainda no âmbito do Concurso do Ministério da Administração Interna, a Fundação da 

Juventude apresentou, em Fevereiro de 2011, uma segunda candidatura, visando a realização 

de uma Campanha de Prevenção e Segurança Rodoviária destinada aos jovens condutores e 

potenciais condutores de veículos de 2 rodas a motor, designada por Campanha “Segurança 

sobre Rodas”, abrangendo a população estudantil do 3º Ciclo e Secundário, dos 14 aos 18 

anos. Durante o 1º semestre de 2011 fez contactos com o sector empresarial privado, tendo 

assegurado parcerias com a Seara.Com, a N Seguros e a OPAL Publicidade. 
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A Campanha decorrerá nos concelhos com maiores índices de sinistralidade, passando por 

inserções na Imprensa, redes sociais e Salas de Cinema, a nível nacional, estimando-se atingir 

10% da população portuguesa com idade entre os 16 e os 18 anos, segundo a base de dados 

Pordata. 

 

Esta Campanha terá como base um filme sobre a problemática da Sinistralidade Rodoviária 

nos jovens condutores de veículos de 2 rodas, o qual deverá provocar nesta população um 

impacto emocional capaz de sensibilizar e mudar atitudes, aumentando consequentemente a 

melhoria do desempenho na condução e do comportamento na estrada. 

 

Constituindo os condutores de veículos de 2 rodas um grupo de risco, em termos de 

sinistralidade rodoviária, esta acção pontual tem os seguintes objectivos gerais: 

 Desenvolver uma cultura de educação para a segurança rodoviária; 

 Sensibilizar e consciencializar os condutores e potenciais condutores de 2 rodas para a 

prevenção e a segurança rodoviárias; 

 Alertar para os perigos de uma condução não defensiva; 

 Reflectir sobre a problemática da sinistralidade rodoviária, especialmente nos 

condutores de veículos de 2 rodas. 

 

 

O resultado desta candidatura não foi conhecido em 2011, apesar de ultrapassados os prazos 

estipulados no Concurso antevendo/se uma decisão durante o 1º trimestre de 2012. 
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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 

 

META 1 – CONSOLIDAR A EXPERIÊNCIA - PILOTO NA COMUNIDADE DE INSERÇÃO 

 

2º Ano (2011) 

Objectivo 1.1 – Consolidar a implementação dos conhecimentos adquiridos no Curso 

Qua_lis: Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados no 3º Sector 

Estratégia: Sensibilização da Direcção e de todos os colaboradores para os benefícios dum 

processo de planeamento 

Tarefa 1.1.1 – Implicar todos os colaboradores da CI no processo de planeamento 

estratégico 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal 

   Recursos – 4 horas mensais 

   Tempo – Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 

   Avaliação – Ter a colaboração de todos neste processo 

Tarefa em curso: execução de 70% 

Tarefa 1.1.2 – Apresentar o trabalho desenvolvido e o documento formal de 

planeamento estratégico à Direcção 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Dezembro de 2011 

   Avaliação – Conseguir a aprovação do planeamento estratégico da CI 

Vai ser apresentado 

 

META 2 – EM 3 ANOS, COMPLETAR OS QUADROS DA COMUNIDADE DE INSERÇÃO, DE FORMA 

A PODER CUMPRIR O ACORDO COM A SEGURANÇA SOCIAL NO SENTIDO DE CRIAR UM 

SERVIÇO AMBULATÓRIO E A COMPLETAR A EQUIPA INICIALMENTE PROPOSTA PELO 

COORDENADOR CIENTIFICO DO PROJECTO 

 

2º Ano (2011) 

Estratégia: Recompor a equipa inicialmente proposta pelo Coordenador Cientifico do 

projecto da CI  

Objectivo 2.1 – Contratar o Técnico de Serviço Social existente a tempo inteiro 

Tarefas 2.1.1 – Redefinir o contrato de trabalho do Assistente Social  

   Responsável – Dr.ª Paula Leal 
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   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Março de 2011 

   Avaliação – Cumprir as tarefas 

Objectivo 2.2 – Contratar um Auxiliar de Acção Directa 

Tarefas 2.2.1 – Candidatura ao programa governamental de incentivo à contratação 

de pessoal 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Março de 2011 

   Avaliação – Cumprir as tarefas 

Tarefa 2.2.2 – Triagem dos candidatos 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal e Prof. Dr. Júlio Machado Vaz  

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Março de 2011 

   Avaliação – Conseguir 6 candidatos com o perfil desejado para 

entrevista 

Tarefa 2.2.3 – Entrevistar os 6 candidatos 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal e Prof. Dr. Júlio Machado Vaz 

Recursos – Os da CI 

   Tempo – Março de 2011 

   Avaliação – Contratar um auxiliar de acção directa 

Objectivo 2.3 – Contratar um Psicólogo 

Tarefas 2.3.1 – Candidatura ao programa governamental de incentivo à contratação 

de pessoal 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal  

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Maio de 2011 

   Avaliação – Cumprir as tarefas 

Tarefa 2.3.2 – Triagem dos candidatos 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Maio de 2011 

   Avaliação – Conseguir 6 candidatos com o perfil desejado para 

entrevista 

Tarefa 2.3.3 – Entrevistar os 6 candidatos 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal e Doutor Júlio Machado Vaz 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Maio de 2011 
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   Avaliação – Contratar um psicólogo 

Objectivo parcialmente atingido. Foi apresentado pedido de reforço financeiro do Acordo de 

Cooperação com o Instituto da Segurança Social do Porto. Aguarda-se resposta.  

 

META 3 – Continuar a adequar o programa de intervenção da CI à população que acolhe 

 

2º Ano (2011) 

Objectivo 3.1 – Melhorar a eficácia e eficiência da equipa da CI 

Estratégia: Manter a reunião formal da equipa técnica, para discussão de casos, partilha 

de informações, discussão sobre a dinâmica comunitária, supervisão e acordo de 

estratégias de intervenção. 

Tarefa 3.1.1 – Analisar a evolução dos casos acolhidos na CI, ao nível biopsicossocial. 

   Responsável – Toda a equipa 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Semanalmente, 3 horas, às 5ª feiras de manhã  

Avaliação – Audição de todos os intervenientes em cada processo e 

tomada de decisões 

Tarefa 3.1.2 – Analisar e avaliar o funcionamento comunitário 

   Responsável – Toda a equipa 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Semanalmente, 3 horas às 5ª feiras de manhã 

   Avaliação – Audição, avaliação e tomada de decisões 

Tarefa 3.1.3 – Discutir, avaliar e decidir sobre novas estratégias de intervenção 

   Responsável – Toda a equipa 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Semanalmente, 3 horas às 5ª feiras de manhã 

Avaliação – Tomada de decisões e registo formal nos dossiês 

individuais dos utentes 

Tarefa 3.1.4 – Partilha de práticas 

   Responsável – Toda a equipa 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Semanalmente, 3 horas às 5ª feiras de manhã 

   Avaliação – Discussão e decisão sobre alternativas de intervenção 

Tarefa 3.1.5 – Analisar os comportamentos e sentimentos vividos pela equipa no dia-

a-dia 

   Responsável – Toda a equipa 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Semanalmente, 3 horas às 5ª feiras de manhã 
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Avaliação – Sensação de um relacionamento com mais qualidade e 

segurança com os utentes 

Objectivo executado a 100%.  

Objectivo 3.2 – Manter o espaço de reunião alargado a todos os colaboradores directos da 

CI para melhorar a eficácia e a eficiência dos funcionários e aumentar a coesão do grupo 

Estratégia: ouvir, acordar e calendarizar as reuniões 

Tarefa 3.2.1 – Indagar, individualmente, qual seria o melhor timing para estas novas 

reuniões periódicas 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Mensalmente, 2 horas 

   Avaliação – Ouvir todos os interessados 

Tarefa 3.2.2 – Acordar e elaborar o calendário das reuniões 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal 

   Recursos – os da CI 

   Tempo – 2011 

   Avaliação – Ter um calendário de reuniões alargadas 

Objectivo executado a 30%. O volume de serviço externo impede, na maior parte das vezes, a 

realização de reuniões mensais com toda a equipa.  

Objectivo 3.3 – Conseguir aprovar e realizar um calendário de reuniões formais com as 

entidades parceiras da CI 

Estratégia: ouvir, acordar, calendarizar e efectuar as reuniões 

Tarefa 3.3.1 – Indagar junto a cada entidade qual seria o melhor timing para estas 

novas reuniões periódicas 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal 

   Recursos – As entidades parceiras 

   Tempo - Semestralmente, 3 horas 

   Avaliação – Ouvir todos os interessados 

Tarefa 3.3.2 – Acordar e elaborar o calendário das reuniões 

Responsável – Dr.ª Paula Leal 

   Recursos – As entidades parceiras 

   Tempo – Fevereiro de 2011 

   Avaliação – Ter um calendário de reuniões alargadas 

Tarefa 3.3.3 – Fazer as reuniões com todas as entidades parceiras  

Responsável – Dr.ª Paula Leal e equipa da CI 

   Recursos – Todas as entidades parceiras 

   Tempo – Maio e Novembro de 2011 

   Avaliação – Feed back dos parceiros 
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Objectivo executado a 30%. O volume de serviço e, por vezes, a incompatibilidade de horários 

entre os diferentes parceiros, impede por vezes, a realização de reuniões formais. 

Objectivo 3.4 – Concretizar as adaptações ao programa de intervenção, tendo em conta os 

feed back obtidos  

Estratégia: discutir em equipa e introduzir as alterações acordadas  

 Tarefa 3.4. 1 – Discutir em equipa o feed back dos parceiros 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal e Prof. Dr. Julio Machado Vaz 

   Recursos - Equipa da CI 

   Tempo – Semestralmente 

   Avaliação – Ouvir a equipa 

Tarefa 3.4.2 – Aprovar e introduzir as alterações  

Responsável – Dr.ª Paula Leal e Prof. Dr. Julio Machado Vaz 

   Recursos – Equipa da CI 

   Tempo – Semestralmente 

   Avaliação – Colocar em prática 

Objectivo em concretização. A equipa da comunidade tem vindo a adaptar a sua intervenção 

à população alvo, com base no princípio da excelência e eficácia. 

 

META 4 – Montar um sistema de informação interna ajustado às necessidades da CI 

 

Objectivo 4.1 – Criar uma base documental para cada actividade - chave 

Estratégia: Trabalho de equipa  

 Tarefa 4.1.1 - Determinar as actividades - chave de cada grupo profissional 

   Responsável - Equipa 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Janeiro 2011 

   Avaliação – Lista das actividades 

 Tarefa 4.1.2 – Formatar relatórios - tipo nos casos em que seja possível 

   Responsável – Equipa 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Fevereiro 2011 

   Avaliação – Conseguir todos os relatórios - tipo possíveis 

 Tarefa 4.1.3 – Criar as bases de dados ou de arquivo 

   Responsável – 1 elemento por grupo profissional da equipa 

   Recursos – Pastas e/ou software específico 

   Tempo – Março 2011 

   Avaliação – Ter as bases de dados e/ou arquivos operacionais 

 Tarefa 4.1.4 – Definição dos tempos máximos de produção de cada tipo de relatório 
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   Responsável – Equipa  

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Abril/ 2011 

Avaliação – Ter as tabelas de tempos máximos e o calendário 

obrigatório para a realização dos relatórios 

 Tarefa 4.1.5 – Avaliar o sistema de informação interno da CI 

   Responsável – Prof. Dr. Júlio Machado Vaz 

   Recursos – Inquéritos ou entrevistas 

   Tempo – Dezembro de 2011 

   Avaliação – Ter a percepção da satisfação de qualidade do serviço de 

informação interno 

Objectivo em fase de execução. A CI recebeu equipamento informático doado pela Galp 

Energia em Novembro de 2011. Em 2012 vai ser montado este sistema de informação interno 

À CI.  

 

META 5 – Estabelecer e implementar um plano de formação anual dos colaboradores da CI 

com 3 cursos 

 

Estratégia: auscultar as necessidades de formação em todos os grupos profissionais, 

procurando dar a formação necessária interna ou externamente. 

 

2º Ano (2011) 

Objectivo 5.1 – Curso de formação sobre Prevenção de Acidentes Infantis  

 Tarefa 5.1.1 – Auscultar as necessidades de formação da equipa 

   Responsável – Dr. ª Paula Leal 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Janeiro de 2011 

   Avaliação – Lista das necessidades de formação 

 Tarefa 5.1.2 – Escolha do fornecedor do curso  

   Responsável – Dr. ª Paula Leal 

   Recursos – Custos da formação 

   Tempo – Fevereiro de 2011 

   Avaliação – Escolha da empresa formadora 

Tarefa 5.1.3 – Concretizar a formação 

   Responsável – Empresa formadora 

   Recursos – Custos da formação 

   Tempo – Fevereiro e Março de 2011 

   Avaliação – Aprovação na formação 
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 Tarefa 5.1.4 – Avaliação da eficácia da formação 

   Responsável – Dr. ª Paula Leal  

   Recursos – Inquéritos ou entrevistas 

   Tempo – Abril de 2011 

   Avaliação – Obter um relatório de avaliação dos fluxos de informação 

interna 

Objectivo executado a 100% através do protocolo de cooperação com o Centro de Saúde da 

Batalha. 

Objectivo 5.2 – Curso de formação sobre Gestão do Tempo 

Tarefa 5.2.1 – Auscultar as necessidades de formação em termos de gestão do tempo 

   Responsável – Dr. ª Paula Leal  

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Maio/2010 

   Avaliação – Lista das necessidades de formação 

Tarefa 5.2.2 – Escolha do fornecedor do curso sobre gestão do tempo 

   Responsável – Dr. ª Paula Leal 

Recursos – Custos da formação 

   Tempo – Junho/2010 

   Avaliação – Escolha da empresa formadora 

 Tarefa 5.2.3 – Concretizar a formação 

   Responsável – Empresa formadora 

   Recursos – Custos da formação 

   Tempo – Maio e Junho /2010 

   Avaliação – Aprovação na formação 

 Tarefa 5.2.4 – Avaliação da eficácia da formação 

   Responsável – Dr. ª Paula Leal  

   Recursos – Inquéritos ou entrevistas 

   Tempo – Julho/ 2010 

   Avaliação – Obter um relatório de satisfação das pessoas com a forma 

como gerem o tempo para as suas tarefas e para a sua vida pessoal 

Objectivo não executado. 

Objectivo 5.3 – Curso na área da Higiene e Segurança no Trabalho 

Tarefa 5.3.1 – Auscultar as necessidades de formação de todos os elementos da 

equipa nesta área  

   Responsável – Dr.ª Paula Leal  

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Setembro de 2011 

   Avaliação – Lista das necessidades de formação 
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Tarefa 5.3.2 – Escolha do fornecedor do curso 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal  

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Outubro de 2011 

   Avaliação – Escolha da empresa formadora 

 Tarefa 5.3.3 – Concretizar a formação 

   Responsável – Empresa formadora 

   Recursos – Custos da formação 

   Tempo – Outubro/ Novembro de 2011 

   Avaliação – Aprovação na formação 

Tarefa 5.3.4 – Avaliação da eficácia da formação 

   Responsável – Dr. ª Paula Leal e equipa 

   Recursos – Inquéritos ou entrevistas 

   Tempo – Dezembro de 2011 

Avaliação – Obter um relatório de avaliação das competências 

adquiridas no curso  

Objectivo não executado. 

Foi efectuada outro tipo de formação que respondeu às necessidades da Equipa na área 

dos Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida (efectuada pela equipa de enfermagem 

do Centro de Saúde da Batalha), sobre Nutrição e Higiene Alimentar (Hospital Privado do 

Porto), sobre Prevenção de Infecções (Prof. Dr. Maria José Machado Vaz). 

 

META 6 – Comunidade de Inserção adquirir uma fotocopiadora  

 

2º Ano (2011) 

Objectivo 6.1 – Adquirir uma fotocopiadora 

Estratégia: Angariar financiadores para adquirir uma fotocopiadora, apresentando o 

projecto e provando a necessidade de tal equipamento 

 Tarefa 6.1.1 – Identificar financiadores sensíveis à missão da CI 

Responsável – Dr.ª Maria Geraldes, Dr.ª Paula Leal e Departamento de 

Comunicação 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Janeiro de 2011 

   Avaliação – Ter a lista de possíveis financiadores  

 Tarefa 6.1.2 – Apresentar o projecto da CI e contrapartidas da CI/FJ  

   Responsável – Dr.ª Paula Leal e Dr. ª Maria Geraldes  

  

Recursos – Os da CI 
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   Tempo – Fevereiro e Março de 2011 

Avaliação – Conseguir a aprovação da candidatura e a aquisição da 

fotocopiadora 

 Tarefa 6.1.3 – Convencer os financiadores e adquirir a fotocopiadora 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal e Dr. ª Maria Geraldes 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – A seguir à apresentação do projecto 

   Avaliação – Aquisição da fotocopiadora  

 Tarefa 6.1.4 – Manutenção da fotocopiadora 

   Responsável – Departamento Financeiro 

   Recursos – Os da FJ 

   Tempo – A seguir à compra da fotocopiadora 

   Avaliação – Estabelecimento dum contrato de assistência 

Objectivo não atingido. Todos os pedidos efectuados para angariar financiadores foram 

recusados.  

Objectivo 6.2 – Adquirir uma impressora  

Estratégia: Angariar financiadores para adquirir uma impressora, apresentando o projecto 

e provando a necessidade de tal equipamento 

Tarefa 6.2.1 – Identificar financiadores sensíveis à missão da CI  

Responsável – Dr.ª Maria Geraldes, Dr.ª Paula Leal e Departamento de 

Comunicação 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Maio de 2011 

   Avaliação – Ter a lista de possíveis financiadores  

Tarefa 6.2.2 – Apresentar o projecto da CI e contrapartidas da CI/FJ  

Responsável – Dr.ª Maria Geraldes e Dr.ª Paula Leal  

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Junho e Julho de 2011 

   Avaliação – Ter a lista de possíveis financiadores  

Tarefa 6.2.3 – Convencer os financiadores e adquirir a impressora  

   Responsável – Dr.ª Paula Leal e Dr. ª Maria Geraldes 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – A seguir à apresentação do projecto 

   Avaliação – Aquisição da impressora 

Tarefa 6.2.4 – Manutenção da impressora 

Responsável – Departamento Financeiro 

   Recursos – Os da FJ 

   Tempo – A seguir à apresentação do projecto 
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   Avaliação – Aquisição da impressora 

Objectivo atingido. 

