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NOTA INTRODUTÓRIA 
O ano de 2014 foi um ano de importante transição e consolidação da Fundação da 
Juventude tanto a nível interno como a nível externo apesar dos fortes 
constrangimentos sentidos. 

Em 2014 a Fundação da Juventude conseguiu cumprir uma parte significativa dos 
projetos e atividades inicialmente previsto nos diferentes domínios definidos por esta 
Comissão Executiva e Conselho de Administração como vetores estratégicos de atuação 
com especial enfoque na Formação Profissional, no Emprego e Empreendedorismo, na 
Ciência e Tecnologia, na Cidadania e Voluntariado e na Inovação e Criatividade, este 
último sobretudo através do Palácio das Artes. 

A conjuntura nacional caracterizada por uma redução significativa de verbas oriundas 
de Entidades Públicas para o Setor Fundacional (por imposição dos sucessivos 
Orçamentos de Estado) tem vindo a provocar dificuldades adicionais à Fundação da 
Juventude bem como por parte de Entidades Privadas ao abrigo das políticas de 
Responsabilidade Social e Lei do Mecenato fruto da fraca conjuntura económica do país, 
o que se tem traduzido numa redução significativa de receita própria exigindo cada vez 
uma consolidação do esforço de contenção e reestruturação da estrutura operacional, 
o que tem vindo a ser feito, pelo que em 2015 devemos assistir a uma concentração da 
atividade no Porto e em Lisboa procurando concentrar recursos, ganhando escala e 
mantendo a esfera de atuação e visibilidade nacional que se exige à Fundação da 
Juventude.  

O próximo ano de 2015 marca o começo de um ciclo importante da Fundação da 
Juventude tendo em vista o novo quadro comunitário de apoio Norte 2020 o que exige 
a tão necessária consolidação de passivo de médio/longo prazo bem como um processo 
de desalavancagem e ainda a necessidade de reforço do Fundo Social por via da sua 
abertura a potenciais novos Fundadores privados capazes de contribuir ativamente para 
o desenvolvimento da sua missão ou eventual necessidade de reforço por parte de 
atuais Fundadores, sobretudo privados de modo a manter o atual estatuto de entidade 
privada. 

Em 2014 é de notar a consolidação do projeto do Sistema de Aprendizagem, em especial 
no Porto e em Lisboa, continuando este a representar um dos projetos core da Fundação 
da Juventude ao nível da Formação Profissional bem como a continuação de 
importantes projetos core em diferentes áreas como a do Empreendedorismo e 
Emprego (como o Ninho de Empresas, PEJAME, PEJENE), a da Ciência e Tecnologia (com 
o Concurso dos Jovens Cientistas e Investigadores e Mostra Nacional de Ciência, a par 
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das participações internacionais no EUCYS e no INTEL/ISEF, sem esquecer projetos 
internacionais de cooperação como o KiiCS e o SciCamp), a da Cidadania e Voluntariado 
Jovem (com as Jornadas da Juventude, o Tresca Europe, a Semana Internacional dos 
Direitos da Juventude, e as ações de Voluntariado nos grandes eventos, com especial 
destaque para os Festivais de Verão), a Inovação e Criatividade em estreita ligação com 
o Palácio das Artes (novas Exposições privadas, consolidação das Feiras Francas e do 
Concurso dos Martelinhos de São João e a conclusão com sucesso do projeto Imagina 
Atlantica). 

É importante contudo referir que tendo em consideração o inicialmente previsto 
aquando da apresentação do Plano de Atividades para 2014 não foi possível a 
concretização de alguns projetos importantes que convém referir, como o Concurso de 
Ideias GET ON TOP ao nível do Empreendedorismo (por falta financiamento privado mas 
expetável o seu desenvolvimento no 2º semestre de 2015), o Concurso Nacional de 
Design “Em Português” (igualmente por falta de financiamento privado pelo que se 
pretende a sua realização ainda em 2015) e ainda o Programa Nacional Bolsas Cidade e 
Arquitetura (que irá iniciar-se no próximo mês de Abril de 2015 uma vez que já temos 
um número mínimo de autarquias parceiras) ambos no domínio da Inovação e 
Criatividade. São três importantes projetos que queremos realizar em pleno no decorrer 
do ano de 2015.  

Simultaneamente temos vindo a consolidar a nossa estratégia de comunicação 
institucional, iniciada em 2013, com o intuito de reforçar o posicionamento da Fundação 
junto dos jovens, bem como dos seus Fundadores e restantes entidades do setor público 
e privado, na procura de uma crescente notoriedade, o que tem em muito sido 
conseguido com a presença nas principais feiras e fóruns ligados ao setor da juventude, 
através de uma dinamização de conteúdos da Fundação nas principais redes sociais bem 
como através da aposta do Voluntariado Jovem em eventos nacionais de grande 
dimensão e mediatismo e através de outras parcerias que permitem divulgar a nossa 
marca. 

O ano de 2014 apresentou assim uma estabilização da atividade desenvolvida, apesar 
de um resultado líquido do período ainda negativo de -249.121,91€ (pelo segundo ano 
consecutivo) contudo significativamente melhor do que o alcançado em 2013, ainda que 
elevado e preocupante. 

Importa destacar as melhorias significativas do lado da despesa em especial com uma 
redução de 18% em custos com pessoal (- 131.841,30€) e uma redução de 12% em 
fornecimentos e serviços externos (- 122.245,94€) assim como uma redução de 9% na 
rúbrica outros gastos e perdas (- 60.663,39€) e uma redução de 10% em juros 
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suportados (-14.314,53€). Em termos globais a despesa no exercício de 2014 foi reduzia 
em 13% (-329.062,02€).  

É ainda importante salientar que ao nível da receita global (vendas e serviços prestados; 
subsídios à exploração; outros rendimentos e ganhos) há lugar a uma estabilização 
apesar de uma ligeira variação negativa de 4% (- 86.817,53€). 

Este resultado líquido do período continua a exigir, com urgência, a consolidação do 
passivo da Fundação por via da reestruturação financeira (o serviço da dívida continua 
a ser crítico) e de estrutura operacional. Na sua impossibilidade, por eventuais 
constrangimentos da banca nacional, a eventual venda de ativos que permitam a 
necessária desalavancagem deve ser fortemente equacionada sem esquecer a 
necessidade e o enfoque que deverá ser dado ao aumento de receita por via de novos 
projetos nacionais e internacionais em especial no âmbito do novo quadro comunitário 
de apoio, trabalho este que tem vindo a ser desenvolvido desde do segundo semestre 
de 2014. 

No ano em que se celebrou o 25º aniversário da Fundação da Juventude, no qual 
tivemos a honra de contar com a presença e visita oficial de SExa. o Presidente da 
República Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, estamos convictos que a sua missão e 
objetivos continuam mais atuais do que nunca e que este nosso projeto continua a ter 
valor acrescentado e a ser viável, económica e socialmente, contudo com a noção real 
de que novos tempos exigem novas estratégias em função de uma conjuntura e de uma 
realidade substancialmente diferente e mais complexa do que aquela aquando do seu 
nascimento a 25 de Setembro de 1989. 

 
A Comissão Executiva da Fundação da Juventude 

O Conselho de Administração da Fundação da Juventude 
 

Porto, 13 de Abril de 2015 
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Onde Estamos 

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

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

Ninho de Empresas (NIDE) que ocupa o 1º piso e em breve (inicio de 2015) ocupará 

igualmente o 2º piso bem como o seu auditório e a sua galeria.    

 

Para além da Sede no Porto, a Fundação 

tem desde 2009 um equipamento cultural 

situado no Largo de São Domingos, o 

Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, 

onde atualmente funcionam os seus 

serviços técnicos e administrativos, 1 sala 

multimédia, 3 residências artísticas. 

 

A Fundação da Juventude tem ainda duas 

Delegações, uma na Região de Lisboa e 

Vale do Tejo (desde 1992) e outra na 

Região do Algarve (desde 1995), com 

serviços em Faro e Tavira, permanecendo 

com a mesma missão e objetivos.   

 

 

Localização das Infraestruturas da Fundação 
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Formação Profissional 

1.1. SISTEMA DE APRENDIZAGEM  
 

GESTORES DE PROJECTO: 

Porto – Filomena Araújo (faraujo@fjuventude.pt) 

Lisboa – Paula Graça (pgraca@fjuventude.pt) 

Algarve – Sandra Góis (sgois@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

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

básico ou equivalente, sem conclusão do ensino secundário ou 

equivalente.  

 

DESCRIÇÃO: 

A Fundação da Juventude, enquanto entidade formadora acreditada, e com larga 

experiência em projetos de formação profissional, ministra os Cursos de Aprendizagem, 

programa financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. As ações do 

Sistema de Aprendizagem são ações de formação profissional inicial, em alternância, 

dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o 

prosseguimento de estudos, conferindo dupla certificação – escolar e profissional (12º 

ano, Nível IV). Esta formação é transversal (sociocultural, cientifica, tecnológica e em 

contexto de trabalho), alternando o ensino prático com o teórico. 

 

RESULTADOS EM 2014: 

Em 2014 foi possível estabilizar e reforçar a atividade formativa no Porto e em Lisboa 

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

um projeto estratégico para a Fundação da Juventude.  

 

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

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

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

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

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria, até final de Abril de 2015. 

Em 2014 transitaram 9 cursos do ano de 2013, tendo terminado 2 cursos e encerrado 1 

curso por excesso de faltas e de produtividade nas aulas teóricas, no mesmo ano de 

referência e iniciado 5 novos cursos o que faz com que na transição de 2014 para 2015 

tenhamos neste projeto 11 cursos com um total de 124 formandos. 

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

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

para o aumento da empregabilidade dos jovens no mercado de trabalho.   

 

Cursos Concluídos em 2014 (2 cursos; 12 formandos): 

 Técnico/a de Estética/Cosmetologista e Técnico/a Administrativo (12 formandos; 

100% taxa de empregabilidade); 

 Técnico de Cozinha e Pastelaria (embora o curso tenha sido encerrado, os 

formandos ou ficaram inseridos nos Contextos de Trabalho ou foram encaminhados 

para outros cursos). 

 

Cursos que transitam de 2014 para 2015 (11 cursos; 124 formandos): 

 Técnico/a de Esteticista/Cosmetologista (29 de Outubro de 2012; 5 formandos); 

 Técnico/a de Mesa e Bar (5 de Novembro de 2012; 5 formandos); 

 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores (1 de Março de 2013; 4 

formandos); 

 Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (15 de Abril de 2013; 5 formandos);  

 Técnico/a de Esteticista/Cosmetologista (29 de Outubro de 2012; 8 formandos); 
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 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores (16 de Setembro de 2013; 9 

formandos); 

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

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

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

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

 Técnico/a de Multimédia (13 de Outubro de 2014; 19 formandos). 

 

LISBOA 

A Delegação de Lisboa ao nível do Sistema de Aprendizagem no decorrer do ano de 2014 

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

projeto em muito devido ao esforço e estabilização da equipa regional com a alocação 

de 2 novos colaboradores (transitando 1 colaborador da Delegação do Algarve) o que 

permite perspetivar um ano de 2015 muito estável consubstanciado na iniciação em 

Setembro de 2015 de 4 novas ações.   

