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NOTA INTRODUTÓRIA 

O ano de 2016 deve ser considerado como o ano de conclusão de todo o processo de reestruturação 
da Fundação da Juventude, planeado e levado a cabo nos últimos 2 exercícios, assim como um ano, 
por um lado de consolidação da sua atividade e por outro lado de transição tanto a nível interno 
como a nível externo apesar dos fortes constrangimentos sentidos ao nível financeiro.  

Em 2016 a Fundação da Juventude voltou a conseguir cumprir uma parte significativa dos projetos 
e atividades inicialmente previsto nos diferentes domínios definidos por esta Comissão Executiva e 
Conselho de Administração como vetores estratégicos de atuação com especial enfoque na 
Formação Profissional, no Emprego e Empreendedorismo, na Ciência e Tecnologia, na Cidadania e 
Voluntariado e na Inovação e Criatividade, este último sobretudo através do Palácio das Artes que 
conseguiu apresentar mais uma vez uma agenda e uma proposta cultural praticamente 
permanente ao longo do ano.  

A conjuntura nacional, tal como em 2015, manteve-se inalterada em 2016, caracterizada por uma 
manutenção da redução de verbas oriundas de Entidades Públicas para o Setor Fundacional (por 
imposição dos sucessivos Orçamentos de Estado incluindo o de 2016) o que continuou a provocar 
dificuldades à Fundação da Juventude, e já sentidas em 2015, bem como por parte de Entidades 
Privadas ao abrigo das politicas de Responsabilidade Social e Lei do Mecenato fruto da ainda fraca 
conjuntura económica do pais, apesar de algumas melhorias sentidas mas ainda sem reflexo direto, 
o que se tem traduzido numa incapacidade de aumento de receita própria, apesar desta ter 
estabilizado no exercício de 2016 (tal como em 2015), exigindo cada vez mais uma consolidação do 
esforço de contenção e reestruturação da estrutura operacional, o que tem vindo a ser feito desde 
2013, e concluído em 2016, já com a centralização da atividade no Porto e em Lisboa concentrando 
desta forma recursos, ganhando escala e mantendo a esfera de atuação e visibilidades nacionais 
que se exigem à Fundação da Juventude.  

O ano de 2016 marcou o começo de um ciclo importante da Fundação da Juventude tendo em vista 
o quadro comunitário de apoio Portugal 2020 com a necessária consolidação de passivo de 
médio/longo prazo (através da venda dos edifícios da Casa da Companhia, Ferraz e Vitória 
concretizada em 21 de Julho de 2016) beneficiando já ́ da reestruturação do quadro de pessoal 
concretizada ainda no exercício de 2015. 

Irá manter-se em 2017 a necessidade de reforço do Fundo Social por via da sua abertura a 
potenciais novos Fundadores privados capazes de contribuir ativamente para o desenvolvimento 
da nossa missão ou eventual necessidade de reforço por parte de atuais Fundadores, sobretudo 
privados de modo a manter o atual estatuto de entidade privada.  

RESUMO - PROJETOS E ATIVIDADES:  

Em 2016 assistimos à consolidação do projeto do Sistema de Aprendizagem, no Porto e em Lisboa, 
continuando este a representar um dos projetos core da Fundação da Juventude ao nível da 
Formação Profissional, o qual justifica a aposta em novas instalações para este projeto, tanto no 
Porto, através do Centro de Aquisição de Competências Vasco Faria (aberto em Outubro de 2016), 
como, em Lisboa, com as novas instalações da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo (abertas 
em Janeiro de 2016).  

Importa também salientar a continuidade de importantes projetos core em duas áreas que serão 
estratégicas em 2017, nomeadamente a do Empreendedorismo (através do lançamento da nova 
marca StartUP Juventude e respetiva política estratégica de apoio ao Empreendedorismo Jovem 
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assente num conjunto de novas iniciativas de educação para o Empreendedorismo a lançar em 
2017 e a abertura de 2 novos espaços de incubação, também no Porto e em Lisboa, mantendo a 
designação NIDE – Ninhos de Empresa) e a do Emprego (com a continuidade dos Programas de 
Estágio PEJENE e PE MAAT, tendo sido lançado um novo Programa de Estágios, direcionado para as 
PME’s, em parceria com o Santander Totta, denominado Santander Jovem, que permitiu reforçar a 
oferta neste domínio, bem como a conclusão com sucesso e reconhecimento do projeto EYP – 
Empowering Youth Potential, considerado um projeto estruturante no biénio 2015/2016). 