Objectivo 6.3 – Adquirir um projector multimédia 

Estratégia: Angariar financiadores para adquirir um projector multimédia, apresentando o 

projecto e provando a necessidade de tal equipamento 

Tarefa 6.3.1 – Identificar financiadores sensíveis à missão da CI  

Responsável – Dr.ª Maria Geraldes, Dr.ª Paula Leal e Departamento de 

Comunicação 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Setembro de 2011 

   Avaliação – Ter a lista de possíveis financiadores  

Tarefa 6.3.2 – Apresentar o projecto da CI e contrapartidas da CI/FJ  

Responsável – Dr.ª Maria Geraldes e Dr.ª Paula Leal  

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – Outubro e Novembro de 2011 

   Avaliação – Ter a lista de possíveis financiadores  

Tarefa 6.3.3 – Convencer os financiadores e adquirir o projector multimédia 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal e Dr. ª Maria Geraldes 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – A seguir à apresentação do projecto 

   Avaliação – Aquisição do projector multimédia 

Tarefa 6.3.4 – Manutenção do projector multimédia 

Responsável – Departamento Financeiro 

   Recursos – Os da FJ 

   Tempo – A seguir à apresentação do projecto 

   Avaliação – Aquisição do projector multimédia 

Objectivo não executado: todos os pedidos efectuados para angariar financiadores foram 

recusados.  

 

 

META 7 – Em 3 anos, conseguir o equilíbrio financeiro da Comunidade de Inserção  

 

2º Ano (2011)      

Objectivo 7.1 – Conseguir financiamentos dos Rotários e/ou do Lyons Club 

 Tarefa 7.1.1 – Contactar estas entidades   

   Responsável – Direcção da Fundação 

   Recursos – Os da FJ 

   Tempo – Fevereiro de 2011 
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   Avaliação – Conseguir e calendarizar contactos formais 

 Tarefa 7.1.2 – Fazer a apresentação da Fundação e do Projecto da CI 

Responsável – Dr.ª Maria Geraldes, Dr.ª Paula Leal e Departamento de 

Comunicação 

   Recursos – os da FJ 

   Tempo – Março/2011 

Avaliação – Convencer aqueles potenciais benfeitores da qualidade 

dos serviços da Fundação, obtendo o compromisso de recolha de 

fundos para fins específicos 

 Tarefa 7.1.3 – Organizar o calendário de obtenção de fundos e as suas alocações 

específicas 

   Responsável – Direcção da Fundação 

   Recursos – Os da FJ/CI 

   Tempo – 2º Semestre de 2011 

   Avaliação – Ter um calendário permanente de obtenção de fundos 

Tarefa 7.1.4 – Dar feedback sobre as actividades da Fundação e a utilização dos seus 

recursos financeiros 

   Responsável – Dr.ª Isabel Patrícia de Jesus e Chefes dos 

departamentos 

   Recursos – Os da FJ/CI 

   Tempo – Dezembro/2011 

   Avaliação – Distribuir uma newsletter trimestral para estes 

stakeholders 

Objectivo não concretizado. 

Objectivo 7.2 – Renegociar protocolo com SS, com base nos resultados obtidos e nas 

necessidades específicas do projecto 

Estratégia: Avaliação e apresentação à SS dos resultados obtidos entre Setembro de 2007 

e Dezembro de 2010 

Tarefa 7.2.1 – Avaliação e apresentação à SS do trabalho/resultados obtidos de 

Setembro de 2007 a 2010 desenvolvido neste período 

Responsável – Dr.ª Paula Leal 

Recursos – Equipa da CI 

   Tempo – Maio de 2011 

Avaliação – Preparação dum relatório global 

Tarefa 7.2.2 – Preparação de uma apresentação eficaz para a Segurança Social 

Responsável – responsável de marketing e equipa da CI envolvida 

Recursos – custos de serviço de marketing 

   Tempo – Maio de 2011  
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Avaliação – execução da tarefa 

Tarefa 7.2.3 – Apresentação à SS e renegociação do protocolo 

Responsável – Prof. Dr. Julio Machado Vaz (Coordenador científico do 

projecto), Dr.ª Paula Leal e Dr. Pedro Antunes  

Recursos – os da CI 

   Tempo – Dezembro de 2011 

Avaliação – Conseguir a renegociação do protocolo 

Objectivo parcialmente concretizado. Parecer positivo da equipa gestora da resposta social 

CDSS do Porto. Aguarda-se resposta da ISS de Lisboa.  

Objectivo 7.3 – Angariar “mecenas” para a CI com base na apresentação dos resultados 

obtidos e nas necessidades específicas do projecto 

Estratégia: Avaliação e apresentação à entidade em causa dos resultados obtidos entre 

Setembro de 2007 e Dezembro de 2010 e das necessidades da CI 

Tarefa 7.3.1 – Avaliação e apresentação trabalho/resultados obtidos de Setembro de 

2007 a 2010 desenvolvido neste período 

Responsável – Dr.ª Paula Leal, Dr.ª Carla Teixeira, Dr.ª Joana Dória e 

Raquel Ferreira 

Recursos – os da CI 

   Tempo – Abril de 2011 

Avaliação – Preparação dum relatório global 

Tarefa 7.3.2 – Preparação de uma apresentação eficaz  

Responsável –  responsável de marketing e equipa da CI envolvida 

Recursos – custos de serviço de marketing 

   Tempo – Maio de 2011  

Avaliação – execução da tarefa 

Tarefa 7.3.3 – Apresentação e negociação do apoio 

Responsável – responsável de marketing, equipa da CI envolvida e 

coordenador científico do projecto 

Recursos – os da CI 

   Tempo - Junho de 2011 

Avaliação – Conseguir o apoio 

Objectivo parcialmente concretizado: apoio da Galp Energia com equipamento informático, e 

donativo de Sua Excelência Reverendíssima D. Manuel Clemente (Bispo do Porto).  

 

Objectivo 7.4 – Procurar outras entidades que tenham possibilidade de estabelecer 

parcerias com a CI 

Estratégia: avaliação e apresentação às diferentes entidades do trabalho efectuado entre 

2007 e 2010 e das necessidades da CI 
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 Tarefa 7.4.1 – Procurar e identificar possíveis novos parceiros 

   Responsável – Dr.ª Paula Leal    

Recursos – Equipa da CI  

   Tempo – 2011 

Avaliação – Conseguir mais 3 parcerias que permitam a obtenção de 

mais fundos… 

Tarefa 7.4.2 – Preparação de uma apresentação eficaz à entidade em causa tendo em 

conta a sua politica de responsabilidade social 

   Responsável – Responsável de marketing e equipa da CI envolvida

    Recursos – Custos de serviço de marketing 

   Tempo – 2011 

   Avaliação – execução da tarefa 

Tarefa 7.4.3 – Apresentação e negociação do apoio 

Responsável – responsável de marketing, equipa da CI envolvida e 

coordenador científico do projecto 

Recursos – os da CI 

   Tempo - 2011 

Avaliação – Conseguir o apoio 

Objectivo em fase de concretização: aguardam-se respostas aos pedidos efectuados (Pingo 

Doce e Jumbo). 

 

META 8 – Em 3 anos, conseguir que 70% das adolescentes que passem pela Comunidade 

de Inserção tenha uma integração social plena 

 

2º Ano (2011) 

Objectivo 8.1 – Manter o acompanhamento das adolescentes no ambulatório, após 

passagem pela CI 

Estratégia: Criar uma equipa de apoio em ambulatório 

Tarefa 8.1.1 – Formar em termos de competências teóricas e práticas a equipa de 

ambulatório  

Responsável – Dr.ª Paula Leal e equipa 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – 2011 

   Avaliação – Aprovação num curso teórico-prático de formação inicial 

 Tarefa 8.1.2 – Organização e calendarização do trabalho de apoio ambulatório 

Responsável – Dr.ª Paula e Leal e equipa 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – 2011 
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   Avaliação – Conseguir a planificação deste trabalho 

 Tarefa 8.1.3 – Levar a cabo o trabalho de apoio ambulatório 

Responsável – Equipa de apoio ambulatório 

   Recursos – Remuneração da equipa 

   Tempo – 2011 

Avaliação – Número de visitas, sessões de acompanhamento 

psicossocial, entrevistas familiares, abordagens familiares e de 

objectivos a atingir. 

 Tarefa 8.1.4 – Avaliar o processo de acompanhamento ambulatório 

Responsável – Dr.ª Paula Leal e equipa destacada para o efeito 

   Recursos – Os da CI 

   Tempo – 2011 

   Avaliação – Grau já conseguido de integração social das adolescentes 

Objectivo cumprido a 70% com a equipa técnica da Comunidade de Inserção. Não houve 

reforço da equipa. 

Objectivo 8.2 – Realizar trabalho específico com todas as famílias das adolescentes 

Estratégia: estabelecer um plano de intervenção adequado à realidade de cada família 

 Tarefa 8.2.1 – Fazer os diagnósticos familiares 

Responsável – Equipa de ambulatório 

   Recursos – Os da equipa 

   Tempo – 2011 

   Avaliação – Ter os diagnósticos concluídos 

 Tarefa 8.2.2 – Elaborar os planos de intervenção 

Responsável – equipa de ambulatório 

   Recursos – Os da equipa 

   Tempo – 2011 

   Avaliação – Ter os planos estabelecidos 

Tarefa 8.2.3 – Promover a participação das famílias no processo de integração social 

das adolescentes 

Responsável – Equipa de ambulatório 

   Recursos – Os da equipa 

   Tempo – 2011 

Avaliação – Número de compromissos firmados e grau de participação 

conseguido 

Tarefa 8.2.4 – Avaliação do processo de inclusão das famílias na integração social das 

adolescentes 

Responsável – Dr.ª Paula Leal e equipa da CI 

   Recursos – Os da CI 
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   Tempo – 2011 

   Avaliação – Grau de preenchimento do objectivo 

Objectivo não cumprido por falta de recursos humanos.  

 

 

 

META 9 – Em 2 anos, conseguir dotar as instalações da Comunidade de Inserção com 

equipamentos de segurança  

 

2º Ano (2011) 

Objectivo 9.1 – Contratar as empresas para o fornecimento das obras e equipamentos 

necessários 

Tarefa 9.1.1 – Fazer os concursos necessários para obter orçamentos ou 

fornecimentos gratuitos 

   Responsável – Departamento Financeiro 

   Recursos – Custo dos anúncios  

   Tempo – 2011 

   Avaliação – Cumprir as tarefas 

 Tarefa 9.1.2 – Arranjar os financiadores e/ou receitas próprias 

Responsável – Dr.ª Maria Geraldes, Dr.ª Paula Leal e Departamento de 

Comunicação 

   Recursos – Os da CI/FJ 

   Tempo – 2011 

   Avaliação – Obter as doações ou receitas próprias necessárias  

 Tarefa 9.1.3 – Triagem e selecção dos fornecedores 

   Responsável – Dr.ª Maria Geraldes e Departamento financeiro  

   Recursos – Os da FJ 

   Tempo – 2011 

   Avaliação – Contratação dos fornecedores 

Objectivo cumprido a 80%. Obras ainda em curso. 

 

No decorrer do ano de 2011, foram realizadas grande parte das obras de beneficiação e 

segurança, previstas para esta infraestrutura para as quais a Fundação Montepio concedeu 

apoio financeiro. Entre as obras realizadas, iniciou-se as intervenções mais urgentes relativas 

à segurança do equipamento pelos seus utentes, como por exemplo o gradeamento das 

janelas, a protecção dos corrimões, e a colocação das armaduras de protecção de tecto, 

tendo-se ainda iniciado os trabalhos de substituição do pavimento do chão dos quartos e salas 

de formação. 
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Relativamente ao Programa de Intervenção 

Continua a adequar-se o seu programa de intervenção, com base na experiência de 

trabalho, realidade social da CI e resultados obtidos. 

 

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 – apesar da falta de recursos técnicos a existência de estagiários na área da psicologia 

e educação social fez com que os técnicos superiores tivessem maior disponibilidade para 

executar este tipo de actividade com duplo objectivo – formação das utentes e formação dos 

estagiários.  

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 50%. Motivo – A existência de estagiários serviu também para assegurar outras 

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

judiciais; cuidados prestados aos bebés da CI na ausência das mães). 

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 60% (inferior à do 

ano anterior). Motivo – A existência de estagiários serviu também para assegurar outras 

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

cuidados prestados aos bebés da CI na ausência das mães). 
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Acompanhamento social da jovem e respectiva família. Actividade executada a 20%. 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 80%. 

Motivo – A existência de estagiários serviu também para assegurar estes momentos; no 

entanto continua a haver um só membro da equipa na CI entre as 20h e 08h.  

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 – maior 

número de recursos humanos (estagiários e voluntários) e maior pesquisa de actividades 

gratuitas pois os recursos financeiros continuam deficitários.  

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 – maior número de recursos humanos (estagiários e voluntários) e 

maior pesquisa de actividades gratuitas pois os recursos financeiros continuam deficitários. 

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 vivenciais. A 

taxa de execução foi de 50%. Motivo – maior número de recursos humanos (estagiários e 

voluntários) e maior pesquisa de actividades gratuitas pois os recursos financeiros continuam 

deficitários. 

 

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 50%. Motivo – 

maior número de recursos humanos (estagiários e voluntários), maior pesquisa de actividades 

gratuitas pois os recursos financeiros continuam deficitários, maior volume de donativos. 
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Neste segundo semestre continuou a decorrer a organização, elaboração e concretização 

de projectos na área da reinserção social de utentes, implementando os seus projectos de 

vida.  

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 20%. Motivo – falta de recursos humanos e sistemática 

indisponibilidade dos familiares para cooperar e fazer parte da intervenção,  

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 80%. Motivos – maior abertura da CI ao exterior, maior disponibilidade 

dos técnicos da CI e maior procura por parte da Comunidade em geral. 

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 70%. Motivo - O trabalho em 

parceria com os técnicos das CPCJ, da EMAT e dos Tribunais aumentou substancialmente, 

tornando possível uma intervenção mais articulada e, consequentemente mais eficaz 

A taxa de execução melhorou relativamente ao semestre anterior: a existência de 

estagiários de psicologia, educação social, justifica este aumento.  

 

 

Parcerias e Trabalho de Rede 

Mantiveram-se as parcerias de 2010: O Protocolo de Cooperação com o Hospital Privado da 

Trofa; o Protocolo com a Cooperativa de Solidariedade Social do Povo Portuense; os 

Protocolos com as Faculdades Lusófona e Lusíada; o Protocolo com o Mundo A Sorrir; o 

Protocolo com o Centro de Saúde da Batalha; o Protocolo com a Fundação Belmiro de 

Azevedo; o Protocolo com o Banco Alimentar e o Protocolo com os CTT; Protocolo com o 

Instituto Profissional do Terço; 

Em 2011 fez-se uma parceria com a Associação Entreajuda, começou-se a trabalhar numa 

nova parceria que está em vias de se concretizar (em 2012) na área da Saúde e Nutrição com 
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o Hospital Privado do Porto. Estabeleceram-se também contactos com o Departamento de 

Acção Social do Jumbo no sentido de a CI poder vir a receber donativos (tudo indica que a 

parceria seja concretizada em 2012).  

Ao nível do mecenato, tivemos apoio de Liberty Seguros (carrinha e actividades lúdicas), da 

Soares da Costa (angariação de donativos), da Galp Energia (equipamento informático), Mota 

Engil (apoio financeiro), Arcebispo da Diocese do Porto (apoio financeiro) e apoio financeiros 

e de bens/géneros de pessoas singulares.   

No último trimestre de 2011, a Comunidade constitui um grupo de voluntários (através da 

Bolsa de Voluntariado) que contribuem para o funcionamento da instituição, colmatando, em 

alguns aspectos as falhas de recursos humanos (ajuda no funcionamento comunitário, no 

apoio ao estudo, na dinamização de actividades lúdicas, no acompanhamento das saídas, 

etc.). Este grupo de 12 voluntários começou a funcionar em Novembro, com uma formação 

inicial e com reuniões mensais para ajudar a equipa a levar a cabo a sua missão.  

 

No 2º Semestre de 2011, a equipa da CI integrou o grupo de trabalho da Rede Social do 

Porto subordinado ao tema Recursos Humanos no Sector Terciário. 

 

Trabalhos desenvolvidos pela Equipa não previstos no Plano de Actividades de 2011 

Em 9 de Fevereiro de 2011, apresenta candidatura ao G9 Telecom 760 - (Empresas do 

grupo Interacesso) – serviço de telecontribuição oferecido às IPSS. Até ao momento, a 

Comunidade de Inserção não angariou os 100€ mensais para poder obter retorno dos mesmos. 

 

Em 14 de Março de 2011, apresenta candidatura aos Prémios Novo Norte 2011– Prémio de 

Boas Práticas de Desenvolvimento Regional, dinamizada pela CCDRN e Jornal de Noticias, na 

categoria Norte Inclusivo – A Comunidade de Inserção foi uma das instituições nomeadas. 

 

Em 6 de Abril de 2011, apresenta candidatura ao BPI Capacitar, com o objectivo de 

melhoria de qualidade de vida e de integração social de pessoas com deficiência ou 

incapacidade permanente. Em Novembro de 2011, fomos  informados de que a candidatura  

não foi  aceite. 

 

Em 29 de Junho de 2011, apresenta Candidatura ao Prémio Voluntariado Jovem 

Montepio, com o objectivo de criar uma rede de voluntários que ajudem na concretização do 

projecto e intervenção e de certa forma, colmatem algumas falhas de recursos humanos. Em 

12 de Agosto de 2011, verificamos no respectivo site que não nos foi atribuído o prémio. 

 

Em 12 de Julho de 2011, apresenta candidatura ao Projecto Grace – Acções de 

Voluntariado Empresarial. A candidatura tem como objectivo angariar voluntários para 
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colaborar na melhoria do espaço físico da instituição (Obras de reparação e manutenção). 

Aguardamos resposta. 