Em 2014 não teve lugar a conclusão de nenhum curso pelo que em 2015 terá lugar a 

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

profissional.  

 

Cursos que transitam de 2014 para 2015 (9 cursos; 198 jovens formandos): 

 Técnico/a de Esteticista – Cosmetologista (12 de Dezembro de 2012; 17 jovens); 

 Técnico/a de Esteticista – Cosmetologista (12 de Dezembro de 2012; 19 jovens); 

 Técnico/a de Informática – Sistemas (21 de Dezembro de 2012; 21 jovens); 

 Técnico/a de Esteticista – Cosmetologista (6 de Setembro de 2013; 22 jovens); 

 Técnico de Informática – Sistemas (13 de Setembro de 2013; 20 jovens); 

 Técnico/a de Esteticista – Cosmetologista (19 de Setembro de 2014; 25 jovens); 

 Técnico/a de Informática Sistemas (19 de Setembro de 2014; 25 jovens); 

 Técnico/a Comercial (19 de Setembro de 2014; 24 jovens); 

 Técnico/a de Vendas (27 de Setembro de 2014; 25 jovens).  
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ALGARVE 

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

2014 concluiu 2 cursos com a formação final com sucesso de 25 jovens formandos. 

Transitam para o ano de 2015 os 2 cursos em anexo com 19 jovens formandos em 

contexto de formação. 

Em 2015 deverá equacionar-se a centralização do projeto do Sistema de Aprendizagem 

no Porto e na Delegação de Lisboa tendo em consideração todo o trabalho de 

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

necessidades do próprio mercado de trabalho. 

 

Cursos Concluídos em 2014 (2 cursos; 25 formandos): 

 Técnico/a de Ação Educativa (terminou em Fevereiro de 2014; 15 formandos; taxa 

de empregabilidade de 60%); 

 Técnico/a Comercial (terminou em Fevereiro de 2014; 10 formandos; taxa de 

empregabilidade de 50%). 

 

Cursos que transitam de 2014 para 2015 (2 cursos; 19 formandos): 

 Técnico/a de Informática Sistemas (15 de Abril de 2013; 10 formandos); 

 Técnico/a Comercial (27 de Novembro de 2013; 9 formandos). 

 

PARCEIROS: 

Porto, Lisboa e Algarve 

Entidades acolhedoras (diversas) para Formação em Contexto de Trabalho 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 
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EVIDÊNCIAS: 
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1.2. PROGRAMA VIDA ACTIVA 
 

GESTORES DE PROJECTO: 

Algarve – Sandra Góis (sgois@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

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

dos desempregados devem ser beneficiários de prestações sociais – subsídio de 

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

outros com baixas qualificações. 

 

DESCRIÇÃO: 

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

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

que respeita à qualificação profissional. 

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

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

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

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

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

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

competências pessoais e técnicas, visando constituir uma resposta concreta às 

necessidades do mercado de trabalho. 

 

  

mailto:sgois@fjuventude.pt
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RESULTADOS EM 2014: 

 

 

Cursos iniciados no final de 2013 concluídos em 2014 (12 ações; 221 formandos 

aprovados): 

 Comércio – Vendas Nível 4 (Tavira; conclusão em 30 de Janeiro de 2014; 22 

formandos aprovados); 

 TIC Nível 2 (Tavira; conclusão em 21 de Janeiro de 2014; 22 formandos aprovados); 

 TIC e Técnicas de Procura de Emprego (Tavira; conclusão em 24 de Janeiro de 2014; 

15 formandos aprovados); 

 Animação Turística e Empreendedorismo (Tavira; conclusão em 6 de Fevereiro de 

2014; 18 formandos aprovados); 

 Apoio à Infância (Castro Marim; conclusão em 7 de Março de 2014; 19 formando 

aprovados); 

 Animação Turística e Empreendedorismo (Castro Marim; conclusão em 10 de Março 

de 2014; 24 formandos aprovados); 

 Apoio à Infância (Tavira; conclusão em 6 de Fevereiro de 2014; 18 formando 

aprovados); 

 Técnicas de Procura de Emprego Nível 2 (Tavira; conclusão em 26 de Fevereiro de 

2014; 18 formandos aprovados); 

 TIC e Técnicas de Procura de Emprego Nível 2 (Tavira; conclusão em 26 de Março de 

2014; 24 formandos aprovados); 

 TIC Nível 2 (Tavira; conclusão em 17 de Abril de 2014; 18 formandos aprovados); 

 Horticultura (Tavira; conclusão em 16 de Julho de 2014; 5 formandos aprovados); 

 Técnicas de Procura de Emprego Nível 2 (Tavira; conclusão em 26 de Março de 2014; 

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

 TIC Básico (200 horas; Castro Marim; 25 formandos; inicio em 18 de Dezembro de 

2014) 

 TIC Básico (200 horas; Tavira; 27 formandos; inicio em 30 de Janeiro de 2015) 

 TIC Avançado (200 horas; Faro; 24 formandos; inicio em 30 de Dezembro de 2014) 

 TIC + Técnicas de Procura de Emprego (50 horas; Faro; 24 formandos; inicio em 27 

de Novembro de 2014) 

 Comércio – Vendas Nível 4 (200 horas; Tavira; 21 formandos; inicio em 27 de 

Novembro de 2014) 

 Comércio – Vendas Nível 2 (200 horas; Castro Marim; 25 formandos; inicio em 18 de 

Dezembro de 2014) 

 E-Marketing (200 horas; Tavira; 23 formandos; inicio em 29 de Dezembro de 2014) 

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

formandos; inicio em 15 de Janeiro de 2015) 

 

As ações decorreram (e estão a decorrer em alguns casos) entre Novembro de 2014 e 

Março de 2015. 

 

PARCEIROS: 

Algarve  

Entidades acolhedoras (diversas) para Formação em Contexto de Trabalho 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 
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Emprego e Empreendedorismo  

2.1. NIDE – NINHO DE EMPRESAS 
 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Ema Gonçalves 

(egoncalves@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

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

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

técnica especializada, ou com experiência profissional comprovada ou complementar 

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

grupo até ao limite de 4 elementos. 

 

DESCRIÇÃO: 

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

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

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

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

telecomunicações, auditório, sala de reuniões, entre outros. 

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

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

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

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

 

RESULTADOS EM 2014: 
Os Ninhos de Empresa consolidaram-se em 2014 enquanto projeto na área do 

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

mailto:egoncalves@fjuventude.pt


19 
 

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

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

oferta. 

Taxa de ocupação: 100% 

Empresas incubadas: Neoneris – Gestão de Negócios, Lda; Greenabove Sports, Lda; 

Ricardo Teixeira – Video & Motion Graphics;  Portgall – Turismo Experiencial, Lda; No 

Tecto do Mundo – Animação Turística e Eventos Culturais, Lda; A3S – Associação para o 

Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Sector; Oporto Properties; 

Soarq – Architecture Arts Academy; Potencial +; Crowd Associates; Doisdedoze – 

Marketing e Comunicação, Lda; EcoSafe – Engenharia e Ecoturismo, Lda; Formtivity – 

Consulting Unipessoal, Lda. 

Participação em Feiras e Eventos Nacionais: 17ª Feira do Empreendedor organizada pela 

ANJE, no Porto (27 a 29 de Novembro) e Futurália organizada pela AIP, em Lisboa (26 a 

29 de Março). 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS EM 2014: 
Locais – Porto: 

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

 SHARE – Associação para a Partilha do Conhecimento 

 

Nacionais: 

 ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários 

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

 IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Banco de Inovação Social) 
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 EVIDÊNCIAS:  
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2.2. SPACE4U – CO-WORK SOLIDÁRIO  
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Lisboa – Paula Graça 

(pgraca@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

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

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

técnica especializada, ou com experiência profissional comprovada ou complementar 

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

grupo até ao limite de 4 elementos. 

 

DESCRIÇÃO: 

Criado pela Fundação da Juventude e Fundação São João de Deus o SPACE4U tem como 

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

possam cooperar, no sentido da criação do autoemprego ou do crescimento sustentado 

daqueles que já desenvolvem a sua atividade profissional de forma independente.  

O CoWork é a solução na qual os coworkers passam a ser trabalhadores independentes, 

ligados entre si, através do espaço que partilham e dos projetos que inevitavelmente 

desenvolvem em conjunto. 

Em 2014 o projeto teve o terminus do lado da Fundação da Juventude com a sua 

mudança de instalações em Lisboa concretizada em Abril de 2015. 

 

RESULTADOS EM 2014: PARCEIRO INSTITUCIONAL EM 2014: 
Taxa de ocupação média: 80%  Fundação São João de Deus 
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2.3. PEJENE – PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE JOVENS ESTUDANTES DO 

ENSINO SUPERIOR NAS EMPRESAS (22.º EDIÇÃO) 

 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes do ensino superior que se encontram a 

frequentar o último ou penúltimo ano 

(Licenciatura, Mestrado ou Mestrado Integrado). 

 

DESCRIÇÃO: 

O PEJENE teve como objetivo principal valorizar o 

curriculum vitae dos jovens enquanto estudantes, 

de forma a facilitar-lhes a inserção futura no 

mercado de trabalho. 

Os estágios decorreram entre os meses de Julho e Setembro, tendo tido a duração 

mínima de 2 meses e máxima de 3 meses. As entidades de acolhimento foram empresas 

privadas ou públicas, instituições privadas ou públicas, associações, ONG, autarquias. 

O PEJENE terá continuação em 2015 com a sua 23ª Edição. 

 

CALENDÁRIO EM 2014: 

 Candidaturas para Entidades de Acolhimento: até 28 de Abril de 2014 

 Candidaturas dos Estudantes: a partir de 2 de Maio de 2014 

 Estágios: entre Julho e Setembro de 2014 
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RESULTADOS EM 2014: 
O PEJENE permitiu aos jovens, em muitos casos, um primeiro contacto com o mundo do 

trabalho. O Programa tem tido um grande impacto nos últimos anos, continuando a ser 

o programa de estágios de referência junto dos alunos do ensino superior em Portugal, 

recebendo de diversas organizações e entidades acolhedoras os mais gratificantes 

elogios, sendo o grau de satisfação das empresas e dos alunos muito elevado. 

 

Dados estatísticos: 

 401 Estágios 

 212 Entidades de Acolhimento 

 78 Jovens inseridos em contexto de trabalho (através de contratos de full-time ou 

part-time, estágio profissional e/ou prestação de serviços) 

 20% Taxa de Empregabilidades 

 

Principais Entidades de Acolhimento: 

 Grupo Mota Engil – 23 estagiários 

 Companhia de Seguros Tranquilidade – 20 estagiários 

 Montepio – 20 estagiários 

 Sonae Sierra – 13 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS EM 2014: 

 IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

 IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude 

 Tranquilidade – Companhia de Seguros 
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2.4. PEJAME – PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE JOVENS ANIMADORES DO 

MUSEU DA ELETRICIDADE (14ª, 15ª E 16ª EDIÇÕES) 

 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Susana Chaves 

(schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes do ensino superior, com idades 

entre os 18 e os 25 anos, a frequentar, 

preferencialmente, cursos com componentes 

em Física, Eletricidade, Eletrónica, Química, 

Energia ou Ambiente, Artes Plásticas, 

Escultura, Pintura, Design, Património, 

Produção e Gestão Cultural, História da Arte e 

Museologia. 