Importa ainda salientar os projetos desenvolvidos com sucesso em outras áreas estratégicas, como 
a da Ciência e Tecnologia (com o Concurso dos Jovens Cientistas e Investigadores e Mostra Nacional 
de Ciência), a da Cidadania e Voluntariado Jovem (com a Semana Internacional dos Direitos da 
Juventude e as ações de Voluntariado), a da Inovação e Criatividade, em estreita ligação com o 
Palácio das Artes (novas Exposições Privadas, consolidação das Feiras Francas e do Concurso dos 
Martelinhos de São João, a 2ª edição do Concurso Artes e Talentos e respetiva Exposição, com 3ª 
edição previstas para 2017, e a concretização da 2ª edição do Programa Nacional de Bolsas Cidade 
e Arquitetura, também já com 3ª edição prevista para 2017).  

É importante contudo referir que tendo em consideração o inicialmente previsto aquando da 
apresentação do Plano de Atividades para 2016 não foi possível a concretização de alguns projetos 
importantes que convém referir, nomeadamente, e a saber, o Concurso de Ideias GET ON TOP (por 
falta financiamento privado mas estando já assegurada a sua realização em 2017 sob a designação 
Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, dando lugar à realização da Mostra Nacional de 
Jovens Empreendedores) e o Concurso Nacional de Design “Em Português” (igualmente por falta 
de financiamento privado pelo que se pretende a sua realização em 2017). Relativamente aos 
projetos EUNTOOL, YFUTURE e SCIENCIA, o seu desenvolvimento estava condicionado à aprovação 
de candidaturas em sede de programas comunitários, o que não veio a acontecer, em diferentes 
programas, pelo que será avaliado em cada um dos projetos a sua submissão em novas calls.  

Simultaneamente a Fundação da Juventude tem vindo a consolidar a sua 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. 

Em 2016, tal como previsto em 2015, e por recurso a assessoria de comunicação, a Fundação 
conseguiu a alavancar, potenciar e consolidar com sucesso a sua marca junto dos principais media, 
em formato papel e digital, bem como junto da televisão e radio, o que se traduziu em 772 
referências e notícias junto dos media, com um Automatic Advertising Value de 3.022.613,00 €, 
representando um crescimento de 136% face a 2015, o que corresponde a um acréscimo em 
absoluto de 327 notícias.  
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RESUMO - EXERCÍCIO DE 2016:  

O ano de 2016 apresentou assim uma estabilização da atividade desenvolvida.  

Ao nível dos Rendimentos, na rúbrica Vendas e Serviços temos um decréscimo insignificante de 
636,60€ (-0,62%,) e ao nível da rúbrica Subsídios à Exploração temos um decréscimo de 
281.349,60€ (-14,69%), o que se ficou a dever sobretudo ao encerramento da atividade da 
Formação Profissional no Algarve, não suficientemente compensado pela estabilização da atividade 
desenvolvida no Porto e em Lisboa, bem como pelo desenvolvimento de outros projetos e 
atividades. Ao nível da rúbrica Outros Rendimentos há um acréscimo significativo de 969.268,95€, 
com elevado impacto no lado dos Rendimentos, e que se deve na sua quase totalidade ao processo 
de alienação de património imobiliário levado a cabo pela Fundação, representando desta forma 
uma receita extraordinária do exercício. Globalmente os Rendimentos no exercício de 2016 
melhoraram em 687.282,75€ (+32%), contudo caso excluamos a mais-valia da alienação de 
património imobiliário teríamos um comportamento negativo de 298.290,20€ (-14,27%) pela razão 
exposta anteriormente. 