 

Em 10 de Agosto de 2012 Candidatura World of Diference – Vodafone, apresenta 

candidatura no sentido de reforçar a equipa da  Comunidade na reinserção social das jovens e 

seus filhos. Em Março de 2012, fomos  informados de que a candidatura  não foi  aceite. 

 

Em 22 de Agosto de 2012, apresenta candidatura à Bolsa de Voluntariado com o objectivo 

de criar uma rede de voluntários que ajudem na concretização do projecto e intervenção e de 

certa forma, colmatem algumas falhas de recursos humanos. Em Fevereiro de 2012, a CI foi 

contactada pela equipa da BVS no sentido de agendar uma visita (16 de Março de 2012), a fim 

de conhecer “in loco” o projecto e esclarecer algumas duvidas sobre a candidatura, pois esta 

tinha sido selecionada para uma 2ª fase. Aguardamos feedback da visita. 

 

Em 11 de Novembro de 2011, apresenta Candidatura ao Programa Gulbenkian de 

Desenvolvimento Humano, com o projecto “Em que famílias crescem as crianças de 

hoje?” da Fundação Calouste Gulbenkian.  Em Fevereiro de 2012, fomos informados de que a 

candidatura não foi aceite por falta de sustentabilidade do projecto. 

 

 

Em 11 de Novembro de 2011, apresenta a candidatura à SIC Esperança. Esta candidatura 

consiste no pedido de financiamento de 50.000 € (para reforço da equipa e diversificação 

da intervenção da mesma) e de equipamento em falta na Comunidade. Em 30 de 

Dezembro de 2011, fomos informados de que nos incluíram na base de dados podendo 

assim ser considerados em futuras  campanhas de solidariedade.   

 

 

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 1179h): 

1. Dentro do horário de serviço (08h - 19.30) 

a) Acompanhar mães/crianças ao infantário, escolas, reuniões escolares, festas – 50h 

b) Acompanhar mães/crianças às consultas, exames médicos, serviços de urgência, 

sessões de preparação para o parto – 588h 
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c) Acompanhar mães/crianças para tratar de assuntos na ISS, Tribunais, Finanças, 

Bancos, Documentos de Identificação, IEFP, etc.) – 156h 

d) Fazer compras para a CI (Farmácia, Supermercados, Modelo, Banco Alimentar, etc.) – 

180h 

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 FJ) – 149h 

2. Fora do horário de serviço (19.30 – 08h; sábados, domingos e feriados; total de 

300h): 

a)  Serviços de Urgência (SASU, Hospitais, Maternidade) – 250h 

b) Realizar actividades recreativas (passeios, visitas de estudo, cinema, etc.) – 50h 

3. Horas dispendidas no processo de reinserção social de uma jovem com dois filhos 

que ficou sob tutela da CI (os técnicos implicados no processo foram um psicólogo, um 

educador social, uma assistente social, técnica de acção directa) – 30 horas em serviço 

externo e 48h na instituição (consultas de apoio psicológico, apoio aos filhos, planificações da 

semana); total de 78h.  

Em média, a equipa da CI está em serviço externo 4, 3 horas por dia, 7 dias por semana. 

Numa semana, a equipa faz 30h de serviço externo. 

 

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). 

 

Dificuldades decorrentes da própria intervenção: a história de vida destas jovens dificulta o 

estabelecimento de uma relação de confiança e de ajudas tão necessárias ao crescimento 

psico - afectivo e ao processo de autonomia e reinserção social.  

 

 

II) ASPECTOS POSITIVOS 

Contribuir para a promoção do crescimento psicossocial dos utentes da CI e promover a sua 

reinserção escolar, profissional e social.  

O número de pedidos de acolhimento manteve-se igual ao do primeiro semestre.   

Obras de melhoramento do edifício (ver relatório do departamento financeiro em anexo). 

 

III) DADOS ESTATISTICOS DO ANO DE 2011  
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2.4.2 Comunidade de Inserção Maria Clara - Tavira 

Apesar da Comunidade de Inserção Maria Clara não ter aberto ainda as suas portas, a 

Delegação da Fundação da Juventude no Algarve realizou, em 2011, várias iniciativas e 

contactos, com o intuito de criar as melhores condições para a sua operacionalização futura, 

a saber: 

Uma resposta integrada para a inclusão foi o ponto de partida para uma candidatura à EDP 

solidária 2011, que fez uma breve exposição deste projecto social como Equipamento de 

acolhimento residencial temporário a mulheres em risco de exclusão social ou já excluídas, 

entre os 17 e 45 anos, que podem ter consigo filhos (0 aos 12 anos), e que procuram 

reestruturar a sua vida. 

A candidatura baseou-se na necessidade de adquirir equipamento de cozinha, de carácter 

semi–industrial, necessário à utilização da cozinha para Formação Profissional Certificada 

destas mulheres, confecção e venda para o exterior de refeições e outros complementos, que 

possam contribuir para a sustentabilidade desta infra-estrutura social e para a autonomia e 

independência das Mulheres, contribuindo produtivamente para sua empregabilidade e ainda 

para a fabricação de salgados e doces característicos da Região, que possam ser colocados no 

circuito comercial do Algarve, estandardizado com um selo de marca própria de produto 

social responsável. 

Esta candidatura da Fundação da Juventude não foi contemplada nesta edição do “EDP 

Solidária”, que recebeu 756 candidaturas, e foram aprovadas 27. Contudo, a Fundação EDP 

considerou de mérito o projecto, e manifestou interesse em manter um contacto de 

proximidade, uma vez que, no âmbito da inovação social, poderão surgir outros 

envolvimentos.  

 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Tavira 

A Fundação da Juventude é membro da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Tavira, dando o seu contributo nas Acções de Divulgação/Sensibilização nas Escolas da cidade 

no grupo da Violência Doméstica. 

Para além deste, há mais cinco grupos: o da Divulgação, da Obesidade e Sedentarismo, da 

Responsabilidade parental, da Violência juvenil/consumos e da Sexualidade. A presença da 

Fundação da Juventude nestes 6 grupos permitiu a divulgação da Comunidade de Inserção 

Maria Clara a várias organizações e o delinear de iniciativas a realizar em parceria, a breve 

prazo. 
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2ª Edição do Prémio SIC Esperança 

A Fundação da Juventude - Delegação do Algarve submeteu em Dezembro de 2011 uma 

candidatura à 2ª Edição do Prémio SIC Esperança – Rock In Rio Escola Solar para projetos na 

área da educação. 

Estes projectos têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida, em particular de pessoas 

socialmente desfavorecidas, integrados no conceito da temática anual da SIC Esperança. 

O projeto o qual a Delegação do Algarve se candidatou, denominado “A Horta Viva”, tinha 

como objetivo a construção e a dinamização da primeira Horta Educativa e Solidária em 

Tavira, atuando desde logo na sua própria infraestrutura, a Comunidade de Inserção Maria 

Clara. 

As ações de formação na área educativa e social a promover junto dos formandos/as, 

fomentaria mudanças significativas na cultura da comunidade, relativamente às questões da 

alimentação, nutrição, saúde e qualidade de vida, para além de fomentar e gerar algumas 

oportunidades de empregabilidade e autonomia económica. 

Teria assim também uma vertente Pedagógica e Social, pensada nas crianças e jovens em 

idade escolar, que pudessem visitar esta Horta e nela plantar ou guardar/criar animais (ex. 

coelhos, galinhas…). 

O projeto apesar de interessante não foi selecionado. 

 

 

2.4.3 Projecto Reinvent@.com/ Programa Escolhas 

No seguimento da parceria estabelecida em Janeiro de 2010, no âmbito do projecto 

Reinvent@.com, e com a duração de 3 anos, é a Delegação da Fundação da Juventude na 

Região Autónoma da Madeira continuou em 2011 a desenvolver as actividades, em particular 

desenvolvendo sessões semanais de Orientação Vocacional, bem como realizando Workshops 

bi-anuais, envolvendo 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. As sessões de Orientação Vocacional são realizadas nas instalações do 

Projecto Reinvent@.com, sediado no Bairro da Nazaré. Foram atendidos, semanalmente, 

cerca de 10 jovens, sendo que este valor variou positivamente ao longo do período escolar.  

 

 

 

mailto:Reinvent@.com
mailto:Reinvent@.com
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2.4.4 Redes Sociais Locais 

A Fundação da Juventude continuou a fazer-se representar no Conselho Local de Acção Social 

de Oeiras, assistindo às reuniões semestrais plenárias e no Núcleo Dinamizador de Algés. Estas 

representações são férteis pelos contactos que se estabelecem com vários parceiros da área 

social, potenciadores do desenvolvimento de novos programas de intervenção em parceria, 

em particular abrangendo públicos carenciados, estando a ser preparadas intervenções 

inovadoras para o 1º semestre de 2012. 

  

 

2.4.5 Voluntariado 

No Ano Europeu do Voluntariado, a Fundação da Juventude realizou em 2011 os seguintes 

projectos: 

Voluntariado TMN/Sudoeste 

A exemplo dos anos anteriores, a parceria com 

a TMN correu bem e o nível de satisfação dos 53 

jovens voluntários beneficiários do “Programa 

de Voluntariado – Festival SW TMN‟11” foi 

novamente muito elevado, tendo este projecto 

sido liderado pela nossa Delegação de Lisboa e 

Vale do Tejo. 

Por indicação da TMN, pressão dos novos candidatos e necessidade de “refrescar” a equipa, 

optou-se por selecionar apenas 20% dos candidatos das edições anteriores.  

 

Volta do Voluntariado 

A dia 7 de Junho de 2011, realizou-se a sessão de Abertura da “Volta do Voluntariado”, da 

Região Autónoma da Madeira, uma iniciativa organizada pela Secretaria Regional dos Assuntos 

Sociais, à qual a Fundação da Juventude se associou. Esta iniciativa teve como objectivo dar a 

conhecer o trabalho de voluntariado feito na Região Autónoma da Madeira, bem como a sua 

promoção junto dos jovens. Nesta sessão de abertura os jovens presentes ouviram os 

testemunhos de duas jovens alemães que estão a prestar serviço de voluntariado no Funchal, 

que foi muito motivador, tendo os mais de 40 jovens presentes manifestado o seu agrado por 

estas boas práticas. 
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Programa de Voluntariado “Fenómeno TMN” 

 

Durante três dias, voluntários de várias capitais de distrito, do Continente e da Região 

Autónoma da Madeira, colaboraram com a TMN no evento “FENÓMENO”, colocando luzes em 

balões, com crianças e publico em geral, que desenharam e escreveram balões e a pendurar 

os balões nas guias.  

A Fundação da Juventude recebeu cerca de 100 inscrições mas, porque a TMN alterou a 

previsão de 1 dia para 3 dias e ao agravamento das condições climatéricas (chuva no 

continente e ilhas), alterou-se a disponibilidade dos voluntários para metade.  

Em Lisboa, onde houve o acompanhamento no terreno da Fundação da Juventude, o projecto 

ocorreu sem sobressaltos de maior, mas situações houve noutras regiões reportadas 

posteriormente, que causaram desconforto e frustração aos jovens, tendo a Fundação da 

Juventude manifestado, por escrito, junto da TMN o seu descontentamento.  

 

Programa de Voluntariado “Creative Learning Business Innovation” 

Promovido pela AIP-CCI, o “Creative Learning Business 

Innovation” 2011, foi um evento composto por 

conferências plenárias, workshops paralelos, área 

exposicional e dinâmicas, que pretendeu valorizar o 

conceito de empreendedorismo, numa conjuntura 

adversa, evidenciando e promovendo o espírito de quem consegue vencer. 

Este programa de voluntariado resultou de uma parceria entre a AIP-CCI e a Fundação da 

Juventude, visando permitir a formação dos jovens em contexto informal, estimulando o seu 

desenvolvimento, as suas capacidades de relacionamento interpessoal e o trabalho em 

equipa. Decorreu no Centro de Congressos de Lisboa, a 26 de Outubro, e envolveu um grupo 

de 20 voluntários, todos estudantes universitários de Licenciatura, mestrado e doutoramento. 

No site oficial do evento: www.creativelearning-conference.com podem ser vistas fotografias 

e outras informações da acção. 

 

 

http://www.creativelearning-conference.com/
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Programa de Voluntariado “Forum do Empreendedorismo” 

Promovido no âmbito da Plataforma do Empreendedor (www.empreender.aip.pt), pretendeu 

reunir, num mesmo espaço e num só dia, os diferentes agentes do empreendedorismo, 

promovendo e disseminando conteúdos pertinentes a quem pretendia implementar uma ideia 

de negócio; dinamizando um espaço de mostra de produtos/ 

serviços inovadores; estimulando o network empreendedor; 

divulgando oportunidades de financiamento/ apoio, entre 

outras actividades. Este Programa de Voluntariado decorreu 

no Centro de Congressos de Lisboa (Junqueira), a 13 de 

Dezembro de 2011 e contou com dez voluntários. Site do 

evento: www.empreender.aip.pt. 

 

 

Projecto de Voluntariado _GRACE  

No dia 4 de Novembro de 2011, a Fundação da Juventude – Delegação da RAM realizou uma 

acção, em conjunto com o GRACE - Grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial, no 

âmbito do projecto GIRO 2011. Esta acção consistiu na reabilitação de um jardim situado no 

Bairro da Nazaré e pintura de um Mural, envolveu um grupo de treze voluntários ligados ao 

voluntariado empresarial, das Fundações Montepio, Galp e Pousadas de Portugal, com o apoio 

de dez jovens moradores no bairro e que fazem parte do projecto Reinvent@.com, do 

Programa Escolhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Bairro da Nazaré situa-se na freguesia de São Martinho, é o maior bairro social do concelho 

do Funchal, e os seus contextos sócio-familiares complexos, reprodutores de um ciclo vicioso 

de pobreza e exclusão social e a não inclusão da população jovem no sistema de ensino, 

resultam em comportamentos de risco e desviantes, contribuindo para o aumento da 

delinquência juvenil e consumos de substância ilícitas. As problemáticas de relevo associadas 

a esta população, com baixa escolarização e fraca qualificação conduzem a uma apatia social 

e consequente exclusão social dos jovens. Este bairro dispõe de vários espaços comuns, 

nomeadamente jardins, parques, campos desportivos, os quais devido ao pouco zelo por parte 
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dos utentes, têm vindo a degradar-se e a contribuir para a inexistência de espaços adequados 

onde os jovens possam desfrutar dos tempos livres. Nesse sentido, a Delegação da Fundação 

da Juventude da Madeira considerou pertinente a reabilitação de um jardim, como forma de 

fomentar nos jovens residentes o espírito de cooperação, responsabilidade, respeito pelos 

espaços comuns do bairro e pela natureza.  

 

Os jovens envolvidos no projecto participaram de forma voluntária, ou seja, de forma livre, 

desinteressada e responsável comprometendo-se, de acordo com as suas aptidões próprias e o 

seu tempo livre, a participar nesta iniciativa. Outro dos objectivos desta iniciativa consistiu 

no incentivo das empresas a participarem e a aumentarem a sua responsabilidade social. 

Nesta acção estiveram envolvidas diversas entidades locais, nomeadamente a Casa do Povo de 

São Martinho (Projecto Reinvent@.com), a Investimentos Habitacionais da Madeira e o 

Instituto de Emprego da Madeira (artista Luísa Spínola), e mereceu uma cobertura atenta dos 

Meios de Comunicação Social. 

 

 

2.4.6 Projecto “Bullying: o papel dos jovens na sua prevenção” 

No âmbito do projecto “Bullying: o papel dos jovens na sua prevenção”, que a Fundação da 

Juventude desenvolve desde meados de Dezembro de 2011. De 13 a 16 de Dezembro 

procedeu-se à formação de um grupo de 10 jovens voluntários provenientes de turmas do 

ensino secundário da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, e dos 4 jovens responsáveis 

pelo projecto. Esta formação, na área da intervenção e combate ao bullying, decorreu nas 

instalações do Centro Comunitário de São Martinho, e consistiu na realização de acções de 

âmbito lúdico-pedagógico e informativo. O objectivo desta formação foi dotar os jovens de 

conhecimentos que lhes permitiram sensibilizar outros jovens na escola, promovendo a 

multiplicação da intervenção pela educação de pares. Esta etapa da formação dos jovens 

contribuiu para a sua consciencialização acerca das consequências do bullying, como forma 

de exclusão social.  

 

 

 

 

Numa segunda fase, já em 2012, será realizada uma campanha de sensibilização, denominada 

“Campanha Anti-Bullying: Bully don`t do it” protagonizada pelos participantes junto de 

mailto:Reinvent@.com
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outros jovens no contexto escolar, será criado um blogue, no qual irão constar todas as 

actividades desenvolvidas, fotografias, informação pertinente sobre a problemática do 

Bullying, contactos de entidades ligadas ao combate ao bullying.  

Este projecto culminará com a realização de um Encontro aberto a toda a comunidade escolar 

da RAM, com peritos ligados à área da problemática do bullying e com os jovens 

participantes, antevendo-se a sua conclusão em Maio de 2012. 
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2.5 Criar mecanismos de informação, pesquisa e divulgação das necessidades dos 

jovens 

O Departamento de Relações Públicas, Comunicação, Inovação e Novas Oportunidades da 

Fundação da Juventude apoiou na divulgação da Instituição, das suas Estruturas Regionais e 

dos seus Programas. 

Simultaneamente, assegurou a representação da Fundação da Juventude em diferentes 

certames e eventos. 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, tendo ainda produzido diferentes materiais 

gráficos de suporte à actividade da Fundação da Juventude. 

 

2.5.1 Sítio Oficial da Fundação da Juventude 

 

Desde o seu 21º aniversário que a Fundação da Juventude tem online um site mais limpo, mais 

organizado, mais completo, e com um motor de pesquisa mais eficaz. A actualização do sítio 

é feita com regularidade, de forma a conseguir divulgar o máximo de iniciativas possível, e 

não deixar tornar nenhuma notícia obsoleta. 