 

DESCRIÇÃO: 

O PEJAME destinou-se a alunos do ensino 

superior, cujo objetivo principal foi proporcionar o aprofundamento dos seus 

conhecimentos técnico-científicos através do confronto com um público não 

especialista, desenvolvendo também as suas capacidades pessoais de liderança, gestão 

de grupos, espírito de iniciativa e de equipa, compromisso e disciplina, através do 

contexto real de funcionamento do Museu da Eletricidade. 

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

aos 12 meses. 

O PEJAME terá continuação em 2015 com mais 3 edições. 

 

mailto:schaves@fjuventude.pt
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CALENDÁRIO EM 2014: 

 14ª Edição: 

3 de Novembro de 2013 a 2 de Maio de 2014 

 

 15ª Edição: 

2 de Maio a 3 de Novembro de 2014 

 

 16ª Edição: 

3 de Novembro de 2014 a 2 de Maio de 2015 

 

RESULTADOS EM 2014: 

 

14ª Edição: 

 175 Jovens elegíveis 

 72 Selecionados para provas 

 28 Jovens selecionados para formação 

 19 Jovens selecionados para estágio (15 na área das ciências e 4 na área das artes) 

 5 Jovens transitaram da 13ª para a 14ª edição 

 24 Estagiários no total: Ciências (14 do sexo masculino e 6 do sexo feminino) e Artes 

(4 do sexo feminino) 

 

15ª Edição: 

 356 Jovens elegíveis 

 97 Selecionados para provas 

 21 Jovens selecionados para formação 

 19 Jovens selecionados para estágio (15 na área das ciências e 4 na área das artes) 

 9 Jovens transitaram da 14ª para a 15ª edição 
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 19 Estagiários no total: Ciências (7 do sexo masculino e 8 do sexo feminino) e Artes 

(4 do sexo feminino) 

16ª Edição: 

 590 Jovens elegíveis 

 100 Selecionados para provas 

 28 Jovens selecionados para formação 

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

 6 Jovens transitaram da 15ª para a 16ª edição 

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

(3 do sexo feminino e 1 do sexo masculino) 

 

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

Guias da 15ª Edição obteve uma média de 4,57, numa escala de 1 a 5, no que diz respeito 

à Disciplina, Iniciativa, Técnica e Organização.  

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

obteve o valor máximo de 5, sendo a média da avaliação de todos os parâmetros 4,79. 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS E MECENAS EXCLUSIVOS EM 2014: 

 Fundação EDP 

 Museu da Eletricidade  

 
EVIDÊNCIAS:  
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2.5. CONCURSO DE IDEIAS “GET ON TOP” 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens em geral, com idades entre os 18 e os 30 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Concurso de Ideias “GET ON TOP” é uma iniciativa nacional que pretende criar a 

oportunidade para os jovens transformarem uma ideia num negócio, incentivando-os a 

apresentar projectos, produtos ou serviços inovadores. 

Serão atribuídos prémios monetários aos projetos que apresentem viabilidade para se 

transformarem num negócio e possibilidade de incubação do projeto na Fundação da 

Juventude no Porto ou em Lisboa.   

 

ESTRATÉGIA: 

Será realizada uma Conferência que reúna um conjunto de figuras com reconhecido 

mérito e know-how nas áreas académica, financeira, política, empresarial, associativa e 

de incubação de empresas.  

O objetivo é que seja um espaço de debate, reflexão e troca de experiências que 

potenciem o desenvolvimento empresarial português e coloquem a capacidade de 

iniciativa e de inovação dos jovens no topo “GET ON TOP”.    
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CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS EM 2014: 
Por ausência de financiamento privado o projeto foi recalendarizado para o 2º semestre 

de 2015.  

 

PARCEIROS PARA 2015: 
 

Atuais:  

 SHARE – Associação para a Partilha do Conhecimento. 

 

Potenciais:  

 IAPMEI;  

 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 

PATROCINADORES PARA 2015:  
Banco (a convidar); Seguradora (a convidar). 
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Cidadania e Voluntariado  

3.1. TRESCA JOVE EUROPE 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

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

risco de exclusão social; desempregados ou em situação 

de emprego precário; jovens a receber apoios sociais de 

inserção; jovens pertencentes a famílias disfuncionais, 

excluídos por abandono escolar ou por insucesso escolar. 

 

DESCRIÇÃO: 

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

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

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

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

experiência no mercado de trabalho.  

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

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

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

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

futuro, tornando-se cidadãos socialmente ativos. 

Em 2015 (último ano) o projeto terá mais 2 edições proporcionando a mais 50 jovens 

com menos oportunidades a possibilidade de participação. 

 

 

mailto:pcardoso@fjuventude.pt
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RESULTADOS EM 2014: 
No decorrer do ano de 2014, a Fundação da Juventude levou a cabo 2 ações deste curso, 

em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e com o ISVOUGA- 

Instituto Superior do Vouga. 

No total foram envolvidos 50 formandos em situação de vulnerabilidade ou situação de 

exclusão social e económica, tendo sido certificados 18 monitores. 

Os 16 finalistas da 2ª edição do projeto TRESCA EUROPE organizado em Portugal, 

iniciaram o estágio em Janeiro de 2015 e serão certificados em Abril de 2015. 

Em Novembro de 2014, inseridos na Semana Internacional dos Direitos da Juventude, a 

Fundação da Juventude participou na reunião anual do Tresca Europe que se realizou 

na Fundació Catalanã L’Esplai, durante a qual o testemunho de 2 jovens portuguesas 

que participaram na reunião foi bastante positivo e encorajador para os restantes 

participantes. 

 

PARCEIROS EM 2014: 
Institucional: 

 Fundació Catalana de l’Esplai 

 

Locais: 

 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

 ISVOUGA  

 

ENTIDADE FINANCIADORA EM 2014: 
Stavros Niarchos Foundation 
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3.2. SEMANA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DA 

JUVENTUDE  
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens de diferentes origens culturais, geográficas, sociais e 

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

 

DESCRIÇÃO: 

A Semana Internacional dos Direitos da Juventude é um espaço de reflexão e 

aprendizagem sobre os direitos dos jovens, a partir da experiência dos jovens na 

Catalunha, França, Itália, Portugal, entre outros, que se realiza em fins de Novembro, 

em Lobregat, Barcelona, Espanha.  

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

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

Em 2015 a Fundação da Juventude participará mais uma vez na Semana Internacional 

dos Direitos da Juventude. 

 

CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS EM 2014: 
A Fundação da Juventude e a Fundació Catalana de l’Esplai apoiaram a participação de 

15 jovens portugueses que se juntam a mais 250 jovens europeus para analisar, 

aprender e defender os seus direitos e responsabilidades. 

Ao longo de uma semana os 15 jovens portugueses participaram em workshops, 

atividades recreativas, música, visitas. 

mailto:pcardoso@fjuventude.pt
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Foi também uma oportunidade para a Fundação da Juventude de participar na reunião 

anual do projeto Tresca Europe. 

A Semana Internacional decorreu de 23 a 30 de Novembro. 

 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAL EM 2014: 

 Fundació Catalana de l’Esplai 

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

a pobreza e pela inclusão social) 

 Archi-Solidaritá-Onlus 

 Secours PopulaireFrançais (Région Midi Pyrénées-Francia) 

 
 
EVIDÊNCIAS:  
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3.3. VOLUNTARIADO 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens com idades entre os 18 e 35 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

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

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

viverem experiências gratificantes que os fortaleçam enquanto cidadãos e novos 

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

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

pessoais (soft skills). 

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

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

 

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

cerca de 750 jovens, com capacidade de dar resposta a vários pedidos recebidos em 

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

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

atividades desenvolvidos pela própria Fundação. 

 

 

mailto:egoncalves@fjuventude.pt
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A Fundação da Juventude em 2014 foi parceira na área do Voluntariado Jovem em vários 

eventos dos quais se destacam os seguintes pelo respetivo mediatismo: 

 

MEO Marés Vivas  

Datas: Vila Nova de Gaia, de 17 a 19 de Julho 

48 Voluntários selecionados  

1.341 Jovens inscritos 

 

MEO Sudoeste 

Datas: Zambueira do Mar, de 6 a 10 de Agosto 

36 Voluntários selecionados 

2.460 Jovens inscritos 

 

MEO Urban Trail 

Datas: 19 e 20 de Setembro (Lisboa); 9 e 10 de Outubro (Porto);  

24 e 25 de Outubro (Sintra) 

330 Voluntários selecionados 

394 Jovens inscritos 
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Lisboa Triathlon  

Data: Lisboa, 3 de Maio  

70 Voluntários selecionados  

90 Jovens inscritos 

 

 

Futurália 2014 

Data: Lisboa, de 26 a 29 de Março 

31 Voluntários selecionados 

64 Jovens inscritos 

 

 

Edifício AXA 

Data: Porto, de Junho a Agosto 

32 Voluntários selecionados 

50 Jovens inscritos 
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3.4. SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU (SVE) 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens com idades entre os 18 e 30 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

O SVE pretende desenvolver a solidariedade e 

promover uma cidadania ativa, bem como um 

entendimento mútuo entre os jovens.  

O SVE permite aos jovens levar a cabo serviço de 

voluntariado com uma duração de até 12 meses num país que não o seu país de 

residência. Este serviço promove a solidariedade entre os jovens e é um verdadeiro 

"serviço de aprendizagem". Para além de trazer benefícios para as comunidades locais, 

os voluntários adquirem novas competências e aprendem novas línguas, para além de 

descobrirem outras culturas. 

Os princípios e práticas de aprendizagem não formal devem estar presentes ao longo de 

todo o projeto. Um projeto do SVE pode ter incidência em áreas bastante variadas, tais 

como, cultura, juventude, desporto, serviço social, património cultural, arte, proteção 

civil, ambiente, cooperação para o desenvolvimento, entre outras.  

 

RESULTADOS EM 2014: 

 A Fundação da Juventude é entidade acolhedora, de envio e organizadora do SVE, 

durante os próximos 2 anos.  

 No decorrer do ano de 2014 não foi possível enviar e/ou acolher (apesar de alguns 

pedidos) jovens no âmbito do SVE.  

mailto:egoncalves@fjuventude.pt
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 Pretende-se em 2015 e 2016, pretendemos abranger 10 jovens no âmbito do SVE 

nos 2 anos. 

 

 

PARCEIRO E ENTIDADE FINANCIADORA: 

 Programa ERASMUS + 

 Juventude em Acção (KA1) 
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3.5. JORNADAS DA JUVENTUDE: INCLUSÃO SOCIAL, 

EMPREGO E VOLUNTARIADO JOVEM 

 

GESTOR DE PROJETO: 
Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens de diferentes origens culturais, geográficas, 

sociais e económicas, com idades entre os 15 e os 

30 anos de idade. 