Ao nível dos Gastos, importa salientar o comportamento positivo da rúbrica Gastos com Pessoal 
com um decréscimo relevante de 268.254,99€ (-37%) comparativamente ao exercício anterior (se 
tivermos em consideração o efeito das indeminizações relativo à reestruturação do quadro de 
pessoal, o valor a considerar é de 113.777,12€ (-20.42%), ainda assim positivo), acompanho da 
melhoria da rúbrica Outros Gastos com um decréscimo de 34.626,73€ (-5,2%). Ainda no que diz 
respeito aos Gastos importa referir o agravamento da rúbrica Fornecimentos e Serviços Externos de 
213.622,02€ (+28%) o que se ficou a dever maioritariamente a um acréscimo no valor de 99.612,68€ 
da sub-rúbrica Rendas e Alugueres (com os novos espaços) bem como de um valor de 86.899,50€ 
na sub-rúbrica Trabalhos Especializados e de 42.187,37€ na sub-rúbrica Deslocações e Estadas (com 
projetos referentes ao exercício) e que não terão repetição no exercício seguinte. Ainda assim, 
globalmente os Gastos, excluindo as rúbricas Juros e Gastos Similares Suportados e Depreciações e 
Amortizações, em 2016 foram inferiores em 89.260,10€ (-4,16%) comparativamente ao exercício 
de 2015. 

Importa também salientar o comportamento positivo da rúbrica Juros e Gastos Similares 

Suportados com uma poupança no valor global de 49.333,13€ (-28,58%) face ao exercício anterior, 

maioritariamente suportada pela poupança em juros com financiamentos obtidos, acompanhada 

da melhoria da rúbrica Depreciações e Amortizações em 14.341,82€ (-12,5%). Globalmente, e 

considerando estas duas rúbricas anteriormente referidas, os Gastos totais em 2016 foram 

inferiores em 152.934,65€ (-6,29%) comparativamente ao exercício de 2015. 

Relativamente ao Passivo Não Corrente, na rúbrica Financiamentos Obtidos, e em consequência do 
Plano de Reestruturação levado a cabo nos últimos exercícios, a Fundação apresenta uma redução 
de 542.619,08€ (-27,34%), e no Passivo Corrente, na rúbrica Financiamentos Obtidos, uma redução 
de 1.036.899,08€ (-94,69%), sendo que o Passivo total da Fundação teve uma redução global de 
2.776.745,83€ (-54,86%), por contrapartida de uma redução do seu Ativo de 3.200.731,91€ (-
32,15%). 

O Rácio de Endividamento da Fundação melhora significativamente com uma redução de 50,83% 
(em 2015) para 33,82% (em 2016) bem como o Rácio de Autonomia Financeira/Solvabilidade com 
um aumento de 49,16% (em 2015) para 66,18% (em 2016). 
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS:  

O Conselho de Administração, e a Comissão Executiva, propõem no âmbito da aplicação de 
resultados que o resultado líquido positivo do exercício de 499.791,96€ seja levada a resultados 
transitados, deduzida da transferência de 5% para Reservas Legais. 

CONCLUSÃO:  

Conforme já referido anteriormente, e depois de um exercício de 2016 igualmente muito exigente, 
com a toda de decisões importantes e de elevada relevância para o futuro da Fundação, 
entendemos que o ano de 2017 marcará o começo de um ciclo importante e decisivo no qual será 
possível consolidar a marca da Fundação da Juventude e reforçar o seu papel relevante junto da 
sociedade portuguesa, em geral, e dos jovens portugueses, em especial, na promoção e afirmação 
da sua missão de inserção dos jovens na vida ativa e profissional.  

O Conselho de Administração da Fundação da Juventude  

A Comissão Executiva da Fundação da Juventude 

 

Porto, 31 de Março de 2017  
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LOCALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA 

FUNDAÇÃO 

 

Onde Estamos 

A Fundação da Juventude, tem a sua Sede Social, em pleno Centro 

Histórico da cidade do Porto, no Palácio das Artes, no qual estão 

localizados os seus serviços administrativos e financeiros e 

atendimento ao publico.  

O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos assume-se como um 

centro de excelência nas áreas da criatividade e inovação, estando 

equipado com: ateliês/espaços de residências artísticas, salas para 

formação e workshops, salas multidisciplinares e polivalentes, 

laboratórios criativos, um restaurante e duas lojas. Serve, assim, de 

espaço e montra privilegiada à arte e aos produtos desenvolvidos 

por jovens criadores e também artistas conceituados. 

O CAC – Centro de Aquisição de Competências Vasco Faria, 

equipamento da Fundação da Juventude destinado essencialmente 

à Formação Profissional (Sistema de Aprendizagem e Formações 

Modelares), passou a ter novas instalações na Rua Joaquim 

António de Aguiar n.o 168, desde Outubro de 2016. Com este 

investimento a Fundação reforçou a sua aposta na prestação de 

Formação de elevada qualidade, em linha com as exigências do 

mercado de trabalho. 