 

 

 

Abaixo, apresenta-se um gráfico que representa o número de visitas ao longo do ano, 

notando-se um crescimento grande nos meses Abril e Maio, que se deveu à fase de inscrições 

no PEJENE e no Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores: 
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TRÁFEGO MENSAL SITE FJ  

MÊS 
TOTAIS DO MÊS 

Sites  Kbytes Visits Pages Files Hits 

Jan-11 10352 14737924 16983 62550 339430 409422 

Fev-11 19224 31682183 23019 91819 646613 758537 

Mar-11 22207 52637827 30950 139177 914957 1084593 

Abr-11 25747 66685774 38493 166020 1705385 2051007 

Mai-11 22491 43460968 32263 149414 1319326 1701726 

Jun-11 25241 49174298 28531 122019 1199395 1477892 

Jul-11 15177 23188503 18793 75164 461240 572839 

Ago-11 13835 19453789 15714 65051 350410 417517 

Set-11 18268 30663540 18386 88218 664040 792515 

Out-11 15587 23393409 15475 68601 444090 512919 

Nov-11 12695 26154393 15424 64220 391558 459337 

Dez-11 12052 30200300 17781 89752 406307 477289 

 

2.5.2 Utilização de novas tecnologias na comunicação 

 

Tem sido contínua a aposta nas novas tecnologias, sites de divulgação de eventos, actividades 

e acções de formação, aproximando a Fundação dos jovens em geral e dos subgrupos em 

particular. Tem havido um cuidado especial na rapidez de resposta e colocação de novidades 

nas redes sociais (Twitter e Facebook), de forma a manter o público atento e fiel, que acaba 

por fazer a ponte para o sítio oficial da Fundação da Juventude, de forma a obter 

informações mais detalhadas sobre cada notícia. 

 

Em Fevereiro de 2011 foi lançado um desafio na Página de Facebook da Fundação da 

Juventude, de forma a atingirmos os 600 fãs, sendo que o fã nº 600 receberia a recompensa 

de poder ser administrador do site por um dia. A iniciativa correu tão bem que, não só foi 
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alcançado o objectivo da página chegar aos 600 fãs, como tivemos não um, mas dois jovens 

que mostraram interesse em participar, Romeu Monteiro e Nelson Tiago. Durante um dia, 

cada um destes jovens, seguidores da Fundação da Juventude nas redes sociais, teve a 

oportunidade de gerir a página de facebook da Fundação da Juventude, apresentando no 

mural um conjunto de temas de discussão, eventos, iniciativas, etc. 

 

No final de 2011, a Fundação da Juventude já tem associados à sua página de Facebook cerca 

de 1800 pessoas (numero que inclui algumas instituições e grupos do Facebook), e todos os 

dias este número vai aumentando, assim como os comentários, muitos deles pedindo 

complementarização do „post‟ (noticia publicada) ou então aplaudindo as iniciativas. 

Manteve-se, ainda, uma política de complementaridade ao remeter para as páginas do 

“Palácio das Artes”, “Feiras Francas”, “Circuito do Vinho do Porto”, “PEJENE” e “Jovens 

Cientistas” e ao dar a conhecer todos os elementos dos vários eventos para maximizar o 

impacto e participação do público no geral. 

 

 

2.5.3 Newsletter Externa 

A Newsletter Externa tem como principal objectivo divulgar gratuitamente e a uma extensa 

rede de contactos, novidades da Fundação da Juventude e respectivos equipamentos, assim 

como diversas iniciativas nacionais e locais de relevância para o público da Fundação. Este 

jornal online é mensal e atinge mais de 15.000 contactos, incluindo diversas instituições. 
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Organizada de acordo com a visibilidade e proximidade cronológica de todos os temas, a 

newsletter é enviada no final de cada mês, relatando as actividades realizadas desse mesmo 

mês, e dando a conhecer oportunidades futuras numa secção intitulada flashes. No final de 

cada notícia é disponibilizado o contacto directo do responsável pelo evento e respectivo site, 

para facilitar a eficácia do efeito. 

Desde Setembro de 2010, data em que o novo sitio oficial da Fundação da Juventude 

(www.fjuventude.pt) foi colocado online, todas as newsletters enviadas, ficam disponíveis no 

sitio, de forma a poderem ser consultadas sempre que desejado por todos os visitantes. 

 

 

 

 

2.5.4 Newsflash 

Em Setembro de 2011, foi criado este novo veículo de informação, com o objectivo de 

divulgar, mensalmente, exposições, workshops, concursos e restantes actividades da 

Fundação da Juventude de forma rápida e eficaz. Assim como a newsletter externa, a 

newsflash é também enviada através do website, não implicando, também, custos com 

material e permitindo uma consulta posterior no menu „informação e documentação‟. A 

newsflash tem como função informar, de forma mais directa, o público da Fundação da 

Juventude, ao estilo de uma agenda mensal. 
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2.5.5 Base de Dados 

 

O processo de actualização e organização da base de dados da instituição é contínuo e 

periódico, recebendo constantemente novos contactos, através de programas anuais, feiras, 

sítio oficial, redes sociais 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 Geral da Fundação da Juventude (Sede e Delegações), 

apresenta cerca de 20.000 contactos. 

 

2.5.6 Assessoria de Imprensa 

 

No que concerne à assessoria de imprensa, o Departamento de Comunicação, Relações 

Públicas, Comunicação, Inovação e Novas Oportunidades manteve a sua linha de actuação, 

tendo como principal objectivo a projecção do trabalho da Fundação da Juventude. 

Com o apoio de estagiários, foram enviadas notas de imprensa, somente quando a notícia era 

considerada relevante para entidades externas à Fundação, sempre na semana do evento, e 

follow-ups para os eventos de maior impacto no público. 

 

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, não havendo contudo participações significativas na 

em programas de Rádio e Televisão. 

Não foi, também, possível investir nas relações com jornalistas e editores, tanto em visitas às 

diversas instalações da Fundação, como aos seus locais de trabalho, com material sobre 

programas e actividades, por falta de recursos humanos. 

 

Espera-se em 2012 um alargamento da equipa do Departamento de Comunicação, Relações 

Públicas, Comunicação, Inovação e Novas Oportunidades, para permitir consolidar o trabalho 

do Departamento. 

  

2.5.7 Presença em Feiras 

A presença da Fundação da Juventude em certames públicos tem vindo a crescer por sua 

inicitiva ou sob demanda de terceiros. Assim, em 2011 foram várias as Feiras e Mostras que 

permitiram levar mais longe a imagem e projectos da Fundação da Juventude e aumentar a 

nossa Base de dados e parcerias. De destacar: 
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Encontro sobre Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) 

De 10 a 12 de Março, a Fundação da Juventude fez-se representar por Susana Chaves e 

Alexandra Pinheiro, no Encontro sobre Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), 

organizado pela INTEL - Intel Educator Academy, em Londres. Neste Encontro foram 

abordados vários temas, tais como, o incentivo dos jovens para as ciências, a organização de 

feiras/mostras científicas, o papel dos professores e da família, etc. 

 

Feira das Oportunidades 

De 12 a 14 de Maio, a Fundação da Juventude esteve 

presente em mais uma Feira das Oportunidades 2011, 

uma iniciativa do Pelouro da Juventude da Câmara 

Municipal da Maia. 

Esta Feira, que já vai na 6ª edição, tem como objectivo 

reunir um amplo conjunto de agentes que se movimentam 

na área do Emprego, da Formação e Valorização 

Profissional e Pessoal e do Empreendedorismo, constituindo uma oportunidade de a população 

conhecer as diversas possibilidades do mercado, de encontrar soluções para os seus problemas 

de emprego, de concretizar os seus planos de valorização profissional e de corporizar os seus 

projectos empresariais. 

 

Feira do Emprego 

A 20 de Maio, a Fundação da Juventude esteve na Feira 

do Emprego 2011, na Universidade Lusíada do Porto, a 

promover os seus programas de apoio a Jovens, em 

especial o PEJENE, que estava em plena fase de 

candidaturas para os estudantes. 

 

Futurália’11 

De dia 16 a 19 de Março, a Fundação da Juventude 

fez-se representar pela Delegação de Lisboa e Vale 

do Tejo na maior feira nacional de educação e 

formação para a juventude. 
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Durante a feira tivemos oportunidade de divulgar os nossos principais projectos desenvolvidos 

no sentido da inserção de jovens na vida activa, tais como os estágios (PEJAME e PEJENE), e o 

projecto da Aprendizagem.  

A Fundação da Juventude esteve representada no pavilhão da Formação Avançada, junto da 

entrada, beneficiando da visita de cerca de cerca de 70% do total de visitantes da FUTURÀLIA 

(dados oficiais apontam para 60.000 visitantes). 

 

 

Feira de emprego – Universidade Lusíada 

No dia 25 de Maio, a Delegação da Fundação da 

Juventude de Lisboa e Vale do Tejo esteve 

presente na Feira de Emprego, inserida no 

Seminário de Gestão de Recursos Humanos, 

organizado pela Universidade Lusíada, 

subordinado ao tema “O Presente e o Futuro da 

Gestão de Recursos”. 

 

IN FORMA’11 

Nos dias 7, 8 e 9 de Abril de 2011, a Delegação da Fundação da Juventude no Algarve 

participou na quarta edição da IN FORMA – 

Formação, Emprego e Empreendedorismo, que 

decorreu no Pavilhão do NERA, na Zona Industrial de 

Loulé. A organização desta iniciativa esteve a cargo 

da Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a 

Direcção Regional de Educação do Algarve, o IEFP – 

Delegação Regional do Algarve e o NERA – Associação 

Empresarial da Região do Algarve. 

Esta exposição contou com a participação de cerca de 50 expositores, entre escolas do ensino 

básico, secundário, profissional e ensino superior, empresas de formação e de recrutamento e 

outras entidades. No decorrer destes três dias realizaram-se conferências, sessões de 

esclarecimento e acções de divulgação dirigidos a empresas, empresários, estudantes, activos 

em busca de emprego e qualificação, bem como workshops promovidos pelos expositores e 

dirigidos a pequenos grupos. 

Este ano, além da divulgação do PEJENE, do Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, 

da oferta formativa co-financiada e não financiada para 2011, junto de outros expositores 

(nomeadamente escolas e empresas), a Delegação do Algarve promoveu uma mostra dinâmica 
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e interactiva com os visitantes, da responsabilidade dos seus formandos do curso de Cozinha e 

Pastelaria e de Serviços Pessoais e à Comunidade, que demonstraram ao vivo os 

conhecimentos adquiridos. 

Os trabalhos apresentados passaram pela confecção, pelo empratamento e decoração de 

Bolos de Chocolate, Bolinhas de coco, Mini Rissóis, Bombons de Chocolate, Folhados em vários 

formatos, Brigadeiros, Cascatas de fruta, Bolo de Bolacha, 

Miniaturas de Bolos de Pastelaria, Bavaroises diversas, Fondue de 

Chocolate, acompanhado por espetadas de fruta, Sopa de melão e 

hortelã e de morango, diversas entradas em canapé, que os 

inúmeros transeuntes degustaram com satisfação. 

Todo este trabalho demonstrado, primorosamente pelos 

formandos dos referidos cursos, que tão elogiados foram, 

estiveram sob a orientação da coordenadora de ambos os 

projectos – Profª Margarida Rodrigues, tendo a colaboração da 

formadora – Profª Luísa Cariano. 

O público que visitou esta feira foi, na sua maioria, jovens estudantes acompanhados por 

professores, jovens desempregados e formadores.   

Relativamente aos cursos do Sistema de Aprendizagem, a 

participação dos formandos foi o melhor cartão de visita e a 

melhor divulgação. A procura de cursos com uma vertente 

empregadora, a nível regional, era visível, nomeadamente na 

área da hotelaria (cozinha, pastelaria, bar), da informática, 

dos cuidados de saúde e dos serviços. 

 

Feira da Juventude - Tavira 

 

A Feira da Juventude de Tavira, realizou-se no mês de Setembro, entre 23 e 25, havendo uma 

maior afluência relativamente aos anos anteriores. 

Os espetáculos de rua foram uma novidade.  
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A Delegação do Algarve foi privilegiada com o espaço atribuído, facilitando a divulgação e a 

informação dos projetos realizados e a realizar, quer a nível nacional quer regional. Para 

além do material informativo (brochuras, publicações, cd‟s e T-shirts) disponíveis, focámo-

nos prioritariamente na divulgação dos cursos de formação do Sistema de Aprendizagem e nos 

cursos não financiados.  

 
IXª Edição da Feira “Encontros com o Futuro Profissional” 

28 Abril 2011 – Escola Básica e Secundária do Carmo, em Câmara de Lobos 

29 Abril 2011 - Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol 

 

04 Maio 2011 – Jardim Municipal de Machico 

06 Maio 2011 – Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana 

17 Maio 2011 – Mercado da Ribeira Brava 

25 Maio 2011 – Escola Secundária da APEL, no Funchal 

26 Maio 2011 – Jardim Municipal de Santa Cruz 

 

Ao participar nestas Feiras, a Delegação da Região Autónoma da Madeira da Fundação da 

Juventude teve como objectivo dar a conhecer os seus projectos e actividades, alargar o seu 

público e conhecer o trabalho que as outras entidades participantes estavam a fazer na 

Região. O estabelecimento de parcerias para futuros projectos era, também, um dos 

objectivos. É de referir, ainda, que nas Feiras, recebemos a visita dos respectivos Presidentes 

das Câmaras Municipais, sendo que no dia 4 de Maio, em Machico, o Secretário Regional dos 

Recursos Humanos visitou todos os espaços da Feira. 
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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, sendo um centro de 

excelência de criatividade e inovação, pois tem como objectivo máximo apoiar 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 2011, comprovando que os 

programas e projectos foram a melhor forma de consolidação deste equipamento cultural, 

que apesar de “jovem”, já é uma referência na cidade e na região. 

 

 

2.6.1.1 Feiras Francas 

A Fundação da Juventude, através do "Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, recuperou a 

tradição das Feiras Francas, que aí se realizaram durante 111 anos, reactivando a história, 

numa envolvente comercial e económica, interagindo de forma dinâmica com o Centro 

Histórico do Porto, com a comunidade residente, com o turismo e com os agentes culturais, 

potenciando a associação do património à tradição, da economia à cultura e às artes. 

Este evento de promoção do talento criativo, permite cativar novos mercados, públicos, 

lançar negócios, recuperar tradições, trabalhar a imagem local, envolver a comunidade 

residente e reforçar a ligação entre os sectores criativos e as estruturas de suporte, 

promovendo para além do centro histórico, a cidade do Porto, o País e, particularmente, os 

jovens talentos a nível nacional e internacional. 
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10ª Edição - Desenhar uma linha 

Data | 29 de Janeiro  

 

 

 

 

Todos são convidados a “Desenhar uma linha”. Porque desenhar uma 

linha pode unir dois pontos… ou pode separar espaços. Desenhar 

várias linhas pode criar pontes que unem e edifícios que protegem. Do entrelaçar de linhas 

surgem tecidos que aconchegam. No desalinhar de um espaço podem nascer novas ideias. Do 

alinhar de ideias podem criar-se novos espaços. Do alinhavar de pensamentos pode nascer a 

mudança. Com linhas se fazem laços que constroem ligações. 

É este estabelecer de ligações, esta proximidade criativa que os participantes procuram ao 

participar nas Feiras Francas, expondo a sua Arte. 

No mês de Janeiro tivemos os seguintes projectos: 

Design de produto | Cátia Sul, Catrela, Daniela Pereira, Joana Caetano, Kokoi Lovers, Marta 

Bessa, Miglinha, Ovelha Negra, Renata Proença, Rita Faria e Vermelho Cereja; 

Joalharia | Gabriela Duarte, Luísa Pedroso e Sofia Prazeres; Design de Moda | Daniela de 

Barros; Mobiliário | undobjects; Ilustração | Inês Oliveira, Leonor Zamith, Pedro Nogueira e 

Rui Sousa; Pintura | Inês Gama ; Escultura e Gravura | Alexandra Barbosa; Fotografia | ALT; 

Editora Edições Eterogémeas; Cake Design | Poço dos Desejos; Arte Floral | Amores Sempre 

Perfeitos 

 

11ª Edição - Being Green 

Data | 26 de Fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 

No último sábado do mês de Fevereiro,  o Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos, recebeu a 11ª Feira Franca, projectos ligados ao 

ambiente, à pegada de carbono, à questão da sustentabilidade, à utilização de produtos 
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orgânicos, ao recurso a objectos e ferramentas não poluentes, ou o menos poluente possível 

sob a temática “ Being Green”. O verde associado aos 4 R‟s- Renovar • Reduzir • Reciclar • 

Reutilizar. 

 

12ª Edição - Tripas Coração 

Data | 26 de Março 

 

 

 

 

 

 

 

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, equipamento cultural da 

Fundação da Juventude, abriu as suas portas, no dia 26 de Março,  para a 12ª edição das 

Feiras Francas. Localizado no Centro Histórico do Porto (classificado como Património Cultural 

da Humanidade),  comemorou da melhor forma o Dia Nacional dos Centros Históricos. Num 

Porto com História, um Porto com um Centro Histórico que se revitaliza todos os dias, os 

visitantes não fizeram das tripas coração para comparecerem a esta Feira Franca, e aderiram 

em massa. Nesta 12ª edição contamos com: Design de produto | B gode, Bem Português, 

Manufaktura, Memórias, Orlando Magalhães, You Are Here; Design de moda | Ametthyste, 

Miau Frou Frou, Patrícia Costa; Fotografia | António Alves Tedim, António Marciano, Cristina 

Palma Moreira, Porto sem fim | timeless, Scopio Magazine; Joalharia | Ana Freitas, BMB 

Jewels, Daniela Sousa, Evelyn Silva, Maria Botão; Flower design | Mimmi‟s flores; Cake 

Design | Doces do Lobo; Ilustração | Inês Barros; Curta-metragem | Festival Fast Forward; 

Performances | Porto sem fim | Timeless por Susana Lopes, Allatantou e Grupo Fica Assim.  