 

DESCRIÇÃO: 

O projeto teve como objetivo reunir jovens 

trabalhadores, lideres juvenis, especialistas e 

decisores políticos para, em conjunto, trabalharem 

assuntos relacionados com os problemas globais 

que afetam a juventude, tais como a educação, o desemprego e a inclusão social. 

Os debates locais foram realizados em 3 regiões (19 de Maio no Porto; 22 de Maio em 

Lisboa e 26 de Maio em Faro). 

As Jornadas da Juventude tiveram lugar em Santa Maria da Feira de 11 a 13 de 

Dezembro, com a duração de 3 dias e comtemplaram sessões plenárias de apresentação 

dos resultados dos debates locais bem como worshops, debates, atividades culturais e 

debates com decisores políticos.   

Este projeto terminou em 2014. 
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CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS EM 2014: 
A Fundação da Juventude organizou em parceria com a Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira, o CNJ - Conselho Nacional de Juventude e o ISVOUGA – Instituto Superior 

do Vouga, de 11 a 13 de dezembro, em Santa Maria da Feira as Jornadas da Juventude.  

Durante os 3 dias das Jornadas foi proporcionado aos cerca de 250 jovens oriundos de 

todo o país continental e Ilhas, com idades compreendidas entre os 17 e os 30 anos, com 

percursos e trajetórias de vida muito heterogéneos e diversificados, um programa vasto 

que aliou a oferta formativa, às dimensões política e informativa, pontuado por 

momentos lúdicos, artísticos e culturais. 

 

PARCEIROS EM 2014: 
 
Jornadas: 

 CNJ - Conselho Nacional da Juventude; Câmara Municipal de Santa Maria da Feira;  

 ISVOUGA - Instituto Superior de Entre Douro e Vouga. 

 

Debates Regionais: 

 Câmara Municipal Cascais;  

 Câmara Municipal de Faro;  

 Câmara Municipal do Porto;  

 Reitoria da Universidade do Porto;  

 Faculdade de Psicologia da UP; 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa;  

 Reitoria da Universidade do Algarve;  

 IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 

ENTIDADE FINANCIADORA EM 2014: 

 Programa Juventude em Acção,  

 ERASMUS +. 
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EVIDÊNCIAS:  
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Criatividade e Inovação 

PALÁCIO DAS ARTES – FÁBRICA DE TALENTOS (PAFT) 
 

 

O PAFT é um centro de excelência 

nas áreas da criatividade e 

inovação. Está localizado em pelo 

Centro Histórico da cidade do Porto 

e foi classificado como Património 

Urbanístico da Humanidade pela 

UNESCO. 

O PAFT em 2014 procurou uma vez 

mais ser um espaço influenciador e 

inspirador dos jovens criativos, representando ao longo do ano diferentes tipos de 

propostas, em vários setores, com o objetivo de transmitir um leque de ações que 

normalmente não se encontram num mesmo espaço. Este espaço deu oportunidades a 

artistas emergentes que ainda não conseguiram encontrar o apoio nem a segurança 

necessárias para se lançarem no mercado de trabalho. 

Em 2014 salientam-se 4 Exposições de importante relevância, 6 edições das Feiras 

Francas, 5 Tertúlias, a comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos a 28 de 

Março, a Exposição final do Concurso dos Martelinhos em pleno São João e a Incubação 

do projeto In Spiritum nas Residências Artísticas.  
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4.1. FEIRAS FRANCAS 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Alexandra Pinheiro 

(apinheiro@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público em geral. 

 

DESCRIÇÃO:  

As Feiras Francas continuam a ser um evento de 

apresentação, promoção, divulgação e venda de 

produtos realizados por jovens criadores. Estas 

Feiras permitiram em 2014 continuar a cativar 

outros mercados e novos públicos, lançar novos 

negócios, recuperar tradições, envolver a 

comunidade residente e reforçar a ligação entre 

os sectores criativos e as estruturas de suporte. 

Para além disso pretendeu-se continuar promover o centro histórico, a cidade do Porto, 

o País e, particularmente, os jovens talentos a nível nacional e internacional.  

 

Estão agendadas para 2015 mais 6 edições das Feiras Francas. 
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RESULTADOS EM 2014: 
Tiveram lugar no Palácio das Artes 6 Feiras Francas (FF) que 

envolveram um total de 160 projetos (32 projetos em média 

por Feira) com mais de 8.000 visitantes ao longo do último 

ano (1.800 visitantes em média por Feira). 

 

CALENDARIZAÇÃO EM 2014: 
43ª FF: Aproveite fevereiro quem criou em janeiro 

Data I 01 e 02 de fevereiro 

 

44ª FF: A pressa é inimiga da criação 

Data I 05 e 06 de abril 

 

45ª FF: A ocasião faz o artista 

Data I 07 e 08 de junho 

 

46ª FF: Em outubro semeia e cria terás 

alegria 

Data I 04 e 05 de outubro 

 

47ª FF: Ande a Feira onde andar, no Natal cá 

vem parar 

Data I 06 e 07 de dezembro 
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PARCEIROS EM 2014: 

 Câmara Municipal do Porto 

 Porto Lazer, E.M. 

 Unicer 

 

ENTIDADE FINANCIADORA EM 2014: 
ON.2 – O Novo Norte (CCDR-N) 
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4.2. EXPOSIÇÕES  
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Alexandra Pinheiro (apinheiro@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público em geral, com presença dos estudantes de Artes. 

 

DESCRIÇÃO: 

As exposições no PAFT visaram mostrar/exibir obras de arte, apoiando artistas e 

contribuindo para o crescente desenvolvimento da criação artística em especial na zona 

do Grande Porto. 

 

RESULTADOS EM 2014: 
O Palácio das Artes recebeu 4 exposições que consolidaram a sua programação cultural: 

 

Exposição “Retrato do artista quando jovem” 

Artistas I Adriano Mesquita, Afonso Rocha, Alexandre 

Vogler, Ana Azevedo, Benedita Kendall, Carlota 

Monjardino, Catarina Castelo Branco, Cristina 

Valadas, Emanuel Moreira, Inês Gama, Isabel Freire, 

João Castro Silva, Karocha, Luis Barreiros, Marco 

Mendes, Maria Sottomayor, Oscar Gregório, Paulo 

Cardoso, Rute Marcão, Sílvia Carreira, Sónia Arupia, 

Susana Bravo, Tita Costa, Vitor Teodósio, entre 

outros. 

 

Data I 29 de março a 30 de maio 

Visitantes: 2.000   

mailto:apinheiro@fjuventude.pt
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A presente exposição resultou de uma seleção realizada sobre o acervo de obras da 

Fundação da Juventude, cuja coleção foi o resultado de 23 anos de atividade no apoio a 

jovens criadores nacionais e internacionais. 

Os trabalhos selecionados por Isabel Gomes, predominantemente de Pintura, mas 

também de Fotografia e Escultura foram elaborados por jovens artistas, desde 1990 até 

2014, tendo já tido a oportunidade de mostrar as suas criações em exposições 

individuais e coletivas na sede ou delegações da Fundação da Juventude ou ainda no seu 

equipamento cultural “Palácio das Artes – Fábrica de Talentos”. 

Com recurso a diversas técnicas e estilos, apresentaram-se obras de cerca de 30 artistas 

numa aposta clara da Fundação da Juventude de divulgação do seu espólio e 

promovendo a integração dos jovens na vida profissional.  

 

Exposição “Destination UnKnown” 

Artistas I Angelina Nogueira, Daniel Ferreira, Filipa 

Lopes, Maria Martins, Sofia Sousa e Zélia Vieira 

 

Data I 5 a 31 de julho 

Visitantes: 1.500 

 

Destination Unknown foi a exposição dos 

estudantes finalistas 2013/2014 do Curso de Artes 

Plásticas e Intermédia da Escola Superior Artística 

do Porto. Reuniu obras que resultaram da 

fundamentação e do desenvolvimento de projetos artísticos a partir de temáticas 

individuais que articularam a aplicação dos métodos de criação tradicionais com 

sistemas de criação intermedial em zonas hibridas e inovadoras de conceção, produção 

e viabilização de obras no campo da Arte Contemporânea. 
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Exposição “Porto – Diálogos com a 

cidade” 

Artista I José Eduardo Cunha 

 

Data I 05 de setembro a 01 de 

outubro  

Visitantes: 1.500 

 

A exposição de fotografia “Porto – 

Diálogos com a Cidade”, da autoria 

de José Eduardo Cunha, permitiu 

partir à descoberta de um Porto 

diferente, numa multiplicidade de percursos. Foi um contributo importante para 

aumentar a visibilidade internacional da cidade, construindo uma imagem externa forte 

e coerente. 

Segundo o autor, “é numa ambivalência de diálogos - entre o descritivo de umas 

imagens e o sensorial de outras, na convivência do racional com o emocional - que se 

estabelecerá toda a narrativa, o fio condutor da exposição e do livro realizado, com 

prefácio de Álvaro Siza Vieira e texto de Maria do Carmo Serén, que caracteriza todo o 

projeto, numa tentativa de entender e interiorizar o Porto no seu momento presente”. 

 

Exposição “ONE2 Collection” 

Artistas I Ben Schumacher, Elaine 

Cameron-Weir, Erika Vogt, 

Fredrik Vaerslev, Hugh Scott 

Douglas, Israel Lund, Jessica 

Warboys, Karla Black, Kerstin 

Braetsch, Kon Trubkovich, Lena 

Henke, Lucy Mckenzie, Sam Falls 

e Simon Fujiwara 



50 
 

 

Data I 08 de novembro a 08 de fevereiro 2015 

Visitantes: 3.000 

 

No âmbito das Comemorações dos 25 Anos da Fundação da Juventude, o Palácio das 

Artes - Fábrica de Talentos, no ano em que comemorou o seu 5º aniversário, recebeu a 

exposição «ONE2 Collection» que é o resultado da seleção de obras da coleção privada 

americana sediada em Boston e cujo diretor artístico é André Viana.  

Estiveram expostos 33 trabalhos da autoria de 14 jovens artistas do panorama 

internacional. 

Esta coleção foi apresentada pela primeira vez ao público e é constituída por pinturas, 

esculturas e instalações caracterizadas pela sua diversidade, criatividade, 

interculturalidade, cor e movimento. 

 

PARCEIROS EM 2014: 

 Câmara Municipal do Porto 

 Porto Lazer, E.M. 

 Unicer  

 IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 

 Tintas CIN 
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4.3. DUAS DE LETRA 
 

GESTOR DE PROJETO: 
Porto – Alexandra Pinheiro  

(apinheiro@fjuventude.pt ) 

 

PÚBLICO-ALVO: 
Público em geral em especial os jovens. 

 

DESCRIÇÃO: 
“Duas de Letra…” foi uma nova aposta da Fundação da Juventude em 2014. Com o 

objetivo de reunir pessoas à volta de um tema pertinente e atual, abrimos um espaço 

para uma conversa informal e descontraída no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. 