Como prolongamento da missão e objetivos da Fundação, 

mantendo e reforçando o âmbito nacional da sua atividade, dotou-

se a Delegação Regional em Lisboa de novas instalações, desde Janeiro de 2016, perto do Marquês de 

Pombal, na Rua do Conde Redondo n.o 46, 1o e 2o piso. 

A Delegação Regional de Lisboa continua assim a prestar os seguintes serviços: Formação Profissional; Apoio 

ao Emprego e às atividades escolares; Apoio ao Empreendedorismo; Informação e encaminhamento; 

Orientação Escolar e Profissional. 

A Fundação da Juventude continuou a dispor também de dois NIDE – Ninhos de Empresas localizados no 

Porto e em Lisboa, ambos com novas instalações. 

Os Ninhos de Empresas (NIDE) são espaços físicos de incubação, dotados de apoio técnico, material e 

logístico, onde jovens empreendedores podem exercer atividades empresariais, para além de contarem com 

espaços de co-working e serviços de escritório virtual. O NIDE Porto passou a localizar-se na Rua de Costa 

Cabral n.o 575 e o NIDE Lisboa nas novas instalações da Delegação de Lisboa e Vale do Tejo. Também com 

este investimento a Fundação reforça a sua aposta no Apoio ao Empreendedorismo Jovem, com especial 

enfoque no Empreendedorismo Criativo e Qualificado, de base local, sem esquecer o Empreendedorismo 

Social. 

Os NIDE de Porto e Lisboa integram a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela Iniciativa Startup 

Portugal e encontram-se Acreditados para a Prestação de Serviços de Incubação no âmbito dos projetos de 

“Vale Incubação”. 
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1. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

1.1. SISTEMA DE APRENDIZAGEM 

 

GESTORAS DE PROJECTO: 

Porto – Filomena Araújo 

(faraujo@fjuventude.pt)  

Lisboa – Paula Graça 

(pgraca@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens até aos 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 do Sistema de Aprendizagem, programa financiado 

pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, do qual é entidade protocolada desde 2009. 

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

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

de estudos, conferindo dupla certificação – escolar e profissional (12º ano, Nível IV).  

Esta formação é transversal (sociocultural, cientifica, tecnológica e em contexto de trabalho), 

alternando o ensino prático com o teórico. 

 

RESULTADOS: 

PORTO 

Em 2016 foram ministrados 11 cursos nas seguintes áreas de formação: Hotelaria e Restauração; 

Audiovisuais e Produção dos Media; Eletrónica e Automação.  

No final de 2016 encontravam-se em formação 112 jovens. 

Em 2016 terminaram ainda os cursos de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores (em março 

de 2016) e de Técnico de Cozinha / Pastelaria (em dezembro de 2016).  

A integração no mercado de trabalho é de 100% na área de Hotelaria e Restauração, de 70% na área 

Eletrónica e Automação, o que normalmente se fica a dever à opção dos próprios formandos. 

 Cursos Concluídos em 2016: 

 Técnico(a) de Eletrónica, Automação e Computação, concluído a 8 Março de 2016, com 7 

formandos); 

 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria, concluído a 13 Dezembro de 2016, com 13 formandos. 

 

mailto:faraujo@fjuventude.pt
mailto:pgraca@fjuventude.pt
http://cms.fjuventude.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Projetos/Sistema_de_Aprendizagem/Cursos/2016/Lisboa_Setembro2016.png
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Cursos de Continuidade: 

 Técnico(a) de Restaurante e Bar, atualmente decorrer com 18 formandos; 

 Técnico(a) de Multimédia, atualmente a decorrer com 11 formandos; 

 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria, atualmente a decorrer com 11 formandos; 

 Técnico(a) de Restaurante e Bar, atualmente a decorrer com 11 formandos. 

 

Cursos Iniciados: 

 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria, iniciado a 07 Novembro de 2016, atualmente a decorrer 

com 23 formandos;  

 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria, iniciado a 07 Novembro de 2016, atualmente a decorrer 

com 21 formandos; 

 Técnico(a) de Multimédia, iniciado a 07 Novembro de 2016, atualmente a decorrer com 17 

formandos. 