 

13ª Edição - Food, Flavour, Fashion 

Data | 30 de Abril  

 

 

 

 

 

 

 

Sob o lema "Food, Flavour, Fashion", esta foi uma Feira Franca que 

marcou pela diferença. Uma aposta da Fundação da Juventude nos produtos biológicos 



 
 

 
 
 

Relatório de Actividades e Contas 2011 | 153 

 

nacionais, que coloriu o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, numa tarde chuvosa e 

cinzenta, em pleno centro histórico do Porto. Um sábado que se foi animando com as 

performances dos Cabeças no Ar e Pés na Terra, e com a intensidade do Grupo Risos e 

Sorrisos. Destacamos, também, a participação da Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica Portuguesa, que com diversas experiências despertou a curiosidade não 

só das crianças presentes, como dos próprios adultos, ou não fosse este público das Feiras 

Francas, um público curioso, como foi relatado por alguns dos participantes à equipa do 

Palácio das Artes - Fábrica de Talentos. Estiveram presentes os seguintes projectos: Food 

Design | Cuppies gourmet; Food Court | AJAP - Associação Jovens Agricultores, BioAtlantico, 

Casa Agrícola de Valbom, Cooperativa Agricola, Globalcoop, Grupo Sogevinus, Magantinha, 

Mangualde, Prosa, S.A., Rural da Boucha  e Rosas; Food and Health Court | Escola Superior 

de Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa; Design Produto | Acessórios Balão, 

Caramelo, Intensões Metálicas, Coisas Miméticas, Senhor de Si, Usufrutos; Fotografia | 

Retrato para a Eternidade; Palestra | Segredos da Horta. 

 

14ª Feira Franca - Formas e Volumes  

Data | 28 de Maio 

 

 

 

 

 

 

 

Das 10h às 22h o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos recebeu, na 

14ª Feira Franca, projectos subordinados ao tema “Formas e 

Volumes". Nesta Feira os artistas vieram para a rua mostrar o seu trabalho, uma vez que o 

piso nobre acolhia a exposição “No Place Like - 4 houses 4 films”. Contámos com: Design de 

Produto | Artenep; Filipa Guimarães; frARTEsanato; Fromé; Simão Feito à Mão; Três Pontos; 

Cake Design | Mimos; Fotografia | Centro de Comunicação e Representação Espacial  (FAUP); 

Design de Moda | Amilod Zareg; Elizabeth Teixeira; Estilita Mendonça; Iva Silva; Joana 

Ferreira; Joalharia | Paula Soeiro; Vera Manzoni ; Mobiliário | Boca do Lobo; Design Básico. 
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15ª Feira Franca - Santos da Casa fazem Milagres 

Data | 25 de Junho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O piso nobre do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos recebeu, na 15ª Feira Franca, 

subordinada ao tema Santos da Casa fazem Milagres. Neste mês contámos com os seguintes 

projectos: 

Arquitectura e Design | Escola Superior Gallecia; Design de Produto | A de Amor, Badufa, 

Brandas Costuras, Ideias em Fusão, Isabel Coelho, Prendinhas da Rosário, Renata Proença, 

Sra. Borboleta, Stories2wear, Telma Mota; Mobiliário | José Sousa Design; Design de Moda | 

Coisas da Ju, Patrícia Fernandes – Urbanoid; Image Consulting | Pretty Exquisite; Food & 

Tea | Rota do Chá; Food & Cosmetics | Little farm; Joalharia | Joana Ribeiro Joalharia, 

Maggi B, Margarida Barbosa; Fotografia | Hector Olguin; Ilustração | Rui Castro; Jardim | 

Arbole Bonsai, Manuel Coelho; Artes Plásticas | Luís Barreiros 

 

16ª Edição - Disparos Sonoros (Parceria Luso-Galega) 

Data | 30 de Julho 

No último sábado do mês de Julho, realizou-se no Palácio das Artes 

- Fábrica de Talentos a 16ª Edição das Feiras Francas. Subordinada 

ao tema "Disparos Sonoros", esta Feira teve a particularidade de 

ser uma parceria entre a Fundação da Juventude e a Xunta da Galiza, sendo os trabalhos 

expostos tanto de jovens portugueses como de espanhóis. Patente no piso nobre, estava 

também, a exposição inaugurada no dia 28 de Julho, "Depois dos quatro vintes: Percursos 
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Individuais", uma homenagem a quatro vultos do panorama artístico português (Armando 

Alves, José Rodrigues, Ângelo de Sousa e Jorge Pinheiro). Projectos presentes nesta edição: 

Design de Moda | Ricardo Andrez; Design de Produto | Aramar, Artesanato Cátia do Carmo, 

Bee, Pins & Company, The Punpis family; Escultura | s Torres, Pablo Rodriguéz 

Barreiro, Sheila Pazos Silva; Fotografia | Juliana Aranda Girón, arta González Suárez; 

Pintura| Beatriz Suárez Saa, Miguel Cuba Taboada; Slow Food| Bons nos Maus; 

Vídeo/Multimédia | Colectivo do Circuito de Criatividade 2011, Hedonistas, Hugo Barreto e 

Way: D. 

 

 

17ª Edição - Territórios Criativos (Parceria com a PRIMUS) 

Data | 24 de Setembro  

   

Realizou-se no Palácio das Artes - Fábrica de Talentos a 17ª Edição das Feiras Francas, a 24 de 

Setembro. Subordinada ao tema " Territórios Criativos", esta Feira foi realizada em parceria 

com a PRIMUS - Agência Metropolitana de Desenvolvimento Regional, envolvendo 11 

Municípios da Área Metropolitana do Porto, que identificaram e mapearam as suas indústrias 

criativas, foram eles: Gondomar | O coração de Gondomar; Maia | Coisas Miméticas, 

Vermelho Cereja; Oliveira de Azemeis | CET Aveiro Norte, Isabel Soares, Monges do Nada; 

Porto | Projectos Manobras/POP, Illustrart, PortoSigns; Póvoa de Varzim | Tapetes de Beiriz; 

Santa Maria da Feira | Marta Carvalho, Paulo Fontes, Ana Válega, Lucinda Monteiro, Vanessa 

Marques, Ivomaia, Persona (Arte Cénica), Arte em Cena (Arte Cénica), All About Dance (Dança 

Hip Hop); Santo Tirso | VerdeLima, Riluc; São João da Madeira | Egídio Alves, I hat this, 

Oliva Creative factory, Projecto ID, Squatter factory, Viarco, Inside Out; Trofa | Micaela 

Oliveira, Júlio Torcato, WineOnTopPlusProject, António Pedro Ferreira, Augusto Ferreira, 

Susana Joana; Valongo | Bolachas Paupério, Colectivo Unsinn; Vila Nova de Gaia | 

Solindigos, Special Planet, T Balance, Carpe Chocolatum. 
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18ª Edição - Douro que me desafias   

Data | 29 de Outubro  

 

 

A 18ª Edição das Feiras Francas, a 29 de Outubro, foi subordinada ao 

tema "Douro que me desafias", tendo a Fundação da Juventude estabelecido diferentes 

parcerias para o efeito, destacando-se a CCDR-n e Estrutura Missão do Douro, o Museu do 

Douro, a Rota do Vinho do Porto, o Restaurante DOP e as Câmaras Municipais de Lamego, 

Freixo de Espada à Cinta e Torre de Moncorvo. Esta Feira Franca teve por finalidade difundir 

e mostrar produtos e projectos originais, que promovessem as enormes potencialidades 

turísticas e criativas da Região do Douro, em particular dos mais jovens. Os visitantes desta 

Feira Franca foram animados pelo grupo Risos e Sorrisos. 

 

19ª Edição - Pau para toda a colher 

Data | 26 de Novembro 

 

Sábado, dia 26 de Novembro, o Palácio das Artes - Fábrica de 

Talentos acolheu a 19ª Edição das Feiras Francas, subordinada ao 

tema "Pau para toda a colher". Esta Feira Franca teve cerca de 1400 

visitantes, que ficaram a conhecer os “Paus para toda a Colher” das áreas das Artes Plásticas, 

Artesanato, Design, Cake Design, Ilustração, Fotografia e Joalharia. Contamos neste mês com 

os seguintes projectos: Acessórios Urbanos | Joalharia Sustentável, Reborn e Tapili;  

Artesanato | Oficina do Alfredo; Artesanato Urbano | Ediota; Cake Design | Sabores da 

Gula; Design de Mobiliário | MO.CA - mobiliário de cartão; Design de Moda | Capas para 

todas as ocasiões; Design de Produto | HicetUbic e Flores ao Amanhecer; Fotografia | NóS - 

Raízes Revisitadas; Ilustração | Anapinatelier; Performances | Pulse Quartet e Zebra. 
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20ª Edição - Natal com Todos 

Data | 17 de Dezembro 

 

Antecipando o Natal, esta Feira Franca realizou-se, excepcional-

mente, no penúltimo Sábado do mês. O Palácio das Artes - Fábrica de 

Talentos voltou a abrir as suas portas a artistas de diversas áreas de actividade (Joalharia, 

Design de Produto, Acessórios Urbanos, entre outros), sob o tema "Natal com todos". Visitada 

por mais de 2000 pessoas, esta Feira contou com os alunos da escola JAHAS - ROCK SCHOOL 

ROLAND ACADEMY, para animar quem por ali passou, tocando temas conhecidos de todos. 
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2.6.1.2 Revista „Fábrica de Talentos‟ 

Para o desenvolvimento do nº7 da Revista “Fábrica de Talentos”, o Palácio 

das Artes – Fábrica de Talentos deu a oportunidade a uma jovem, Ana 

Guimarães, da área da Comunicação, para executar este projecto. Lançada 

no mês de Maio, foram muitos os jovens criadores identificados e lançados 

nesta edição, para além das muitas personalidades convidadas. 

 

A 2 de Dezembro de 2011, saiu para a rua a 8ª Revista “Fábrica de Talentos”. 

Com uma nova cara, focou a sua temática na Portugalidade, tendo sido 

produzida com a Portugal Lovers. De novo encartada com o Jornal Público, a 

revista destacou autores e personalidades de relevante interesse nacional, 

tendo encontrado novos “residentes” (ex. Clara Pinto Correia). 

 

 

2.6.1.3 Exposições 

Com o objective de premiar o mérito e a diversidade artística, a Fundação da Juventude 

apoia exposições de criadores emergentes e outros. Em 2011, o programa de tais exposições 

foi o seguinte: 

Fake Dream Anarchism of Love / Janeiro 

Inês Gama  

Vive e trabalha entre Luanda e o Porto. Licenciada na Faculdade de 

Belas-Artes em Pintura e com uma pós-graduação em Arte Pública, o seu 
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trabalho engloba uma diversidade de áreas artísticas como a pintura, escultura, fotografia, 

música, vídeo e performance. É na relação entre as coisas, pessoas e momentos que encontra 

o espaço para criar. O trabalho surge de uma relação caótica entre a realidade e as suas 

referências e influências. 

"Fake Dream, Anarchism of Love" foi uma amostra do trabalho realizado ao longo de dois 

anos: com pintura, desenho, performance, video, instalação e fotografia. 

Inaugurou a 8 de Janeiro e esteve patente até 25 de Janeiro, no Palácio das Artes - Fábrica de 

Talentos. 

 

Primeiras Luzes / Fevereiro 

Nuno Ferreira 

Esta exposição inaugurou a 3 de Fevereiro, no Piso Nobre do 

Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, e permaneceu até 23 

de Fevereiro. 

O que se procurou nesta exposição não foi a captura de 

imagens definidas ou perfeitas mas antes o ganhar 

consciência sobre a matéria comum à prática fotográfica. Como uma criança que começa a 

descobrir o que a rodeia. Aqui a ausência de formas e referências permitiu-nos centrar 

naquilo que era pretendido. Permitiu-nos olhar para uma cor e para a forma como esta se 

relaciona com uma outra, e outra ainda, como se mistura e se transforma. Vivemos tão 

rodeados de cor que já não a sentimos como tal. Um carro vermelho, um prédio amarelo, um 

casaco azul… são apenas adjectivos que se ligam a coisas. Mas um carro não deixa de ser um 

carro independentemente de ser vermelho ou amarelo ou azul. Mas o vermelho é vermelho, o 

amarelo é amarelo e o azul é azul independentemente se o são de facto. Aquilo que é 

vermelho para mim poderá não o ser para outro. E é também por isso é que a fotografia 

nunca deixa de ser algo pessoal, e a forma como escrevemos essa fotografia tão única como 

um texto manuscrito, com corações a fazer de pontinhos nos “is” ou qualquer outra marca 

que torna a nossa caligrafia diferente das outras. 

 

Do Deserto à Clandestinidade / Março 

Nélson Garrido 

Fotojornalista do Jornal Público 

A Fundação da Juventude/Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, 

acolheu entre 4 de e 23 de Março a exposição de Fotografia de Nelson 

Garrido, e este mostrou o trabalho desenvolvido pelo fotógrafo 

aquando da sua viagem pela Mauritânia. 
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Colectivo ArtistLevel 

Gastão de Brito e Silva, Isabel Mourão, Leonor Dias, Miguel 

Torrado, Mimi | Jóias de Autor (Ana Rita Antunes) e Rita 

Fernandes, foram convidados a expor no Palácio das Artes – 

Fábrica de Talentos. Mesmo que se intitule como exposição 

colectiva, os artistas artistlevel.org apresentaram pequenas 

séries, dando a conhecer 6 mostras individuais, de expressão 

plástica distinta entre si, e por trabalhos de enorme criatividade no design de jóias. Esteve 

patente de 2 a 24 de Abril. 

 

No Place Like - 4 houses 4 films / Maio e Junho 

Depois do Colégio das Artes, em Coimbra, onde esteve patente 

até 30 de Abril, a exposição "No place like - 4 houses, 4 films" 

seguiu para o Palácio das Artes - Fábrica de Talentos, no Porto, 

onde inaugurou no dia 7 de Maio. 

Esta exposição que, em 2010, representou Portugal na 12ª 

Exposição Internacional de Arquitectura, La Biennale di Venezia, 

esteve aberta ao público até 18 de Junho, de segunda-feira a 

sábado, das 10h00 às 19h00. 

No place like - 4 houses, 4 films constituiu uma mostra 

colectiva e transgeracional da arquitectura contemporânea 

portuguesa, centrada na reflexão sobre a habitação, na linha indicada por Kazuyo Sejima para 

a Biennale Architettura 2010 – “People meet in architecture”. A dupla Manuel e Francisco 

Aires Mateus, Ricardo Bak Gordon, João Luís Carrilho da Graça e Álvaro Siza Vieira foram os 

arquitectos que representaram Portugal na 12ª Exposição Internacional de Arquitectura - La 

Biennale di Venezia. Paralelamente à apresentação dos projectos dos 4 ateliês de 

arquitectura, a exposição integrou 4 filmes ficcionais dos artistas Filipa César, João Onofre, 

Julião Sarmento e João Salaviza que desvelam a relação destas casas com os contextos em 

que se inserem. 

 

“Depois dos quatro vintes: percursos individuais” / Julho a Setembro 

 Esta merecida exposição/homenagem veio reforçar a nossa convicção 

que estes quatro grandes vultos da vida cultural do Porto foram e serão 

sempre uma referência para os jovens artistas emergentes que se 

instalam no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, equipamento 

cultural da Fundação da Juventude, de suporte ao desenvolvimento dos 

seus projectos, apoiando-os na cadeia de valor: criação, produção, 

promoção e divulgação de ideias e produtos. Na década de 60, estes quatro amigos 
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terminaram as suas licenciaturas com média de 20, vingando na vida 

artística com grande entrega e contrariando todas as vicissitudes, sendo 

hoje uma referência nacional, com obra reconhecida 

internacionalmente. E foi reconhecendo este espírito de entrega, 

empenho, resiliência e grandeza que quisemos agraciá-los. São um 

inquestionável exemplo a seguir pelos “mais novos” artistas nacionais. 

Surgidos em 1968, “Os 4 Vintes” constituídos por Armando Alves, José 

Rodrigues, Ângelo de Sousa e Jorge Pinheiro, nascem como resultado do 

reconhecimento de um olhar crítico comum perante aspectos lacunares ao nível da produção, 

interpretação, divulgação, recepção e comercialização da produção artística, sentidos no 

contexto cultural portuense. 

Esta exposição foi realizada em parceria com a Fundação Millennium BCP e esteve patente 

entre 28 de Julho e 17 de Setembro no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. 

 

Douro Acima – de encontro à luz / Agosto 

Miguel Schreck 

No dia 19 de Agosto, a Fundação da Juventude comemorou o 

Dia Mundial da Fotografia, inaugurando no Palácio das Artes - 

Fábrica de Talentos a Exposição Douro Acima – „De Encontro à 

Luz‟, com trabalhos de Miguel Schreck, Céu Guarda e Rita 

Almendra. Esta exposição inseriu-se na programação do 

projecto da Fundação da Juventude - "Circuito do Vinho do 

Porto", que visa divulgar e promover a Região Demarcada do 

Douro e o Vinho do Porto como património Cultural, e 

também promover a cultura do “Beber com Responsabilidade” 

junto dos jovens. Este projecto tem o apoio do ON.2 - O Novo 

Norte. 

 

 

Cinzas / Setembro 

Luis de Matos 

A Fundação da Juventude acolheu no Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos a 1 de Setembro a exposição de técnica mista de Luis de 

Matos. A exposição esteve patente até 20 de Setembro e mostrou o 

trabalho desenvolvido pelo artista portuense sob o cognome “Cinzas”. 
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ESPAÇO_m / Outubro 

O grupo de mulheres do Espaço M criou esta exposição/instalação  a 

partir da exploração dos Direitos das Mulheres. Do trabalho de 

desconstrução destes Direitos foi possível chegar a uma nova roupagem 

dos mesmos mais próximos do seu quotidiano. Esteve patente no 

Palácio das Artes – Fábrica de Talentos de 6 a 26 de Outubro. 

 

 

 

Exposição “EGO” / Outubro 

Margarida António 

A mostra fundamentou-se nas linhas harmónicas da Pietà, com a 

particularidade de a obra estar inacabada. Foram expostas bases 

da Pietà e cada dia, durante as duas semanas de duração da 

mostra, a artista plástica trabalhou sobre um quadro, 

construindo e/ou desconstruindo a própria dinâmica da base, 

convidado os participantes a participar nessa dinâmica. 

Explicando que a construção feita por “adição, colagem, 

grafismo e até pincelada”, proporcionou “um novo espetáculo 

visual, com a Pietà a ser encontrada com outros valores 

plásticos. De 13 a 26 de Outubro no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos 

 

 

Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira / Novembro 

A primeira edição do Prémio Nacional de 

Arquitectura em Madeira inseriu-se nas 

comemorações do Ano Internacional das Florestas. 

Tratou-se de uma iniciativa do Comité Português 

para o AIF 2011, organizada em parceria pelo 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 

e das Pescas (MADRP), através da Autoridade 

Florestal Nacional, pelo Centro Pinus e pelas secções 

regionais Norte e Sul da Ordem dos Arquitectos. 