Ao longo do ano organizaram-se 4 edições de “Duas de Letra…”. 

Os encontros tiveram convidados de relevo nas áreas debatidas, mas todos os presentes 

estiveram à vontade para apresentar as suas opiniões, ideias, dúvidas e partilhar 

experiências. 

O projeto terminou no ano de 2014 em parte devido à fraca adesão do público em geral 

e em especial dos jovens. 

 

CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS EM 2014: 
 

Agricultura familiar em Portugal – que futuro? 

Data I 22 de fevereiro  

Convidados I Luís Alves – Co-fundador d’O Cantinho das Aromáticas; Pedro Medeiros – 

Fundador da Sustenta; Joaquim Costa – Gestor de uma exploração agrícola familiar e 

Moreira da Silva. 
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Foram abordadas questões como as oportunidades em tempos de crise, os apoios e 

incentivos, a agricultura familiar vs produção em massa, as hortas urbanas e os “novos 

agricultores”. Estiveram presentes 25 participantes. 

 

Desemprego jovem – que soluções? 

Data I 22 de março 

Convidados I Manuel Guedes – Co-Fundador do projeto Reabilitação Total, Rosário 

Morais – Delegação Regional do Norte do IEFP e Ricardo Carvalho – Presidente Executivo 

da Fundação da Juventude. 

O objetivo passou por perceber o desemprego jovem enquanto um entrave para o 

crescimento económico e de elevado rico para a coesão social.  

Os estágios profissionais, a emigração e o empreendedorismo foram alguns dos pontos 

que estiveram “em cima da mesa”. Estiveram presentes 30 participantes. 

 

Juventude e Sexualidade 

Data I 24 de maio 

Convidados I Manuela Moura e Sandra Vilarinho – Sociedade Portuguesa de Sexologia 

Clínica, Cristina Vieira – Universidade Aberta/Porto, José Pinto da Costa – Instituto CRIAP 

e Laura Aguiar – Fundação Portuguesa “A Comunidade contra a Sida” 

Foi abordada a transformação da Juventude em termos de relações, pensamentos, 

perspetivas e ações. Igualmente discutiu-se como é entendida a sexualidade hoje em 

dia, como é vivida e abordada. Estiveram presentes 24 participantes. 

 

O impacto das mudanças tecnológicas – os desafios e oportunidades na nova era da 

digitalização 

Data I 03 de julho 
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Convidados I Filipe Araújo – Vereador do Pelouro da Inovação e Ambiente na CMP, 

Fernando Machado – Diretor Geral da Inova Gaia e Felipe Avila da Costa – Responsável 

pelo Polo Tecnológico e pelo Programa de Aceleração de Startups do Parque de Ciência 

e Tecnologia da Universidade do Porto. 

O objetivo passou por perceber para onde caminha a sociedade nesta era da 

digitalização e qual o impacto que o acesso facilitado tem ou não nas diferentes 

gerações. Estiveram presentes 27 participantes. 

 

PARCEIROS EM 2014: 

 Porto Lazer, E.M. 

 Unicer  

 

EVIDÊNCIAS:  
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4.4. CONCURSO NACIONAL DE DESIGN “EM PORTUGUÊS” 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Alexandra Pinheiro 

(apinheiro@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens estudantes ou profissionais de Arquitetura 

ou Design, com idades compreendidas entre os 18 e 

os 35 anos e residentes em Portugal. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Concurso visa estimular a reflexão e a 

apresentação de produtos, que tenham por 

referência o aproveitamento dos desperdícios cerâmicos da empresa Revigrés, dando 

origem a produtos com uma identidade específica, em que o design e o ambiente se 

encontram de mãos dadas. 

O Concurso consistirá em duas fases: na primeira serão selecionados 10 projectos 

através da apresentação de desenhos e maquetes e que passarão à fase seguinte.  

Após sugestões do júri serão novamente analisados e premiados os 3 melhores 

projectos. 

Os projectos premiados serão propriedade da empresa Revigrés e poderão vir a ser 

comercializados pela mesma. 
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Estratégia: 

No ano de 2015, a Fundação da Juventude, aposta na realização da 8ª edição deste 

Concurso, que não se realizou em 2013 e 2014 por ausência de patrocinadores, desta 

vez numa relação de exclusividade com a empresa Revigrés.   

Serão atribuídos 3 prémios pecuniários: 1º prémio 3.000€; 2º prémio 2.500€; 3º prémio 

1.500€. 

 

PARCEIROS: 

Potenciais: 

 Associação Portuguesa de Designers 

 Ordem dos Arquitetos 

 Faculdade de Arquitetura do Porto 

 Faculdade de Arquitetura de Lisboa 

 ESAD 

 ESAP 

 IADE   

 

PATROCINADOR: 

Revigrés – Indústria de Pavimentos e Revestimentos de Grés, Lda. 
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4.5. CONCURSO DOS MARTELINHOS DE SÃO JOÃO  
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens estudantes ou profissionais de Arquitetura 

ou Design, com idades compreendidas entre os 18 

e os 35 anos e residentes em Portugal. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Concurso “Martelinhos de São João”/ 2014 foi 

uma iniciativa da Fundação da Juventude 

organizada em parceria com a Câmara Municipal do 

Porto e com o apoio da Fundação Millennium BCP, 

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

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

celebrar o seu 52º aniversário. 

Em 2015 terá lugar o 4º Concurso dos Martelinhos de São João. 

 

CALENDÁRIO EM 2014: 

 Data limite de entrega de propostas: 26 de Maio 

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

Junho 

 Exposição: 11 de Junho a 3 de Julho, Palácio das Artes – Fábrica de Talentos 
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RESULTADOS EM 2014: 
Foram recebidas, ao todo, 191 propostas: 36 propostas 3D, 146 propostas 2D e 9 

propostas em Vídeo.  

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

classificado teve direito a um prémio no valor de €500. Na categoria 3D foram, 

excecionalmente, atribuídos 2 segundos prémios.  

Todos os prémios pecuniários, no total de €5000, foram financiados pela Fundação 

Millennium bcp. 

 

Vencedores: 

Categoria 2D: 

1º Prémio (1.000€): Patrícia Filipa Matos Eira e Miguel Lopes da Costa 

2º Prémio (500€): Andreia Margarida Pinto Lopes 

 

Categoria 3 D: 

1º Prémio (1.000€): Maria Isabel das Neves Fernandes 

2º Prémio (500€): Mariana Moranduzzo Costa Pascoal e Marta Nestor P. de Magalhães 

P. Rodrigues 

 

Vídeo: 

1º Prémio (1.000€): Helena da Costa Morais Soares e Jessica Félix Teixeira 

2º Prémio (500€): Beatriz Coelho dos Reis Marto, Joana Coelho dos Reis Marto e Carina 

Isabel Bastos Figueiredo 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS EM 2014: 

 Câmara Municipal do Porto 

 Porto Lazer, E.M. 
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MECENAS EXCLUSIVO EM 2014: 

 Fundação Millennium bcp 

 

EVIDÊNCIAS:  
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4.6. PROGRAMA NACIONAL DE BOLSAS DE 

INVESTIGAÇÃO MILLENNIUM NA ÁREA DA CIDADE E DA 

ARQUITECTURA 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens licenciados em Arquitetura, residentes em 

Portugal até aos 35 anos de idade, oriundos de todos 

os estabelecimentos de ensino superior, público, 

privado, e/ou cooperativo, desde que devidamente 

autorizados pelo Ministério da Educação e inscritos 

na Ordem dos Arquitetos. 

 

DESCRIÇÃO: 

Tema: Cidade e Património Arquitetónico do Séc. XX: 1910-1974 

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

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

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

nacional. 

De âmbito Nacional, serão atribuídas até 10 Bolsas de Investigação no valor de 2250 € 

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

preparação e realização do estudo, de deslocação, alojamento, entre outras. 
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CALENDARIZAÇÃO E RESULTADO EM 2014: 
Em 2014 pela dificuldade na adesão de Municípios parceiros não foi possível iniciar o 

projeto tendo este sido recalendarizado para Abril de 2015 (conforme Plano de 

Atividade de 2015 já apresentado e aprovado). 

Serão Municípios apoiantes: Porto; Santa Maria da Feira; Cascais; Figueira da Foz; 

Oliveira de Azeméis; Caldas da Rainha; Vila de Rei; Mação; Funchal.  

Aguardamos resposta final dos seguintes Municípios: Maia, Paredes, Sardoal, Sertã e 

Oeiras.  

Serão selecionados ainda dois municípios, cujas bolsas de investigação serão atribuídas 

pela Fundação Millennium BCP e pela Fundação da Juventude de uma lista de 

Municípios de relevância patrimonial.  

No final do Programa será realizada uma exposição itinerante e final dos trabalhos em 

todos os Municípios apoiantes e aderentes. A exposição terá início no Palácio das Artes, 

no Porto, em Outubro de 2015. 

 

PARCEIROS, PATROCINADORES E MECENAS EM 2015 (RECALENDARIZADO PARA 
ABRIL 2015): 
 

Atuais:  

Científico: Ordem dos Arquitetos (incluindo a Secção Norte e Secção Sul)  

Institucionais: ANMP, IHRU e DGAL 

Municípios (já confirmados): Porto; Santa Maria da Feira; Cascais; Figueira da Foz; 

Oliveira de Azeméis; Caldas da Rainha; Vila de Rei; Mação; Funchal. 

Mecenas Exclusivo: Fundação Millennium bcp 
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4.7. IMAGINA ATLANTICA 2.0 
 

GESTOR DE PROJETO: 
Porto – Paula Cardoso 

(pcardoso@fjuventude.pt)   

 

PÚBLICO-ALVO: 
Empresas, festivais, criadores e profissionais do 

Espaço Atlântico das áreas das novas 

tecnologias da imagem e promoção do 

património digital. 

 

DESCRIÇÃO: 
O projeto Imagina Atlantica visou criar um cluster da área Atlântica focado nas novas 

tecnologias da imagem e na sua aplicação na promoção inovadora do património digital 

do Espaço Atlântico. 

O projeto teve como objetivo a longo prazo a criação da Agência de Promoção Imagina 

Atlantica, desenvolvendo simultaneamente atividades experimentais iniciados no 

âmbito do projeto tais como: 

 Rede de competências do projeto: intercâmbios entre empresas, festivais, criadores 

e profissionais dentro do Espaço Atlântico das áreas das novas tecnologias da 

imagem e promoção do património digital; organização de programas de 

intercâmbios de jovens profissionais; 

 Promoção-capitalização do projeto Cluster criativo: website; publicação; 

conferencia; 

 Estudo Living-Lab. 

 

CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS EM 2014: 
Entre 23 e 24 de Janeiro de 2014, a Fundação da Juventude organizou no Porto, um 

B2B Meeting no qual jovens profissionais e empresas portuguesas e espanholas, 
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provenientes da Galiza e das Astúrias, tiveram oportunidade de apresentar o trabalho 

que têm desenvolvido e estabelecer contactos e parcerias.  