Teve como patrocinador principal a Sonae Indústria 

e como patrocinadores associados a J. Pinto Leitão e 

a Tecniwood. O Prémio foi apresentado publicamente a 6 de Maio de 2011, no âmbito da 

Tektónica (Feira Internacional de Construção e Obras Públicas que decorreu na FIL). 

Assumindo uma periodicidade bienal, o Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira tem 
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como objectivo incentivar e promover a fileira florestal portuguesa através da valorização, 

promoção e utilização da madeira em edificações. Nesta primeira edição do Prémio puderam 

candidatar-se todos os arquitectos com inscrição actualizada na Ordem dos Arquitectos 

portuguesa, com obras construídas entre 2008 e 2011 em território nacional. As obras 

candidatas reflectiam a qualidade e a versatilidade da madeira e, simultaneamente, 

promoveram soluções de construção sustentável, enriquecendo o património cultural e 

arquitectónico português. A cerimónia de entrega dos prémios ocorreu a 18 de Novembro no 

Palácio das Artes- Fábrica de Talentos, tendo estes trabalhos expostos até 2 de Dezembro de 

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

Nº Público das Exposições 2011 

 

2.6.1.4 Ciclo de Tertúlias “Porto Tónico” 

Em 2011, a Fundação da Juventude explorou eventos internacionais, como o Ano 

Internacional da Juventude e o Ano Europeu do Voluntariado adotando alguns dos seus temas 

para as tertúlias desenvolvidas: 
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24ª Tertúlia "O Voluntariado, como nova oportunidade de inclusão" 

Data | 27 de Janeiro  

Convidados | Cláudia Braga, Promotora do Voluntariado da Delegação 

do Porto da Cruz Vermelha Portuguesa;  Laurinda Gonçalves, Liga do 

Amigos das Crianças do Hospital Maria Pia;  Maria Carneiro, Voluntária 

e Representante da Associação Portuguesa dos “United World Colleges 

(APUWC)”;  Sónia Fernandes, Presidente da Pista Mágica – Escola de 

Voluntariado e Vítor Baltazar Dias, Director Regional do Norte do 

Instituto Português da Juventude. 

  

25ª Tertúlia - "O Teatro Experimental" 

Data | 24 de Fevereiro  

Convidados | Gonçalo Gregório, Nuno Matos,  Presidente e Vice-

presidente do Teatro Universitário do Porto Júlio Gago, Director do 

Teatro Experimental do Porto;  Daniela Gonçalves  – Actriz e produtora 

da Companhia Estaca Zero;  José Carretas, Director Artístico e Encenador 

da Panmixia;  Mário Moutinho, Presidente e Director Artístico do FITEI; 

 Roberto Merino, Director do Curso de Teatro na Escola Superior Artística 

do Porto. 

 

26ª Tertúlia - "Tripas Coração à Moda do Porto" 

Data | 31 de Março  

Convidados | Carlos Azevedo, Confraria Gastronómica das Tripas à Moda 

do Porto;  Carmen Navarro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Nicolau;  Filipe Teixeira, Plano B/Casas Low Cost;  Isabel Coelho, 

Ilustradora;  José Patrício Martins, PortoVivo SRU;  Pedro Leão, Professor 

Auxiliar da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. 

 

27ª Tertúlia - "Food, Flavour, Fashion" 

Data | 28 de Abril  

Convidados | Adriana Albuquerque,  Directora do Merry Cupcakes; 

Álvaro Costa, Chefe de Cozinha do Hotel Pestana;  Jordann Santos, 

Designer de Moda;  Juliana Cerdeira, Designer de Moda;  Luís Farinha, 

Designer de Jóias;  Susana Mendes, Responsável Comercial na área de 

Moda e Wilson Santos Coutinho Faria, Presidente da Junta de Freguesia 

Santo Ildefonso. 
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28ª Tertúlia, Volumes e Formas – Arquitectura 

Data | 26 de Maio  

Convidados | Alfredo Ascensão, Arquitecto; Ana Maria de Almeida, 

Administradora da Funbox; José Fernando Gonçalves, Presidente do 

Conselho Directivo Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos. 

 

 

 

 

29ª Tertúlia - O Estado da Economia Portuguesa e as saídas para a crise 

Data | 30 de Junho   

Convidados | António Tavares, Provedor da Santa Casa da Misericórdia do 

Porto; João Vasconcelos, Fundador e Director-Geral da OSTV; Jorge 

Cerveira Pinto, Director da Agência Inova; Paulo Nunes de Almeida, Vice-

Presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP); Ricardo Jorge 

Pinto, Docente Universitário e Comentador Televisivo; Teresa Espregueira 

Mendes, Economista e Empresária. 

 

30ª Tertulia “Os Artistas e o Mercado” 

Data | 28 de Julho  

Convidados | Amândio Pereira, CEO Menina Design Group; António 

Domingos, Representante da Associação Cultural A Cadeira de Van Gogh; 

Filipe Pereira, Secretário-geral da Rede Europeia de Cinema Jovem; 

Isabel Damião, Programadora Cultural do Clube Literário do Porto; 

Patricia Remelgado, Representante da Trienal Desenha 2012.  

 

 

 

31ª Tertúlia – “Territórios Criativos” 

Data | 29 de Setembro  

Convidados | Américo Mateus, Membro da equipa de Investigação da 

UNICOM/IADE e Professor Universitário; Pedro Xavier, Gabinete de 

Apoio ao Empreendedorismo da Cidade das Profissões; Suzana Menezes, 

Chefe de Divisão da Cultura e Turismo da C.M. de São João da Madeira. 
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32ª Tertúlia – “As potencialidades do Douro" 

Data | 27 de Outubro  

Convidados | Conceição Rios, Project Manager da Empresa “Voar Por 

Cima”; Edgar Secca, Membro do Conselho Executivo do Centro de 

Inovação de Trás-os-Montes e Alto Douro; Elisa Babo, Presidente do 

Conselho de Administração da Fundação Museu do Douro; Ricardo 

Magalhães, Chefe da Estrutura da Missão Douro; Rosário Correia 

Machado, Directora da Rota do Românico do Vale de Sousa; Rui 

Monteiro, Director do Observatório das Dinâmicas Regionais do 

Norte/CCDR-N.    

33ª Tertúlia - "Artes e Ofícios” 

Data | 25 de Novembro 

Convidados | Alexandra Oliveira, Artista e Coordenadora do Blog 

“Arte ao Amanhecer”; Conceição Rios, Project Manager da Empresa 

“Voar por Cima”; Luis Farinha, Ceramista e Patrícia Remelgado, 

Responsável pela Coordenação Regional do Norte da Trienal 

Desenho‟12 e Coordenadora do projecto Pporto 

 

 

Nº Publico das Tertúlias “Porto Tónico” 
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2.6.1.5 Workshops 
 

Fevereiro 

História de Arte – Módulo I 

 11 Formandos 

 

Março 

 História de Arte – Módulo II 

 Como se Fez Design  

 Dança e Precursão Africana 

 

Nª Formandos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 

 Planeamento de Exposições 

 Masterclass de Expressão Dramática 

 Arquitectura para Crianças  

 Expressão Dramática para Crianças 

 

Nª Formandos 
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Maio 

 Dança e Percussão Africana  

 História de Arte em Portugal – Módulo I 

 

Nª Formandos 

0

2

4

6

8

10

12

História de Arte em Portugal I Dança e Percursão Africana

Nº Formandos

Nº Formandos

 

Junho 

 História de Arte em Português – Módulo II 

 11 Formandos 

 

Julho 

 Oficina sobre Consumo Crítico e Consciente 

 9 Formandos 

 

Dezembro 

 História de Arte – A ruptura da tradição e as origens da arte  

 8 Formandos 

 

2.6.1.6 Programa Nacional de Bolsas de Arquitectura  

 A Fundação da Juventude, em parceria com a Ordem dos Arquitectos / Secção Regional do 

Norte, lançou no final de 2011 mais uma edição do Programa de Bolsas de Investigação na 

área da Cidade e da Arquitectura, atribuindo até 10 Bolsas no valor unitário de 1.500EUR 

cada. 
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O Programa conta com 7 Municípios parceiros: 

Guimarães, Oliveira do Bairro, Oliveira de Azeméis, 

Paredes, Porto, Santa Maria da Feira e Vila Nova de 

Famalicão. Neste Programa pretende-se que os jovens 

arquitectos criem trabalhos inéditos fazendo uma 

análise, um diagnóstico e uma síntese da evolução e 

das transformações urbanas operadas em Portugal, 

dentro do período temporal de 1910 – 1974. 

 

A Sessão Pública de Esclarecimento teve lugar na sede 

da Fundação da Juventude, a 17 de Dezembro. 

Estiveram presentes cerca de 80 jovens, potenciais 

candidatos às bolsas de investigação. A Sessão Pública 

de Esclarecimento contou com a presença de Carlos Abrunhosa de Brito, Presidente do 

Conselho de Administração da Fundação da Juventude; assim como do Júri do Programa, 

constituído pelos Arquitectos Gonçalo Canto Moniz e Sérgio Fernandez; Álvaro Domingos, 

geógrafo; Nuno Grande em representação da OASRN e ainda Maria Geraldes, Directora Geral 

da Fundação da Juventude. Estiveram também presentes representantes dos Municípios 

Parceiros. 

 

O Programa de Bolsas de Investigação conta ainda com o apoio da AXA Portugal e da LUCIOS. 

 

2.6.1.7 Portugal Criativo@Porto 

2.6.1.7.1  Lançamento da Publicação“PortugalCriativo@Porto 2010” 

 A Fundação da Juventude e a ADDICT 

apresentaram a publicação “Portugal 

Criativo@Porto 2010 no dia 20 de 

Janeiro, no Palácio das Artes – 

Fábrica de Talentos, na presença de 

vários agentes culturais, empresariais 

e dos media. Esta publicação é a 

súmula do que foi o Portugal Criativo@Porto 2010, e atingiu mais de 1500 curadores, 

empresários, líderes culturais e peritos nacionais e internacionais relevantes. 
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2.6.1.7.2 Portugal Criativo@Porto2011 

 

Portugal Criativo@Porto2011 foi um 

conceito colaborativo entre a ADDICT e a 

Fundação da Juventude, que teve como 

objectivo debater, mostrar e celebrar as 

últimas tendências do sector das Indústrias 

Criativas. 

Reunindo no Porto, entre 16 e 18 de Junho, 

várias personalidades, pensadores e agentes 

de referência do sector das Indústrias 

Culturais e Criativas, nacionais e 

internacionais, o Portugal Criativo@Porto 

2011 conseguiu provocar a curiosidade e 

interesse de um público variado, 

destacando-se jovens profissionais, criadores talentosos e investidores potenciais, para além 

de destacados decisores políticos. 

 

 

 

 

 

Mais de 1000 pessoas passaram pelos locais onde decorreram os Debates, os “Inspiring 

Moments”, o “Networking” e os Workshops, locais hoje marcos de algumas das dinâmicas 

culturais mais arrojadas e inovadoras da cidade: o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos e o 

Hard Club. 

A edição deste ano contou com a colaboração de várias entidades, nomeadamente a Câmara 

Municipal do Porto/Porto Lazer, Instituto Camões de Portugal, Universidade Fernando Pessoa, 

AGADIC, Turismo Galicia e Norte de Portugal, Rádio Nova, Canal 180, TV Porto, Uk Trade & 

Investiment, Uk knowhow – Leading Low Caribon Transition, Hard Club, O!Porto, Porto e 

Norte, com a Unicer e os Jogos Santa Casa como mecenas exclusivos.  

Portugal Criativo@Porto 2011 contribuiu para legitimar a capacidade do sector das Indústrias 

Criativas no país e na região Norte. O grande 

desafio lançado às entidades de 

desenvolvimento do sector e aos criativos 

consistiu em apostar na qualidade e 

diferenciação.  
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Este desafio traduziu-se num programa direccionado para os agentes criativos, 

empreendedores, estudantes e interessados nas várias áreas de actuação das Indústrias 

Criativas. Através do Portugal Criativo, a Fundação da Juventude pretendeu pontuar a agenda 

das Indústrias Criativas a nível regional, nacional e internacional, sendo uma plataforma que 

dá voz às vontades existentes nas várias áreas das Indústrias Criativas. 

 

2.6.1.8 Projecto Imagina 

O Palácio das Artes - Fábrica de Talentos, recebeu a 23 de Fevereiro, a reunião dos parceiros 

do projecto Imagina. 

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.  

 

Estiveram representadas empresas do audiovisual e universidades de Portugal, Espanha e 

Franca, num total de 60 intervenientes. 

 

Fotografias do encontro (cedidas pelo Gabinete de Comunicação Do Eixo Atlântico) 

Entre os dias 11 e 14 de Abril, a Fundação da Juventude descolou-se ao País de Gales para a 

reunião do comité de direção do projecto imagina: Intercâmbios, concurso de audiovisuais e 

plano de comunicação, foram as áreas trabalhadas. 
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2.6.1.9 Outras iniciativas/Parcerias 

2.6.1.9.1 “Porta 187” – Apoio na Realização da Exposição 

9 Artistas apresentaram, no Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos da Fundação da Juventude, através de performance, 

escultura, pintura, fotografia, vídeo ou instalação, a infinita 

reflexão sobre a identidade – seja interior, do corpo, dos lugares 

ou da própria arte. Apesar da diversidade de linguagens, a 

inquietação, o inconformismo e a ruptura foram o elo de 

ligação, o ponto de união, que se estabeleceram entre todos os 

trabalhos expostos. 

 

2.6.1.9.2 Club ADDICT 

No dia 20 de Janeiro, o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, acolheu o Clube ADDICT, 

focado no sector da Edição. Este evento mensal, teve como intuito debater temas e fomentar 

o networking entre os 20 agentes presentes. O tema desta sessão foi “Novos formatos de 

distribuição para uma maior competitividade global: Sinergias para fazer face ao desafio 

digital no sector editorial”.  

 

2.6.1.9.3 Dia Nacional dos Centros Históricos 

A Câmara Municipal do Porto e diversas instituições da zona 

histórica, incluindo a Fundação da Juventude,  juntaram-se mais 

um ano para celebrar o Dia Nacional dos Centros Históricos - é um 

dia que se quer dedicado ao Centro Histórico do Porto, classificado 

em 1996 como Património Cultural da Humanidade - e organizaram 

um vasto programa de actividades que é um convite à sua visita ao 

Centro Histórico do Porto. 

A Fundação da Juventude integrou pela 2ª vez esta iniciativa, realizando no dia 26 de Março, 

a 12ª edição das Feiras Francas “Tripas Coração”. Os visitantes não fizeram das tripas coração 

para comparecerem a esta Feira Franca, e aderiram em massa. 

 

2.6.1.9.4 Festival Vista Curta 

Festival de Curtas de Viseu 

Este festival recebe filmes realizados na região, sobre 

temas da região ou realizados por autores da região. Foram 

aceites, até ao dia 31 de Maio, trabalhos inseridos nas 

categorias de Ficção, Documentário, Animação, Micro 
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Filmes, Experimental ou Filmes da Escola, e as curtas-metragens tinham de ter uma duração 

máxima de 20 minutos para serem aprovadas. A Fundação da Juventude foi parceira deste 

projecto na sua divulgação, abrangendo mais de 1000 jovens potencialmente candidatos, 

através do seu sítio e newsletter. 

 

2.6.1.9.5 Encontro de Juventude do Porto 

No Ano Internacional da Juventude a 

Federação Académica do Porto e o Pelouro 

da Juventude da Câmara Municipal do Porto 

promoveram o Encontro de Juventude do 

Porto. 

Durante os dias 27 e 28 de Maio o Edifício Transparente foi um espaço de cooperação, debate, 

aprendizagem, divulgação, partilha, tendo por base os conceitos inovação e criatividade e as 

áreas/domínios ciência e tecnologia, inovação social, arte e cultura. Os Jovens estiveram em 

destaque tendo neste certame a oportunidade de demonstrar as suas habilidades, 

competências, capacidades e recursos, tendo a Fundação da Juventude apresentado o seu 

projecto Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, num espaço próprio, e que foi ,muito 

apreciado pelas várias dezenas de jovens presentes. 

 

2.6.1.9.6 Prémios Novo Norte 

Na edição de 2011 dos “Prémios NOVO NORTE”  o Palácio das Artes 

- Fábrica de Talentos foi nomeado na categoria “Norte Civitas”, 

sendo portanto um dos 5 finalistas, não tendo no entanto sido 

agraciado com o prémio.  

Esta iniciativa pretende promover e divulgar casos de sucesso em 

diferentes áreas na Região Norte, uma iniciativa CCDRN. 

 

 

2.6.1.9.7 MindShake 

           04 a 08 de Julho 

Um evento para a tonificação, manutenção e desenvolvimento das capacidades do 

pensamento criativo, da autoria de Katja Tschimmel, da empresa Namente. 

Um evento inovador, orientado para profissionais, que queiram desafiar as suas capacidades 

criativas. 

Durante uma semana o “MindShake” proporcionou a mais de 60 pessoas diversos tipos de 

workshops (num total de 16) e váriosactividades paralelas, tendo o resultado ultrapassado 
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todas as expectativas, sendo vontade de todos repetir esta acção em 2012, de novo no 

Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. 

 

2.6.1.9.8 Repensar | Questionar Realidades Urbanas 

      Debate, Tertúlias, Workshop de Fotografia – Centro  

      Histórico do Porto 

      26 a 30 de Setembro  

O Palácio das Artes associou-se a esta iniciativa promovida pelo Centro de Comunicação e 

Representação Espacial, da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, com um 

total de 8 participantes e 12 convidados. Durante esta inicativa realizaram-se Sessões 

Teóricas e de Tertúlias, produzindo observações e abordagens a diferentes temáticas sobre as 

questões do espaço urbano, resultando em várias narrativas fotográficas. Os participantes 

foram capazes de produzir trabalhos de bastante qualidade, diversidade de temas e segundo 

uma variedade de produção técnica e de Comunicação bastante rica.  

Deste workshop resultou uma Galeria Online para a divulgação das narrativas fotográficas 

(http://www.realidadesurbanas.cityscopio.com/galeria/index.html), geo-referenciando os 

projectos. Os trabalhos realizados deram também origem a uma exposição de fotografia que 

esteve patente na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. 

 

 

2.6.1.10 Candidaturas 

No Ano de 2011, a equipa do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, formulou e apresentou 

várias propostas/candidaturas a diferentes entidades, procurando concretizar e/ou aumentar 

o seu plano de acção, destacando-se: 

 

Direcção Geral das Artes: 

 

o Programa Nacional de Bolsas de Arquitectura 

o ARTism – Curta - Metragem 

 

CCDR-N/ON2: 

o Festival da Criatividade Tecnológica  
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2.6.2 Circuito do Vinho do Porto 

Este projecto tem como fim a divulgação e promoção do vinho do Porto, aproveitando 

também o facto da sede da Fundação da Juventude estar na Zono Histórica do Porto, na 

antiga Casa da Companhia, pertencente em tempos à Companhia Geral das Vinhas do Alto 

Douro 

Todas as actividades são destinadas a um público jovem, abordando a importância do vinho 

do Porto para a cidade e as saídas profissionais do ramo vitivinícola, para além da enfatização 

do slogan “Beba com moderação e de forma responsável”. 

Este projecto abrangeu um conjunto de subprojectos, com o mesmo fim, mas com 

tratamentos diferentes: Elaboração de Protocolo com a Fundação Museu do Douro; Realização 

de obras na zona de exposição e colocação de elevador na Casa da Companhia; Realização de 

um filme didáctico sobre a história do vinho do Porto; Colocação de material audiovisual no 

auditório da Casa da Companhia; Criação e execução de um plano de actividades, 

previamente apresentado e aprovado pelo ON2. 

Estão em fase de negociação outras parcerias com as várias caves de vinho do Porto e 

empresas de distribuição de vinhos, para assegurar as exposições permanentes por marca, 

conforme previsto no projecto. 

O Protocolo com a Fundação Museu do Douro foi assinado a 29 de Abril de 2011, permitindo 

a partilha de espólio relacionado com o Douro e a produção de vinho do Porto, a incluir na 

exposição permanente do projecto “Circuito do Vinho do Porto”, na Casa da Companhia. No 

dia 15 de Novembro, foi iniciada essa parceria, com a montagem da exposição itinerante do 

Museu do Douro “Arquitecturas da Paisagem Vinhateira”, com a cedência de material 

audiovisual didáctico e com uma explicação das actividades educativas relacionadas com a 

temática da exposição. 

As obras de remodelação nas zonas abrangidas pelo projecto (auditório e galeria da Caa da 

Companhia) implicaram um levantamento detalhado e exaustivo, pois as plantas existentes 

não correspondiam às áreas reais de intervenção.  

A zona de intervenção apresentava muita água e poucas condições de salubridade, pelo que 

houve necessidade de se estudar profundamente as infiltrações e a origem de tanta 

humidade, tendo-se concluído pela existência de uma bomba de água na zona do elevador 

que estava desligada. 

 

 

Fotografias da área de intervenção 
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O filme didáctico sobre a história do vinho do Porto está na sua fase final de produção, 

sendo usadas imagens do Douro cedidas pela CCDR-N/Estrutura Missão Douro e pelo Museu do 

Douro. Está orientado para um público juvenil e tem a preocupação de enumerar as saídas 

profissionais na área vitivinícolas, para sensibilizar e mobilizar os jovens para estas áreas 

potenciadores de empregabilidade. 

O material audiovisual para equipar o auditório foi escolhido em 2011, e engloba o material 

necessário para a visualização do filme didáctico, reprodução de filmes e material de 

tradução para conferências, tendo sido adjudicado. 

À data o material audiovisual encontra-se em fase de adjudicação. 

O plano de actividades teve o seu início de execução física a 1 de Julho, com a organização 

de uma palestra com o tema “A Gastronomia e o vinho do Porto”, que teve como convidados 

a nutricionista Elsa Alves, o Chef Rui Paula e o enófilo Hildérico Coutinho. Decorreu Galeria 

da Casa da Companhia e teve a presença de jovens estudantes, professores e adultos 

interessados na matéria, que foram convidados a viajar no tempo por um caminho de cheiros 

e sabores por entre a gastronomia típica do Douro e perceber a importância do vinho do Porto 

nos hábitos e costumes até aos nossos dias. 

A Cave de vinho do Porto estreante neste projecto foi a Real Companhia Velha, que 

disponibilizou fotografias das suas quintas, tendo estado expostas na Galeria da Casa da 

Companhia no mês de Julho de 2011. 

A 4 de Julho, realizamos um workshop para crianças, intitulado “Chocolarte”, orientada pela 

eco-animação, onde as crianças, entre os 5 e os 12 anos, usaram o chocolate biológico para 

funcionar como uma “tela” para desenharem, com cereais coloridos, cenários relacionados 

com o Vinho do Porto, como o barco rabelo, as encostas do Douro, etc.  

A 22 de Outubro realizamos um workshop de vinhos “O essencial de uma prova de vinhos”, 

com o Enólogo Duarte Pereira, que teve o patrocínio da Portfolio Vinhos. 

Para complementar a exposição do Museu do Douro, a Associação Cultural Ar Evento 

inaugurou, no mesmo espaço, no dia 30 de Outubro, a exposição de pintura, escultura, 

desenho e fotografia - "In Hoc Signo- Oporto Wine". A inauguração e o Porto de honra tiveram 

a presença de cerca de 50 pessoas. 

Entre 15 de Novembro e 22 de Dezembro, na Galeria da Casa da Companhia, esteve patente 

uma exposição itinerante do Museu do Douro intitulada “Arquitecturas da Paisagem 

Vinhateira”, tendo o serviço educativo do Museu do Douro cedido o material para 

trabalharmos com o publico jovem a temática da exposição.  

As caves de vinho do Porto Niepoort cederam material publicitário da sua marca, como 

cartazes, rótulos e livros para consulta e acompanharam as exposições desde o dia 15 de 
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Novembro a te 22 de Dezembro. Cederam também vinho do Porto para possíveis “Portos de 

honra” ou cursos. 

A exposição foi visitada por um público diverso, incluindo turistas. 

A 17 de Dezembro, durante a Feira Franca da Fundação da Juventude, com o projecto 

“Circuito do vinho do Porto” foi representado por uma peça de designe em madeira, que 

funciona como base para garrafas de vinho do Porto, desenvolvida pela Clínica de 

Arquitectura em associação com o Museu do Douro. Um novo produto que ambiciona ser mais 

um contributo, não só para a imagem ligada ao Vinho do Porto, mas também para a promoção 

de uma forma de apresentação e de um modo de servir que se querem exclusivos e 

promotores de identidade.  

No último trimestre de 2011, foi fechada a parceria com a Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto para o desenvolvimento de uma exposição com trabalhos dos alunos da 

cadeira de designe da comunicação, sobre novos meios de promoção do vinho do Porto, com 

base em toda a sua história, mas com uma visão actual. O resultado desses trabalhos vai ser 

exposto em Janeiro de 2012, na Galeria da Casa da Companhia. 

O Projecto “Circuito do vinho do Porto” registou nas suas actividades de 2011, a presença de 

mais de 2740 participantes. 
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2.7 Dinamizar redes de intercâmbio e de troca de experiências / boas práticas, 

através de parcerias nacionais e internacionais 

 

2.7.1 Parcerias 

Durante o ano de 2011, a Fundação da Juventude estabeleceu ou reforçou parcerias com 

várias entidades para o desenvolvimento dos seus projectos, a saber: 

Sede /Porto 

 Fundação EDP, para o Programa de Estágios de Jovens Animadores do Museu da 

Electricidade e para a Mostra Nacional de Ciência 

 Escola Profissional do Infante, para estágios curriculares do Curso Profissional de 

Técnico de Relações Públicas, Comunicação e Marketing 

 Intel Education, na participação na Educators Academy, em Londres  

 Unicer, para as Tertúlias e o Portugal Criativo@Porto2011 

 Jogos Santa Casa, para o Portugal Criativo@Porto2011 

 Ano Internacional para a Juventude, para as Tertúlias e Feiras Francas 

 Porto Lazer, para as Feiras Francas 

 ArtistLevel, para uma Exposição de Abril 

 DGArtes, para uma Exposição de Maio 

 

Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 

 TMN e a "Música no Coração", para o Programa de Voluntariado "Festival SW TMN'11"; 

 "Confederação Portuguesa do Yoga" e a "FLY-Federação Lusa do Yoga", para o Dia 

Mundial do Yoga; 

 Centro de Novas Oportunidades de Carnaxide, para as formações modulares; 

 Departamento de Recursos Humanos da Sonae – Colombo para as formações 

modulares; 

 Fundação São João de Deus, para o desenvolvimento do projecto de incentivo ao 

auto-emprego e combate ao desemprego jovem – o CoWork SPACE4U; 

 

Delegação da Região Autónoma da Madeira 

 Centro Comunitário de São Martinho, para o Projecto “Bullying: O Papel dos jovens na 

sua prevenção”; 

 Casa do Povo de São Martinho, para o Projecto Reinvent@.com. 
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 3. Reuniões / Seminários / Outras Participações da Sede e Delegações 

3.1 Reuniões do Conselho de Fundadores / Conselho de Administração / Conselho Fiscal 

/ Conselho Consultivo 

Nos termos dos seus Estatutos, os Orgãos Sociais da Fundação da Juventude reuniram-se no 

ano de 2011 de acordo com as exigências regulamentares e com a seguinte cadência: 

 

Conselho de Fundadores: 

 24 de Maio 

 14 de Dezembro 

Conselho de Administração: 

 27 de Janeiro 

 23 de Fevereiro 

 30 de Março 

 27 de Abril 

 25 de Maio 

 22 de Junho 

 27 de Julho 

 24 de Agosto 

 28 de Setembro 

 28 de Outubro 

 30 de Novembro 

 28 de Dezembro 

Conselho Fiscal: 

 26 de Abril 

 11 de Novembro 

 15 de Dezembro 

Conselho Consultivo: 

 27 de Abril 

 4 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. 
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3.2 Reuniões / Seminários / Outras participações 

Janeiro 

 Tomada de posse da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Porto  

 9º Aniversário do Executivo da Câmara Municipal do Porto 

 Inauguração da Mostra de Trabalhos de Pintura, Desenho, Vídeo e Fotografia de Inês 

Gama, "Fake Dream, Anarchism of Love", Palácio das Artes – Fábrica de Talentos 

 Dr. Fernando Mello, Grupo José de Mello 

 3ª Reunião da Comissão Nacional do Ano Internacional da Juventude, Almada 

 Dr. Manuel Barros, Proviver, Prof. Américo Mateus e Prof. Carlos Rosa, IADE, Vila 

Verde 

 Arqtº José Fernando Gonçalves, Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos 

 Dra. Fernanda Santos, Delegada Regional do IEFP de Faro 

 Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia do Porto 

 “Almoço ao Feminino”, Hotel Infante Sagres, Porto 

 Lançamento do livro “Retratos da República”, da autoria de Verissimo Dias e Ricardo 

Faria 

 Paulino, Palácio da Bolsa, Porto 

 Programa de Abertura do Ano EUA, país tema da Casa da Música em 2011 

 Conselho Geral da Escola Artística Soares dos Reis 

 Cerimónia de Doação da Estátua Evocativa da República à Cidade, Salão Nobre do 

Quartel de Santo Ovídio, Porto 

 Debate “o nosso ano, a nossa voz – Direitos e Igualdades”, no âmbito do Ano 

Internacional da Juventude, organizado pelo IPJ na Assembleia da República, Lisboa 

 Inauguração das Novas Instalações do Instituto das Artes e da Imagem, em Gaia 

 7º Clube ADDICT 

 Seminário Promover o Turismo, Capitalizar Cultura, em Lisboa 

 Pousada da Juventude de Faro, para realização das práticas de cozinha nas 

instalações; 

 Assembleia Geral de Ambifaro; 

 Reunião da CPCJ de Tavira e visita dos membros da CPCJ às instalações da 

Comunidade de Inserção Maria Clara, seguida da reunião da comissão alargada 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, com Dr. Afonso Oliveira, Vereador do Pelouro 

dos Recursos Humanos, Turismo e Desenvolvimento Sócio-Económico do Município da 

Póvoa de Varzim e Prof. Américo Mateus, para promoção do projecto IdeasRevolution 
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 Reunião com a Dra. Lara Costa, coordenadora do Centro Comunitário de São Martinho, 

para estabelecimento de parceria para futuros projectos com jovens 

 Debate “O nosso ano, a nossa voz – Direitos e Igualdades  

 Seminário Fundraising, Universidade Nova de Lisboa, 19 de Maio 

 Inauguração das novas instalações do instituto das Artes e de Imagem, em Vila Nova 

de Gaia, 28 de Janeiro 

 6º Clube ADDICT, RTP, 16 de Dezembro 

 7º Clube ADDICT, Palácio das Artes - Fábrica de Talentos, 20 de Janeiro 

 8º Clube ADDICT, Maus Hábitos, 18 de Fevereiro 

 Road-show sobre financiamento à Cultura, Teatro Campo Alegre, 27 de Maio 

 Palestra do Brent Glass, em Serralves, 22 de Fevereiro 

 

Fevereiro 

 Inauguração IX Bienal de Pintura do Eixo Atlântico, Carballo, Espanha 

 Inauguração da Exposição de Fotografia de Nuno Ferreira, Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos 

 Ricardo Magalhães, Portugal Brands 

 Dr. Pedro Conceição, InoGroup 

 Mesa redonda “Monarquia versus República”, Escola Secundária Garcia de Orta, Porto 

 Cerimónia de lançamento da edição 2011 dos “Prémios Novo Norte”, Casa da Música 

 Arqtº Patrício Martins, Porto Vivo, SRU 

 Arqtº Nuno Grande e Arqtª Ana Maio, Secção Regional do Norte da Ordem dos 

Arquitectos 

 José Augusto Silva e Dina Fontoura, Seara.com 

 Conferência “Produtividade Portugal”, AEP, Leça da Palmeira 

 Reunião do Conselho Consultivo da 4ª Edição da “Futurália, Salão de Oferta 

Educativa, Formação e Empregabilidade”, FIL, Lisboa 

 Engº Rocha da Silva, Director Regional das Florestas, Funchal 

 Dr. Nuno Serrano e Dra. Sílvia Ramiro, N Seguros 

 Reunião das entidades Fundadoras da ADDICT, Museu de Serralves 

 Seminário – debate: O Voluntariado na Sociedade Portuguesa e no Apoio à Vitima, no 

âmbito do Dia Europeu da Vitima de Crime, organizado e realizado nas instalações da 

APAV 

 Reunião “Empreendedorismo Responsável”, Rede Nacional de Responsabilidade 

Social, que decorreu nas instalações da Comissão Igualdade de Género, em Lisboa 

 Reunião com a Direcção Geral de Reinserção Social, Lisboa 



 
 

 
 
 

Relatório de Actividades e Contas 2011 | 182 

 

 8º Clube ADDICT 

 Palestra do Brent Glass, em Serralves, Porto 

 Reunião na CPCJ de Tavira 

 Reunião com Inês Neto, voluntária para a Comunidade de Inserção - Sociologia 

 Candidatura á GREENKE, pedido de apoio para o equipamento hoteleiro 

 Tatiana Cortina Ramalheira reunião para elaboração de Workshops sobre moda e 

planeamento de Curso de Transformação de Roupas 

 APAV formação na Violência contra os idosos 

 Reunião com o Prof. Eurico Palma responsável pela Divisão da Acção Social da Câmara 

Municipal de Tavira 

 Reunião com o Director Regional das Florestas, no âmbito do Projecto “Parque 

Florestal do Rabaçal”, na Delegação da Região Autónoma da Madeira 

  Reunião de Consórcio do Projecto Reinvent@.com - Programa Escolhas 

 Rede Nacional de Responsabilidade Social  

 Seminário-Debate: O Voluntariado na Sociedade Portuguesa e no Apoio à Vítima  

 

Março 

 Dr. Rui Paiva, Millennium Bcp 

 Dr. Pedro Alves, Finibanco 

 Fernando Zamith, Agência Lusa 

 1ª Sessão da Comissão de Acompanhamento “Incubadora de Indústrias Criativas de 

Cerveira”  

 “Bienal Redes”, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 Dr. Rui Ferreira Amaral, Fundação S. João de Deus 

 Dr. Victor Hugo, Subdelegado da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP 

 Cerimónia de inauguração da 1ª Bienal Mulheres d‟Artes, Museu Municipal de Espinho 

 Sessão Solene Comemorativa dos 512 anos da Santa Casa da Misericórdia do Porto 

 Seminário Porto Criativo, Universidade Portucalense do Porto 

 Assembleia Geral da ADDICT, Casa do Infante 

 Apresentação oficial do Circuito da Boavista 2011, Palácio da Bolsa 

 TEDx O‟Porto, Casa da Música 

 Sessão Solene de Comemoração do Centenário da Universidade do Porto, Reitoria da 

Universidade do Porto 

 Aniversário Time Out 

 Cerimónia de Entrega de Certificados do Centro de Novas Oportunidades, Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim 
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 Assembleia Geral Anual da Primus, Porto 

 Susana Monteiro, Mediana 

 Conferência “European Action On Drugs” organizada pela Representação da Comissão 

Europeia em Portugal 

 Seminário Fundraising – Lisboa 

 9º Club Addict 

 Reunião no CE Faro 

 CPCJ - Escola Dom Paio Peres Correia 

 Reunião da Assembleia Geral da Ambifaro 

 Reunião com o Dr. Juíz Mário Rodrigues da Silva, Presidente do Tribunal de Família e 

Menores do Funchal 

 Reunião com a Sra. Marisa Miranda, Encarregada de Educação da formanda Tatiana 

Miranda, juntamente com a Coordenadora do Curso, a Dra. Adelaide Borges 

 Reunião com Dr. Carlos Baía, no Centro de Formação Profissional de Faro 

 Acção de Informação/Sensibilização Escola Segura 

 Conferência Nacional “European Action On Drugs” 

 Encontro Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Saúde  

 