Os participantes tiveram oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela 

ADDICT, e por outras empresas dos audiovisuais que participaram no evento.  

Foram, também, organizadas visitas à Universidade do Porto, nomeadamente à UPTEC 

– PINC, bem como a alguns projectos culturais e de promoção do património como o 

Edifício AXA, Porto; o Museu da Chapelaria, a Oliva Creative Factory, e a Casa da 

Criatividade, em S. João da Madeira. 

Entre 3 e 17 de Fevereiro, a Fundação da Juventude, recebeu e organizou visitas a 

empresas da área da banda desenhada, estúdios de animação, entre outros, para 

jovens recém-diplomados na área da banda desenhada, da escola EMCA, Angoulême, e 

para um grupo de jovens profissionais da Xunta da Galícia. 

A Fundação da Juventude, participou na Conferência Final do IMAGINA ATLÂNTICA, 

que se realizou em Angoulême entre 20 e 21 de Fevereiro de 2014.  

Nesta conferência participaram, a convite da instituição, a responsável do OLIVA 

CREATIVE FACTORY e uma jovem profissional da área do design de comunicação. 

 

PARCEIROS EM 2014: 
GrandAngoulême; Pôle Image Magelis; INTELI - Inteligencia em inovação; Centro de 

inovação; Xunta de Galícia; Cluster Audiovisual de Astúrias; Fundacion Municipal de 

Cultura de Aviles; Bangor University; Donegal Enterprise.  

 

ENTIDADE FINANCIADORA EM 2014: 
Espaço Atlântico INTERREG IV B através Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER). 
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EVIDÊNCIAS:  
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4.8. OUTRAS INICIATIVAS 
 

4.8.1. DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS 

 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Alexandra Pinheiro 

(apinheiro@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público em geral. 

 

DESCRIÇÃO: 

A 28 de março teve lugar mais uma edição do 

Dia Nacional dos Centros Históricos, 

organizada pela Câmara Municipal do Porto 

em colaboração com a Porto Lazer, Turismo e 

várias entidades sediadas no centro histórico 

do Porto. 

O objetivo foi criar oportunidades de visita ao 

centro histórico, de fruição do seu Património 

e de acesso ao conhecimento deste espaço 

único, através de oferta cultural diversificada, tais como: visitas livres/guiadas, passeios, 

exposições, debates, oficinas, concertos, entre outros. 

Em 2015 a Fundação da Juventude participará novamente e ativamente na 

comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos. 

 

RESULTADOS EM 2014: 
A Fundação da Juventude através do PAFT marcou mais uma vez presença neste Dia 

Nacional dos Centros Históricos e abriu as suas portas e ofereceu cultura. 

mailto:apinheiro@fjuventude.pt
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Vistas: 1.350 

Programação do dia 28 de Março: 

 Oficina “O museu portátil dos sons”, que consistiu em realizar música através de 

objetos do quotidiano e contou com 16 crianças, dos 6 aos 14 anos.  

 Inauguração da exposição “Retrato do artista quando jovem”, cuja mostra resultou 

da seleção de obras do acervo da Fundação da Juventude. 

 Coro Per Cantare, da Escola de Música de Perosinho, Vila Nova de Gaia. 

 Concerto “Sopro Contínuo – o multi-instrumentista na época barroca”, que mostrou 

ao público o virtuosismo e a prática de tocar vários instrumentos, exercida pelos 

Stadpffeifer, músicos da câmara da cidade de Leipzig. 

 Teatro “Barandas” – um cromo do Porto 

 

PARCEIROS EM 2014: 
Câmara Municipal do Porto, Arquivo Distrital do Porto, Associação Comercial do Porto, 

Casa do Infante, Centro Português de Fotografia, Douro Azul, Escola Superior Artística 

do Porto, Museu dos Transportes e Comunicações, Teatro Nacional de São João e Sé 

Catedral. 
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4.8.2. SEMINÁRIO “O VALOR DO PATRIMÓNIO E DO TURISMO NA 

ECONOMIA PORTUGUESA 

 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Alexandra Pinheiro  

(apinheiro@fjuventude.pt ) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens estudantes e profissionais a partir dos 18 

anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Seminário (2º edição) foi realizada em Lisboa, no 

auditório do Millennium bcp, com o objetivo de dar 

a conhecer os exemplos de relação entre o 

Património e o Turismo que existem no nosso país, 

e de abrir pistas a novos projetos, simultaneamente, conquistando o seu espaço.  

 

CALENDÁRIO EM 2014: 

Lisboa, 27 e 28 de Março  

 

RESULTADOS EM 2014: 

O Seminário contou com 200 participantes oriundos de todo o pais, 25 oradores e 4 

moderadores. Os subtemas foram abordados em 4 painéis: “Equipamentos Culturais, 

Museus, Monumentos e Sítios”, “Eventos com raiz no Património”, “Touring Cultural” e 

“Tradições e Memórias”. 

 

mailto:apinheiro@fjuventude.pt
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PARCEIROS INSTITUCIONAIS EM 2014: 

 Fundação Millennium bcp 

 PPortodosMuseus 

 Direção Regional de Cultura do Norte 
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4.8.3. ANIMAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

GESTOR DE PROJETO: 
Porto – Rita Falcão  

(rfalcao@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 
Público em geral. 

 

DESCRIÇÃO: 
Uma vez que a zona do Eixo Mouzinho/Flores – onde se localizam os edifícios da 

Fundação da Juventude – se encontra finalmente reabilitado e requalificado 

urbanisticamente, torna-se necessário apostar na revitalização e animação do espaço 

público de modo a que todas as estruturas comerciais, hoteleiras, de restauração e 

turísticas que realizaram investimentos nesta zona da cidade não se ressintam em 

termos económicos e financeiros alavancando assim a presença de clientes, transeuntes 

e turistas, nacionais e internacionais.  

É neste sentido que a Fundação da Juventude ao longo do ano de 2014 continuou a 

promover diversas atividades de animação com o objetivo de chamar mais pessoas a 

circular e a permanecer nesta zona em especial no Largo de São Domingos junto ao 

Palácio das Artes, articulando e ligando essas atividades de animação com a oferta 

cultural do próprio Palácio das Artes tanto no âmbito das Feiras Francas como das 

próprias Exposições. Em 2014 procurou-se ainda criar oportunidades para os Jovens 

Criadores, recorrendo a novos talentos, produtos, meios e estratégias de comunicação 

diferenciadas. 

O projeto terá continuidade até Junho de 2015 tendo em consideração a reprogramação 

física e financeira em sede de ON.2 – O Novo Norte. 
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CALENDÁRIO EM 2014: 

De Janeiro a Dezembro de 2014. 

 

RESULTADOS EM 2014: 
Associadas às Feiras Francas no Palácio das Artes teve 

lugar a realização de 8 performances em diferentes 

áreas artísticas da música, da dança e do teatro com 

especial enfoque na realização de uma programação 

autónoma para o Dia Nacional dos Centros Históricos 

que teve lugar a 28 de Março. 

Foi ainda lançado e desenvolvido o projeto Porto 

Mercator em parceria com a Porto Lazer E.M. com a 

principal finalidade de promover o comércio local 

promovendo a marca Porto como uma cidade inovadora 

facilitando o acesso à Rua das Flores e ao Eixo 

Mouzinho/Flores. 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS EM 2014: 
Promotor: Câmara Municipal do Porto e Porto Lazer, 

E.M. 

 

ENTIDADE FINANCIADORA EM 2014:  
ON.2 – O Novo Norte 
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Ciência e Tecnologia 

5.1. CONCURSO PARA JOVENS CIENTISTAS E 

INVESTIGADORES (22.ª EDIÇÃO) 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino 

básico, secundário ou primeiro ano do ensino 

superior, com idades compreendidas entre os 15 

e os 20 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Concurso para Jovens Cientistas e 

Investigadores teve mais uma vez como objetivo 

promover os ideais da cooperação e do 

intercâmbio entre jovens cientistas e investigadores, e estimular o aparecimento de 

jovens talentos nas áreas da Ciência, da Tecnologia, da Investigação e da Inovação. 

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

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

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

Química.  

Os 100 melhores trabalhos foram selecionados para participar na 8ª Mostra Nacional de 

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

trabalhos que representaram Portugal nos certames internacionais: Final Europeia do 

Concurso Europeu para Jovens Cientistas (EUCYS 2014, em Varsóvia), Semana 

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

mailto:schaves@fjuventude.pt


72 
 

Em 2015 será lançada a 23ª Edição do Concurso Jovens Cientistas e Investigadores. 

 

CALENDARIZAÇÃO EM 2014: 
Entrega de trabalhos: decorreu até 24 de Abril 

8ª Mostra Nacional de Ciência: decorreu de 29 a 31 de Maio (Museu da Eletricidade, 

Lisboa)  

 

RESULTADOS EM 2014: 
Foram submetidos 122 projetos realizados por 301 jovens e coordenados por 80 

professores, num total de 52 escolas de todo o país. 

O número de projetos candidatos registou uma ligeira subida com mais 3 projetos do 

que não edição anterior o que demonstra a consolidação do Concurso a nível nacional. 

 

PARCEIROS EM 2014:  

 Porto Editora;  

 Lipor;  

 ADENE;  

 Pousadas da Juventude;  

 MEO;  

 Intel;  

 Sapo.pt;  

 Fórum Estudante. 

 
MECENAS EM 2014: 

 Fundação EDP/ Museu da Eletricidade;  

 Direção Geral da Educação do Ministério da Educação e Ciência;  

 Agência Ciência Viva;  

 FLAD;  

 AstraZeneca. 
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EVIDÊNCIAS:  
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5.2. MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA (8.ª EDIÇÃO) 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino 

básico, secundário ou primeiro ano do ensino 

superior, com idades compreendidas entre os 15 e 

os 20 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

A Mostra foi mais uma vez realizada no Museu da 

Eletricidade e com o especial apoio da 

FEDP/Museu da Eletricidade.  

Esta Mostra é sempre o culminar do Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, 

na qual são apresentados os 100 melhores trabalhos apresentados no âmbito deste 

concurso e atribuídos os prémios e representações internacionais.  

Os objetivos da Mostra passaram por dar a conhecer a outros estudantes, professores, 

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

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

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

incutindo-lhes um espírito mais pró-ativo e de maior responsabilidade no 

desenvolvimento das suas comunidades e do país.  

Em 2015 terá lugar a 9º Mostra Nacional de Ciência.  

 

  

mailto:schaves@fjuventude.pt
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CALENDARIZAÇÃO EM 2014: 
De 29 a 31 de Maio (Museu da Eletricidade, Lisboa). 

 

RESULTADOS EM 2014: 
Participaram na 8ª Mostra 100 projetos, realizados por 246 jovens e orientados por 53 

professores coordenadores, num total de 44 escolas de todo o país.  

No final da Mostra, a Fundação da Juventude realizou um inquérito de avaliação, tendo 

verificado que o grau de satisfação dos participantes foi bastante bom, tendo 52% ficado 

muito satisfeito e 44% satisfeito. 