Abril 

 Workshop “On Planning and Evaluation”, FLAD, Lisboa 

 Dr. António Reffoios, Director-Geral da Nestlé, Linda-a-Velha 

 Visita à sede da Fundação da Juventude, e seus equipamentos, de D. Manuel 

Clemente, Bispo da Diocese do Porto 

 Dra. Helena Alves, Presidente da Comissão Executiva do Instituto Português da 

Juventude,Lisboa 

 Dra. Glória Carvalhais, Programa Escolhas 

 Dra. Carmo Tovar, Primus 

 Cerimónia de inauguração da nova sede do Grupo EDP, no Porto 

 Sessão Solene Evocativa do 25 de Abril e Imposição de Medalhas da Cidade, Câmara 

Municipal do Porto 

 Prof. Salvato Trigo, Reitor da Universidade Fernando Pessoa 

 Celebração do Dia do Associativismo Jovem, Direcção Regional do Norte do IPJ / Porto 

 Encontro Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de 

Saúde, Lisboa 

 Reunião Projecto Praxis – ISCTE 

 Reunião no Jardim Botânico com a Dra. Paula Marília Figueira, a Dra. Ana Sé e o Dr. 
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José 

 Augusto Carvalho, da Direcção Regional de Florestas, para preparação do Projecto 

“Parque 

 Florestal do Rabaçal” 

 Apresentação do Manual de Empreendedorismo “Uma Escolha de Futuro”, na 

Universidade 

 Católica Portuguesa. Este Manual visa apoiar os jovens empreendedores na criação 

das suas empresas 

 Representação INFORMA11 em Loulé 

 Reunião do Conselho Municipal da Juventude da Câmara Municipal de Tavira 

 Reunião Projecto Praxis – ISCTE 

 

Maio 

 Padre Jardim, Associação Infante D. Henrique 

 Jantar de Angariação de Fundos da Associação Bagos d‟ Ouro, Palácio da Bolsa, Porto 

 Mestre José Rodrigues, Dra. Ágata Rodrigues e Dr. Rui Paiva do Millennium Bcp, 

Fundação José Rodrigues, Porto 

 Dra. Patrícia Remelgado, 1ª edição da “Trienal Movimento Desenho” 

 Dra. Ana Moura Pinto, Associação IURIS da Faculdade de Direito da Universidade do 

Porto 

 Inauguração da 8ª Feira do Mundo Rural, da Fundação Porto Social 

 Dr. Rui Ferreira Amaral, Fundação S. João de Deus 

 Dr. Fernando Nogueira, Fundação Millennium Bcp 

 Dra. Ana Maria de Almeida, FundBox 

 Dr. Fernando Seara, Presidente da Câmara Municipal de Sintra 

 Dr. Tiago Ferreira, Instituto Empresarial Social 

 Dr. Sebastião Magalhães, Multitema 

 2ª Reunião do Júri do Prémio das Indústrias Criativas, Unicer 

 8ª edição do Festival Audiovisual Black & White, Escola das Artes da Universidade 

Católica do Porto 

 Inauguração da exposição colectiva de pintura e de escultura “Arte pintada a Letras”, 

comemorativa do 2º Aniversário do Jornal “As Artes entre as Letras”, Museu Municipal 

de Espinho 

 Workshop “Empreender, Hoje! O Papel das Universidades”, Universidade Lusíada, 

Lisboa 

 Audição Prémios Novo Norte: Dr. Fernando Gomes (CCDR-N), Eng.º Mário Neves e Dr. 
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Paulo Ferreira, Comunidade de Inserção Eng.º Paulo Vallada 

 Dr. José Maria Oliveira, Sharing Knowledge 

 Dra. Verónica Couto, Júnior Achievement Portugal 

 André Vasconcelos, José Gourmet 

 Filipa Oliveira, Do Something Portugal 

 Audição Prémios Novo Norte, Comissão de Coordenação da Região Norte / Porto 

 Dr. Rui Moreira, Presidente do Conselho de Administração da Porto Vivo, SRU 

 Cerimónia de Abertura do Encontro Juventude do Porto, organizado pela Câmara 

Municipal do Porto e a Federação Académica do Porto, Edifício Transparente, Porto 

 8ª Encontro de Fundações CPLP, Organizado pelo Centro Português de Fundações, 

Cascais 

 Palestra sobre temáticas da área da Juventude, Escola Secundária Clara de Resende, 

Porto 

 Dr. Ângelo Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sintra 

 Sessão de apresentação dos concursos ao 7º Programa Quadro 'Investigação em 

Benefício das PME‟, realizada pela LISPOLIS – Associação para o pólo tecnológico 

Lisboa 

 Fórum Transformar, organizado pelo Departamento de Empreendedorismo e Economia 

Social (DEES) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 Colóquio “Violência no Namoro”, realizado no âmbito das celebrações do Ano 

Internacional da Juventude, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e 

organizado pela Direcção Geral da Política de Justiça 

 Conferência Internacional “Jovens, Direitos e Saúde Sexual e Reprodutiva”, 

promovida pela APF, em parceria com o CNJ e IPJ 

 Road-show sobre Financiamento à Cultura – Teatro do Campo Alegre 

 Tela leão+ vicky – Atelier de costura na Comunidade de Inserção Maria Clara 

 Tela leão+ vicky - promoção desse atelier na Comunidade de Inserção Maria Clara 

para as utentes 

 Financiamento Europeu para Workshop Cultura 3º Road-show – Faro 

 3º Seminário da Frundrasing Call to action - Universidade Nova de Lisboa 

 Reunião da CLAS Tavira no dia 24 de Maio 

 Formação da APAV na FJ para os seus colaboradores/voluntários sobre o tema 

Violência nos Idosos 

 CPCJ a 27 de Maio reunião da Comissão alargada nas instalações de um dos seus 

membros “GNR” 

 Fundraising Faro Seminário Redes e Parcerias - Faro 

 Reunião com a Engª Susana Brito do CEVRSA 
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 Reunião no Jardim Botânico com a Dra. Paula Marília Figueira e a Dra. Ana Sé, da 

Direcção Regional de Florestas 

 Seminário Nacional e Mostra de Boas Práticas “Juventude em Acção, Rumo a 2020”, 

no 3º painel “Emprego e Empreendedorismo”, no Centro de Artes e Espectáculos da 

Figueira da Foz, promovido e organizado pela Federação Nacional das Associações 

Juvenis 

 Reunião com Responsável da Creche Dá Colinho 

 Reunião com Responsável do Agrupamento Escolas Dr. João Lúcio, Profª Ana Laranjo 

 Reunião com Educadoras do Jardim de Infância da Escola da Cavalinha e do Infantário 

“A Minha Casinha", Olhão 

 Reunião com Drª Raquel do Jardim da Celeste da CVP e Dra Andreia do Centro Infantil 

“Os Saltitões”, em Olhão 

 Sessão de apresentação dos concursos ao 7º Programa Quadro 'Investigação em 

Benefício das PME‟  

 Fórum Transformar 

 Colóquio “Violência no Namoro” 

 Feira de emprego – Universidade Lusíada 

 Conferência Internacional “Jovens, Direitos e Saúde Sexual e Reprodutiva” 

 

Junho 

 Prof. Álvaro Teixeira Lopes, Escola de Música Silva Monteiro 

 Dr. Miguel Alves Martins, Director Executivo do Instituto Empresarial Social 

 Engº Nilton Ramos, Construtora San José 

 Reunião com os proprietários do Quarteirão Mercado Ferreira Borges 

 “Home Talks” com Arqtº Ricardo Bak Gordon, Casa da Música 

 Cerimónia de apresentação da 2ª Corrida Liberty Seguros, Cais de Gaia 

 Debate “Portugal que Destino”, Palacete Viscondes de Balsemão, Porto 

 Reunião de entidades Fundadoras da ADDICT, Fundação de Serralves 

 Dr. Hugo Figueiredo, Optimus 

 Formalização de Parcerias Associação Infante D. Henrique, Casa do Infante 

 Dr. António Reis, APEME - Área de Planeamento Estudos de Mercado 

 Dr. João Leandro, Presidente da AXA Portugal, Lisboa 

 Cerimónia de atribuição e entrega dos “Prémios Novo Norte”, Mosteiro de S. Bento da 

Vitória, Porto 

 Sessão de Divulgação e Workshop sobre Elaboração de Propostas ao 7º Programa-

Quadro, que decorreu no Auditório do Pavilhão do Conhecimento, Lisboa 



 
 

 
 
 

Relatório de Actividades e Contas 2011 | 187 

 

 Inauguração do FITEI – Convite por parte Estaca Zero / Ponto Teatro – Teatro Helena 

Sá e Costa 

 Reunião com a Dra. Lara Costa, coordenadora do Centro Comunitário de São Martinho, 

parceiro no Projecto “Bullying: O papel dos jovens na sua prevenção” 

 Sessão de Divulgação e Workshop sobre Elaboração de Propostas ao 7º Programa-

Quadro 

 Reunião de formadores do curso de Ação Educativa da Fuzeta 

 Recolha da avaliação dos formandos da PCT- Prática em Contexto de Trabalho do 

curso IMSI – Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos  

 Reunião de formadores do curso IMSI – Instalação e Manutenção de Sistemas 

Informáticos  

 Reunião de formadores do curso de AE – Ação Educativa  

 Sessões de Divulgação para o curso de Ação Educativa  

 Reunião com formandos de SPC- Serviços Pessoais e à Comunidade, distribuição locais 

de estágio 

 

Julho 

 Lançamento do Projecto “Circuito do Vinho do Porto”  

 Sessão de Abertura: Mindshake – PAFT 

 Museu da Electricidade: Conferência sobre o Terceiro Sector 

 Dr. Rui Paiva, Millennium BCP 

 Dra. Eloísa Cepinha, Soares da Costa 

 Dra. Ana Carvalho, ADDICT 

 Prof. Francisco Laranjo, Fac. Belas Artes 

 Dra. Ondina Machado, Lucios 

 2º Encontro Nacional Desenha‟12 – PAFT 

 Dr. Miguel Pereira Leite, Quarteirão Ferreira Borges 

 Cintia Woodcock, Founder e Marketing Manager 

 Cerimónia da entrega dos Prémios Industrias Criativas, Unicer 

 Alfredo Rente, OPAL  

 Dr. Nuno Salgado 

 Conferências do Porto “Justiça”, Biblioteca Almeida Garrett 

 Inauguração Exposição MBCP “4 VINTES”- PAFT 

 Acompanhamento das PCT- Práticas em Contexto de Trabalho do curso de SPC- 

Serviços Pessoais e à Comunidade 

 Acompanhamento dos novos formandos no curso de AE – Ação Educativa- Recolha de 

documentação 
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 Recolha de documentação de todos os cursos do Sistema de Aprendizagem 

 

Agosto 

 Dr. Rui Pedroto, Fundação Manuel António da Mota 

 Dr. Rui Silvestre, Cooperativa Árvore 

 Dr. Fernando Vieira, Lucios 

 Dra. Cláudia Oliveira, Montepio 

 Audiência SEDJuventude, Dr. Alexandre Mestre 

 Dia Internacional da Juventude 

 Audiência Secretário Estado Empreendedorismo 

 Cintia Woodcock, Portugal Lovers 

 

Setembro 

 Arquitecto Pedro Leão 

 Cristina Campos, Autoridade Florestal  

 Dra. Marta Vieira, Junior Achivement Portugal 

 Engº Ricardo Magalhães 

 Arquitecto José Teixeira, Rota Vinho do Porto 

 Visita guiada Bienal V.N.Cerveira 

 Visita Delegação da China – PAFT 

 3ª Reunião da Comissão Acompanhamento Prog. Mouzinho/Flores 

 Assinatura Protocolo Dopamina, Lisboa 

 Fernando Mendes, co-work lab 

 Arquitecto Pedro Resende 

 Casa da Música, Ópera “O Ouro do Reno” 

 Dr. Pedro Esquível, Efacec 

 Dra. Lurdes Bandeira, Santa Casa da Misericórdia do Porto 

 Dra. Isabel Guimarães, MBCP 

 Palestra AEP “Como utilizar a criatividade para gerar oportunidades de sucesso” 

 ADDICT 

 Reunião Final Europeia EUCYS, Finlandia 

 2º Seminário sobre a Cultura e Sociedade, Biblioteca Almeida Garrett 

 Dr. Manuel Pires de Matos 

 Sérgio Vieira, The Bee 

 Cintia Woodcock, Portugal Lovers 

 III Encontro de Quadros SCMPorto 
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 Apresentação dos formandos Entrega documentação nas Entidades para a realização 

da PCT- Prática em Contexto de Trabalho do curso de Serviços Pessoais e à 

Comunidade 

 Confirmação nos locais para realização da PCT- Prática em Contexto de Trabalho - 

Recolha de Folhas Assiduidade, despesas e sumários do curso de Ação Educativa 

 Recolha de documentação de todos os cursos do Sistema de Aprendizagem 

 Reunião com a Dra. Lara Costa, coordenadora do Centro Comunitário de São Martinho, 

e o Dr. Rui Caetano, Presidente executivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves 

Zarco, parceiros no Projecto “Bullying: O papel dos jovens na sua prevenção” 

 

Outubro 

 Hotel Mercure, Cuba 

 Professora Graciela Machado, FBAUP 

 Dia Mundial da Saúde Mental, Câmara Municipal de Matosinhos 

 Dr. Pedro Xavier, Cidade das Profissões 

 Dr. André Pardal, SEDJuventude Lisboa 

 Rede RSOPT, Lisboa 

 Ana Carneiro, Cineclube do Porto 

 Inauguração Exposição Margarida António “EGO” 

 Recepção Propostas PAFT /Respostas/Entrevistas 

 Dr. Alexandre Teixeira, Galp 

 Audiência Dra. Teresa Ferreira, Instituto de Turismo de Portugal 

 Audiência Dra. Carolina Rego da Costa, Adjunta da Sec. Estado do Ensino Básico e 

Secundário  

 Portugal Fashion 

 Encontro Nacional das Cidades Educadoras 

 Engº José Martins, Bic Net-Porto 

 Visita Delegação Hamburgo – PAFT 

 Addict 

 Conselho Geral Escola Soares dos Reis 

 Dr. Henrique Cunha, Banco de Livros 

 Exposição obras Paula Rego, Fundação EDP, Porto 

 Apresentação dos formandos e entrega documentação nas Entidades para a realiza da 

PCT- Prática em Contexto de Trabalho AE-03/10 

 Reunião Geral de formadores de todas as ações do Sistema de Aprendizagem 
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 Realização da 1ª Sessão de esclarecimento curso de Técnico(a) Comercial junto dos 

candidatos rececionados pelo Centro de emprego de Faro 

 Realização da 2 ª Sessão de esclarecimento curso de Técnico(a) Comercial junto de 

novos candidatos rececionados pelo Centro de emprego de Faro 

 Recolha de documentação de todos os cursos do Sistema de Aprendizagem 

 IV Congresso do IPT/Seminário do Escolhas em Movimento, sob o tema “Crescer na 

Autonomia a Desafiar o Futuro”, que teve lugar no Auditório 1 da Universidade 

Católica Portuguesa. 

 

Novembro 

 Audiência Prof. Leonor Parreira, Sec. Estado da Ciência 

 Filipa Martins, SAPO 

 Delegação de Lisboa 

 Ordem dos Arquitectos, Porto 

 Assembleia Geral CIDEB 

 Visita FJ do Dr. André Pardal e Dr. Nuno Texier, SEDJ 

 Visita Delegação da Dinamarca ao PAFT 

 Dr. Henrique Cunha, Banco de Livros 

 “Almoço no Feminino”, Hotel Infante Sagres, Porto 

 Exposição Maria Gambina “as saias da Maria” 

 Assembleia Geral FABLAB, Coimbra 

 Dr. Carlos Páscoa, Fundação Bissaya Barreto 

 Professor Pedro Jordão, Universidade de Aveiro 

 Seminário Geração e Maturação de Ideias, BIC Net 

 Debate Norte Inclusivo, Porto Canal 

 João Pedro Brandão, Associação Porto Jazz 

 Dr. Nuno Sá Leal, Associação Port. Design 

 Inauguração Exposição “Arquitectura em Madeira” 

 Inauguração Exposição BES Revelação, Casa de Serralves 

 Workshop “Expressão do Ritmo” de Francisco Lima 

 Arquitecto Miguel Nery, Ordem dos Arquitectos 

 Cintia Woodcock, “A Paixão nas nossas ruas” 

 Assembleia Geral ADDICT 

 Intel Summit On Education, Economic e Development, Salamanca 

 Reunião com os Responsáveis pedagógicos das ações do Sistema de Aprendizagem 

 Reunião de Formadores Ação Educativa 0 

 Reunião de Formadores - SPC 
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 Reunião para a criação do Regulamento da PAF – Prova de Avaliação Final para o curso 

de IMSI – Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos  

 Reunião de Formadores - IMSI – Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos 

 Reunião de Consórcio do Projecto Reinvent@.com - Programa Escolhas 

 17.ª Semana Cultural da Ilha 

 Reunião com o coordenador do Curso CEF “Operador de Informática”, o Dr. Vasco 

Júnior 

 

Dezembro 

 Fórum do EMPREENDEDORISMO 

 Seminário Voluntariado Jovem, IPJ 

 Entrega Prémio Porto Jovem, CMPORTO 

 Apresentação Livro “Harvard Trends”, El Corte Inglês 

 Apresentação Livro Mónica Baldaque 

 Dr. José André e Dra. Isabel Guimarães – MBCP 

 Dra. Rita Arnaut, SPARK 

 Programa “Norte tem Talento”, Porto Canal 

 Arquitecta Isabel Guimarães 

 Maria Nunes da Ponte 

 8ª Edição Revista Fábrica de Talentos 

 Recolha de documentação nas Entidades acolhedoras para a realização da PCT- 

Prática em Contexto de Trabalho AE 

 Reunião de Formadores Ação Educativa  

 Confirmação dos locais para realização da PCT- Prática em Contexto de Trabalho 

Recolha de Folhas de Assiduidade, despesas e sumários do curso de IMSI – Instalação e 

Manutenção de Sistemas Informáticos  

 Apresentação dos formandos e entrega documentação nas Entidades para a realização 

da PCT- Prática em Contexto de Trabalho - curso de IMSI – Instalação e Manutenção de 

Sistemas Informáticos  

 Reunião de Formadores do curso de Técnico Comercial 

 Recolha de documentação de todos os cursos do Sistema de Aprendizagem 

 Reunião com o Director Regional das Florestas, no âmbito do Projecto “Parque 

Florestal do Rabaçal” 
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