 
 
PARCEIROS EM 2014:  

 Porto Editora;  

 Lipor;  

 ADENE;  

 Pousadas da Juventude;  

 MEO;  

 Intel;  

 Sapo.pt;  

 Fórum Estudante. 

 

MECENAS EM 2014: 

 Fundação EDP/ Museu da Eletricidade;  

 Direção Geral da Educação do Ministério da Educação e Ciência;  

 Agência Ciência Viva;  

 FLAD;  

 AstraZeneca. 
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EVIDÊNCIAS:  
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5.3. KIICS – KNOWLEDGE INCUBATION IN INNOVATION AND CREATION 

FOR SCIENCE 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens estudantes, com idades entre os 14 e os 20 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

O projeto KiiCS – Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science, 

financiado pelo FP7 - Seventh Framework Programme, permite estabelecer a ligação 

entre a ciência e arte e envolve os seguintes países europeus: Bélgica, Itália, Reino 

Unido, Eslovénia, Irlanda, Holanda, Polónia, Suécia, Espanha, França. 

Coube em 2014 à Fundação da Juventude a organização do 3º workshop intitulado 

“ENTRE A PALAVRA E A COISA”, da responsabilidade da Arquiteta Patricia Robalo Ribeiro 

que teve lugar na 8ª Mostra Nacional de Ciência 

A Fundação da Juventude fez ainda parte do cluster “Sea Cities” em parceria com as 

cidades de Nápoles e Corunha através do qual envolveu jovens dos cursos profissionais 

de Turismo no processo de geração e maturação de ideias na área do Turismo e 

Mobilidades relacionadas com a cidade do Porto.  

Este projeto terminou a 31 de janeiro de 2015. 

 

CALENDARIZAÇÃO EM 2014: 
Workshop “ENTRE A PALAVRA E A COISA”: decorreu no dia 30 de maio, em Lisboa, no 

Museu da Eletricidade, enquadrado no programa da Mostra. 

Concurso sobre Turismo e Mobilidade: lançado em outubro de 2013 com entrega de 

propostas até ao dia 22 de novembro de 2013. O júri reuniu no dia 8 de janeiro de 2014 

mailto:schaves@fjuventude.pt


78 
 

e selecionou 6 trabalhos para passar à fase seguinte. No dia 26 de junho de 2014 

decorreu a apresentação final e avaliação dos trabalhos. 

 

 

RESULTADOS EM 2014: 
Workshop “ENTRE A PALAVRA E A COISA”: 

Participaram no Workshop os jovens cientistas e os professores coordenadores 

presentes na 8ª Mostra Nacional de Ciência. A avaliação revelou que os participantes 

ficaram muito satisfeitos (21%) e satisfeitos (34%). 

 

CONCURSO SOBRE TURISMO E MOBILIDADE:  
Participaram 62 alunos com 15 projetos, sob a 

coordenação de 22 professores, oriundos de 6 

escolas da zona do Porto, Gaia, Matosinhos e 

Espinho. 

Foram selecionados para a 2ª fase 6 projetos, 

realizados por 27 alunos e com a coordenação de 

7 professores, envolvendo 4 escolas. 

Foi selecionado o projeto “Blinde Senses”, da 

autoria de 5 alunas do curso profissional de 

Turismo, da Escola Profissional de Espinho. 

 

PARCEIROS EM 2014: 
Comissão Europeia / FP7 

 

ENTIDADE FINANCIADORA EM 2014: 
Comissão Europeia / FP7 
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EVIDÊNCIAS:  
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5.4. SCICAMP – SCIENCE HOLIDAY CAMPS IN EUROPE 
 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Susana Chaves 

(schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens estudantes, com idades entre os 14 e os 

20 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

Este projeto Europeu, financiado pelo programa Comenius, foi apresentado pela Martin-

Luther-University Halle-Wittenberg, da Alemanha mais concretamente pelo seu 

Departamento de Biologia, tendo como parceiros as seguintes entidades: University of 

Southern Denmark, em Odense/Dinamarca; ScienceTalenter, instituição pública sem 

fins lucrativos/Dinamarca; Elhuyar Fundaziona, Fundação Pública, no País 

Basco/Espanha; Center for the Promotion of Science, Museu Público em 

Belgrado/Sérvia; Fundação da Juventude/Portugal; The Young Scientists of Slovakia, em 

Bratislava/Eslováquia.  

Este projeto visa estabelecer uma rede de instituições/organizações que respeitem os 

objetivos seguintes:  

 Ligar diferentes organizadores de Campos de Ciência com uma forte ligação 

Europeia, intercâmbio de boas práticas e desenvolvimento desses Campos;  

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

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

ensino de STEM;  

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

na sala de aula.  

Este projeto tem continuação em 2015 (termina em Dezembro de 2015). 

mailto:schaves@fjuventude.pt
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CALENDARIZAÇÃO EM 2014: 

25 a 29 de Março – divulgação do projeto SciCamp na Futurália, em Lisboa; 

26 de Março - workshop “Ciência Divertida”, na Futurália, em Lisboa; 

30 de Maio de 2014 – workshop SciCamp para professores que participaram na 8ª 

Mostra Nacional de Ciência, com divulgação do projeto na Mostra; 

9 de Junho de 2014 – reunião de consórcio em San Sebastião, Espanha; 

6 a 10 de Junho de 2014 – participação na 2ª conferência do projeto que decorreu na 

Universidade de Verão da Universidade de San Sebastian, em Espanha; 

24 a 26 de Outubro de 2014 – divulgação do projeto na 2ª Scientix Conference, em 

Bruxelas; 

26 de Outubro de 2014 – apresentação/workshop do projeto na 2ª Scientix Conference. 

 

RESULTADOS EM 2014: 

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

tradução dos conteúdos para o website do projeto. Foi traduzido o relatório do projeto 

para que o mesmo fosse divulgado e disponibilizado no website. 

O projeto foi divulgado na Futurália, em Lisboa, na 8ª Mostra Nacional de Ciência, na 2ª 

Scientix Conference, em Bruxelas. 

Foram realizados 3 workshops, 1 na Futurália, outro na 8ª Mostra Nacional de Ciência e 

um terceiro em Bruxelas, na Scientix Conference. 

 

PARCEIROS: 

 University of Southern Denmark, em Odense/Dinamarca 

 ScienceTalenter, instituição pública sem fins lucrativos/Dinamarca 

 Elhuyar Fundaziona, Fundação Pública, no País Basco/Espanha 

 Center for the Promotion of Science, Museu Público em Belgrado/Sérvia  
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 The Young Scientists of Slovakia, em Bratislava/Eslováquia 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 
Programa Europeu Comenius 
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5.5. PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

EUCYS 2015 / INTEL-ISEF 2015 

SEMANA INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A VIDA SELVAGEM 

INESPO 2015 

 

GESTOR DE PROJECTO: 

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, 

secundário ou primeiro ano do ensino superior, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 20 anos que participam nos 

projetos e atividades da Fundação da Juventude. 

  

DESCRIÇÃO: 

Os projetos premiados no Concurso para Jovens Cientistas e 

Investigadores participaram em Certames Europeus e 

Mundiais no ano de 2014. 

Em 2015 estão previstas novas participações internacionais. 

 

RESULTADOS EM 2014: 
Destacam-se as seguintes participações: 

 

Intel ISEF 2014 

Decorreu de 10 a 17 de maio de 2014, em Los Angeles, Califórnia nos EUA, na qual 

participaram dois projetos:  
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1) "Creme de Bactriófagos: Medida preventiva de propagação e contágio de 

doenças causadas por bactérias”: premiado no 21º Concurso para Jovens Cientistas 

e Investigadores 2013 com o 3º lugar, da autoria de Ana Rita Alves Pereira de 

Ferreira Monteiro e Beatriz Cunha Quiaios, com 18 anos, e alunas do Colégio 

Valsassina, em Lisboa;  

 

2) “TBox”: premiado no 21º Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 2013 

com o 4º lugar, da autoria de André Santos Ferreira, Gonçalo Gonçalves Duarte 

Pires, Ricardo Martins Coelho Nunes, todos com 18 anos, e alunos da Escola 

Secundária de Oliveira do Bairro.  

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

1600 estudantes, de 65 países de todo o mundo. 

O projeto TBox obteve o 2º prémio da “American Intellectual Property Law Association”, 

no valor de 250 USD. 

 

EUCYS 2014 – European Union Contest for Young Scientists 

Decorreu de 19 a 24 de setembro de 2014, em Varsóvia, na Polónia, na qual participaram 

os projetos:  

1) “Smart Snails”, na área da Biologia, da autoria das alunas Matilde Silva e Marina 

Garcia da Escola Secundária de Arouca;  

 

2) “Disponibilidade de iodo e consequentes alterações morfológicas na tiroide”, 

na área das Ciências Médicas, da autoria da Anna Hormann, da Cândida Medeiros e 

da Tânia Santos, alunas da Escola Secundária de Lagoa, nos Açores;  

 

3) “Uma caraterização natural de semi-reticulados de bandas retangulares e 

grupos de expoente dois”, na área da Matemática, da autoria de aluno João Araújo 

do Colégio Planalto, em Lisboa. 

Os projetos “Smart Snails” e “Uma caraterização natural de semi-reticulados de bandas 

retangulares e grupos de expoente dois”, foram os grandes vencedores do EUCYS 2014, 
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tendo arrecadado para Portugal dois primeiros prémios, no valor de 7.000€ cada e ainda 

a participação no London International Youth Science Forum, em Londres, em Agosto 

de 2015. 

 

Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem 2014 

Decorreu de 21 a 28 de Junho de 2014 nos Alpes Suíços, na qual participaram duas 

jovens cientistas portuguesas, a Ana Bernardo e a Joana Gregório, alunas da Escola 

secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, de Odemira, que participaram na Mostra 

nacional de Ciência com o projeto “Impacto dos caminhantes da Rota Vicentina na flora 

dunar”, na área das Ciências do Ambiente.  

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

europa, promovida pela Fundação “Schweizer Jugend Forscht”.  

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS E PATROCINADORES EM 2014: 

 INTEL Education 

 FLAD- Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento  
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EVIDÊNCIAS:  
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Projetos em Parceria 
A Fundação da Juventude ao longo do ano de 2014 desenvolveu um conjunto de 

importantes parcerias institucionais em diferentes projetos na área da Juventude tendo 

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

desenvolvimento com sucesso dos projetos em referência mas procurando sobretudo 

potenciar a marca Fundação da Juventude. 

 

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

de 2014 nos quais a Fundação da Juventude é parceiro ativo. 

 

 

6.1. PRÉMIO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS (6ª 

EDIÇÃO)   
O Prémio Nacional Indústrias Criativas – Super 

Bock/Serralves é uma iniciativa pioneira em Portugal, 

promovida pela Unicer, através da marca Super Bock e 

da Fundação de Serralves tem sido a Fundação da 

Juventude mais uma vez um dos seus parceiros 

estratégicos nesta 6ª edição. 

Em 2014, foi iniciada uma parceria do Prémio Nacional 

Indústrias Criativas (PNIC) com o programa The Next Big 

Idea (TNBI), que organizou os RoadShows PNIC/TNBI, 

para divulgação do Prémio junto da comunidade 

universitária e dos forúns das Indústrias Criativas bem 

como criadas 4 grandes categorias a concurso. 

As candidaturas decorreram até 14 de abril. O projeto vencedor recebeu 25.000€ e 

representou Portugal na Creative Business Cup 2004. 
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À sexta edição, o Prémio Nacional Indústrias Criativas é já uma história de sucesso com 

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

determinação e vontade fazem parte do léxico das instituições e parceiros que 

promovem este Prémio, mas sobretudo dos inúmeros empreendedores (candidatos, 

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

procurando sempre novos patamares de excelência, conhecimento e criatividade. 

Em 2015 a Fundação da Juventude será novamente parceria estratégica da 7ª edição. 

 

 

6.2. X BIENAL DE PINTURA DO EIXO-ATLÂNTICO 
 

Entre Outubro de 2013 e Janeiro de 2014 decorreu a 

X Bienal de Pintura do Eixo Atlântico do Noroeste 

Peninsular, a única exposição itinerante e 

transfronteiriça entre dois países na União Europeia. 

Tratou-se mais uma vez de um acontecimento 

artístico de grande magnitude já que, além de 

promover os artistas da Euro região, consolida-se 

como uma das três melhores exposições itinerantes 

de pintura da Península Ibérica. 

 

A X edição resultou de um concurso em que puderam 

concorrer todos os artistas naturais ou residentes na 

Galiza ou no Norte de Portugal.  

O Júri selecionou as obras finalistas num número máximo de 30 que constituíram uma 

coleção itinerante e configurarão o catálogo digital do prémio para as sucessivas 

exposições que terão lugar nas cidades associadas da Galiza e da Região Norte de 

Portugal. 

 

Concedeu-se um prémio “Eixo Atlântico” à melhor obra do certame, com um valor de 

3000€ e dois segundos prémios de 1500€ cada, à melhor obra de autor português e à 
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melhor obra de autor galego respetivamente. Concedeu-se ainda o prémio “Jovens 

Talentos Luso – Galaicos” para novos artistas com idades compreendidas entre os 16 e 

os 25 anos, inclusive, com um valor de 1500€. 

 

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

tendo já confirmado em 2015 a sua continuidade enquanto parceira. 

 

 

6.3. CREATIVE MORNINGS – PALÁCIO DAS ARTES  
 

As CreativeMornings Porto são reuniões mensais 

onde os criativos portugueses têm espaço para tomar 

o pequeno-almoço enquanto debatem temas 

diversos. A participação é gratuita e conta sempre 

com oradores de referência na área. 

Tendo como objetivo potenciar o Palácio das Artes 

como espaço de referência ao nível das indústrias 

criativas na cidade do Porto foi celebrada uma 

parceira com as CreativeMornings através da qual a 

Fundação da Juventude recebe mensalmente estas 

reuniões no Palácio da Artes (teve inicio em Maio de 

2014). 

A Fundação da Juventude já renovou a sua parceira 

para o ano de 2015. 
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6.4. BANCO DE INOVAÇÃO SOCIAL – PLATAFORMA DO 

PORTO 
O Banco de Inovação Social (BIS) e a Fundação da Juventude 

assinaram um Compromisso de Colaboração para o 

Desenvolvimento da Plataforma Operacional do BIS no Porto. 

Este Compromisso teve lugar na Casa da Prelada, no dia 12 de 

novembro de 2013, com operacionalização a partir de 1 de 

Janeiro de 2014. Entre outros, um dos projetos abrangidos neste 

Compromisso será o “Ninhos de Empresas”, espaços físicos de 

incubação geridos pela Fundação da Juventude. 

Tendo em conta a atual situação económica e social e as implicações que dela decorrem 

para a sociedade portuguesa, este compromisso destina-se a – em linha com as 

orientações da União Europeia – promover a inovação com finalidades sociais e a sua 

ligação ao empreendedorismo, como uma das vias de solução para os desafios 

prementes com que o país se enfrenta, nomeadamente a necessidade imperiosa de 

estimular a criação de emprego. 

A Fundação da Juventude e o Banco de Inovação Social vão, assim, unir esforços e 

desenvolver, em conjunto, ações concretas e efetivas que incentivem a sociedade a 

participar ativamente na configuração das respostas mais adequadas e eficazes aos 

enormes desafios que, como nação, todos enfrentamos. 

O Banco de Inovação Social, projeto lançado pela Misericórdia de Lisboa, chega assim 

ao Porto com o lançamento desta Plataforma Operacional, sendo que o fundo que 

integra o projeto conta com 450 mil euros. 

A criação da Plataforma corresponde à necessidade de levar as iniciativas e programas 

do BIS a mais pessoas, de forma mais próxima e mais eficaz, tendo sido convidadas, para 

a integrar, Instituições e entidades, públicas e privadas, do âmbito do poder local, 

terceiro setor, académico, cultural e empresarial de referência no norte do país.  
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25º Aniversário da fundação da Juventude 
 

A Fundação da Juventude celebrou em 2014 o seu 25º Aniversário. 

No âmbito das comemorações dos 25 anos a Fundação da Juventude recebeu no dia 3 

de Dezembro de 2014 a visita do Presidente da República Professor Doutor Aníbal 

Cavaco Silva que enalteceu o seu trabalho - que quando era primeiro-ministro ajudou a 

nascer e cuja sede inaugurou em 1990 - reiterando a necessidade de "continuar e apoiar 

fortemente os jovens empresários" porque são estes que "vão construir a classe 

empresarial no futuro" em Portugal. 

O Presidente da República afirmou ainda na Fundação da Juventude que a juventude 

portuguesa merece toda a confiança porque "não se acomoda e não se resigna", tendo 

"condições para abrir uma janela de esperança" para Portugal. 

O Presidente da República recordou ainda que aquando da inauguração da sede da 

Fundação da Juventude lhe foi apresentada aquilo que era então uma "visão pioneira 

que era criar uma incubadora", tendo este primeiro ninho de empresas instituído em 

Portugal criado 650 empresas e empregado mais de 3500 pessoas nos 20 anos de 

existência. Teve ainda a oportunidade de ouvir atentamente vários testemunhos de 

jovens que de alguma forma estiveram ou estão ligados à Fundação da Juventude, seja 

pela formação profissional, pelo programa de estágios ou pela ciência. 

No mesmo dia teve ainda lugar no Palácio da Bolsa o Jantar de Aniversário que contou 

com a presença de todos os Fundadores e Parceiros da Fundação da Juventude bem com 

a presença do Secretário de Estado do Desporto e Juventude Dr. Emídio Guerreiro e da 

Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto Dra. Guilhermina Rego. 
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A Fundação da Juventude promoveu alguns eventos inseridos no seu 25º Aniversário (e 

no 5º Aniversário do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos): 

 8 de Novembro de 2014 

Inauguração da Exposição ON2 Colection (aberta ao público até de Fevereiro de 

2015). 

 

 3 de Dezembro de 2014 

Visita de SExa. o Presidente da República à Casa da Companhia, sede da Fundação 

da Juventude e sessão plenário com Jovens, Fundadores e Parceiros da Fundação da 

Juventude 

Jantar de Aniversário com Fundadores e Parceiros da Fundação da Juventude no 

Palácio da Bolsa com a presença de SExa. o Secretário de Estado do Desporto e 

Juventude Dr. Emídio Guerreiro. 

 

 De 11 a 13 de Dezembro de 2014 

Jornadas da Juventude, em Santa Maria da Feira, com a presença de SExa. o 

Secretário de Estado do Emprego Dr. Octávio Oliveira 
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Comunicação Institucional 
Em 2014 a Fundação da Juventude conseguiu consolidar a sua estratégia de 

comunicação institucional conseguindo tornar sua a comunicação mais eficaz 

contribuindo para a sua afirmação enquanto instituição com repercussão a nível 

nacional assente sobretudo nos meios digitais nomeadamente site oficial e redes sociais 

tendo em vista o seu público maioritariamente jovem. 

 

SITE OFICIAL 

O site da Fundação da Juventude lançado no início de novembro de 2013, teve como 

objetivo principal tornar a comunicação mais prática e apelativa para o público-alvo 

jovem. Passou a dar-se principal destaque aos Projectos e Atividades da Fundação, 

reforçando também a componente institucional com destaque para os Fundadores e 

Parceiros assim como toda a informação necessária ao abrigo das exigências da nova 

Lei-quadro das Fundações. Em 2014 continuámos a potenciar o site tornando-o cada vez 

mais simples, objetivo, objetivo e dinâmico, com uma aposta de conteúdos 

permanentemente atualizados. 

 

NEWSLETTER EXTERNA 

Com o investimento num novo servidor próprio de massmailing, será possível já em 

2015 continuar a política iniciada e consolidada em 2014 de newsletters externas com 

o periocidade mensal ou bimensal (de acordo com os projectos e atividades em curso), 

conservando desta forma o público que, de alguma forma, está ou esteve ligado à 

Fundação e à sua atividade. 

 

REDES SOCIAIS 

Continuámos a aposta nas redes sociais, nomeadamente Facebook, Twitter e Linked In, 

mantendo uma atualização permanente com a preocupação de colocação das 

publicações mais importantes nos horários críticos em que se consegue maior número 

de visualizações. O canal de Youtube continuou a ser alimentado com novos conteúdos 

em especial novos vídeos de cada projeto e/ou atividade da Fundação. Todas as redes 
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sociais mantiveram a sua ligação direta ao site da Fundação permitindo desta forma uma 

interatividade maior com a consequente projeção.   

 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS 

A Fundação da Juventude participou em 2014 em Feiras e Eventos de referência no 

âmbito da Juventude: 

 

Futurália 2014 

Quando: de 26 a 29 de Março de 2014 

Onde: FIL Lisboa 

Organização: AIP – Feiras, Congressos e Eventos 

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

formação de adultos, ensino superior e recém-licenciados 

Notas: Maior feira de referência em Portugal 

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

Aprendizagem (Formação Profissional), Voluntariado. 
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17ª Feira do Empreendedor 

Quando: de 27 a 29 de Novembro 

2014 

Onde: Centro de Congressos da 

Alfândega do Porto 

Organização: ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários 

Público-alvo: Empreendedores por contra própria ou conta de outrem, PME’s, 

Autarquias, Centros Empresariais e de Incubação, Franchising, Estudantes do Ensino 

Superior e Profissional, Universidades, Politécnicos, Consumidores em Geral 

Notas: Maior feira de referência em Portugal 

Projectos apresentados: Ninhos de Empresas, PEJENE, PEJAME 

 

Porto de Emprego 

Quando: de 11 a 13 de Março 2014 

Onde: FEP, Porto 



100 
 

Organização: FEP Junior Consulting 

Público-alvo: Pré-finalistas e Finalista de diversidades Universidades 

Projectos apresentados: Ninhos de Empresas, PEJENE, PEJAME 

 

 

 

 

 