 

LISBOA 

Em 2016 a Delegação de Lisboa inaugurou as suas novas instalações em Janeiro, no centro de Lisboa, na 

Rua do Conde Redondo (junto à Avenida de Liberdade e paralela à Avenida Duque de Loulé), o que 

permitiu a consolidação e a estabilização do projeto, com instalações adequadas ao desenvolvimento 

da sua atividade de formação profissional. 

Em 2016 foram ministrados 11 cursos nas seguintes áreas de formação: Esteticista – Cosmetologista; 

Técnico/a de Informática Sistemas; Técnico/a Comercial; Técnico/a de Vendas; Técnico/a de 

Mecatrónica; Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações  

No final de 2016 encontravam-se em formação 126 jovens. 

Em 2016 terminaram ainda os cursos de Técnica de Esteticista – Cosmetologista (em Fevereiro de 2016), 

Técnico/a de Informática Sistemas (em Novembro 2016), Técnico/a Comercial (em Dezembro 2016) e 

Técnico/a de Vendas (em Novembro 2016).      

A integração no mercado de trabalho é de 100% na área de “Esteticista – Cosmetologista”, de 90% nas 

áreas de Técnico/a Comercial e de Técnico/a de Vendas e de 80% na área de Técnico/a de Informática 

Sistemas. 

 

Cursos Concluídos: 

 Técnica de Esteticista – Cosmetologista, concluído a 23 Fevereiro de 2016, com 20 formandas; 

 Técnico/a de Informática Sistemas, concluído a 9 Novembro de 2016, com 16 formandos; 

 Técnico/a Comercial, concluído a 7 de Dezembro de 2016, com 16 formandos; 

 Técnico/a de Vendas, concluído a 29 Novembro de 2016, com 9 formandos. 

 

Cursos de Continuidade: 

 Técnica de Esteticista – Cosmetologista, concluído 8 Março de 201, com 18 formandas; 

 Técnico/a Comercial, atualmente a decorrer com 11 formandos; 
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 Técnico/a de Vendas, atualmente a decorrer com 20 formandos; 

 Técnica de Esteticista – Cosmetologista, atualmente a decorrer com 18 formandas; 

 Técnico/a de Informática Sistemas, atualmente a decorrer com 15 formandos. 

 

Cursos Iniciados: 

 Técnico/a de Mecatrónica, iniciado a 30 de Setembro de 2016, atualmente a decorrer com 21 

formandos; 

 Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações, iniciado a 30 de Setembro de 2016, atualmente 

a decorrer, com 23 formandos. 

 

PORTO E LISBOA - NOTA FINAL: 

Em 2016 a Fundação da Juventude continuou a apostar na qualidade, com grande esforço, baseando-se 

na afirmação do projeto que considera muito positivo e com grande potencial para o futuro dos jovens 

e das novas gerações.  

Os resultados alcançados foram muito satisfatórios, desde logo pelas taxas de empregabilidade 

alcançadas nas diferentes áreas de formação.  

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

de assiduidade e interesse por parte dos jovens, sem hábitos escolares e pouca retaguarda familiar, não 

se encontrando consciencializados para a mais-valia deste tipo de formação dual.  

A Fundação continua a investir diariamente num contacto personalizado e atento junto dos jovens e 

familiares. 

De realçar a abertura em 2016 de dois novos espaços de Formação Profissional.  

No Porto, o Centro de Aquisição de Competências Vasco Faria, com 1.400 m2, aberto em Outubro, e em 

Lisboa as novas instalações da Formação Profissional, inseridas na Delegação Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo, com 600 m2, abertas em Janeiro.  

Este investimento reforça a aposta da Fundação da Juventude na Formação Profissional que continua a 

ser uma forma de prosseguir a sua missão de inserção dos jovens na vida ativa e profissional, em especial 

os jovens com menos oportunidades e de meios socioeconómicos mais vulneráveis  

 

PARCEIROS: 

Todas as entidades / empresas acolhedoras dos formandos para formação prática em contexto de 

trabalho, durante todo o percurso curricular. 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

 IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional I.P.; 

 POCH - Programa Operacional Capital Humano. 
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2. EMPREGO E EMPREENDEDORISMO 

2.1. STARTUP JUVENTUDE (PORTO E LISBOA) 

 

GESTORAS DE PROJECTO: 

Porto - Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)  

Lisboa - Paula Graça (pgraca@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Podem candidatar-se empreendedores com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos (inclusive), 

excecionalmente poderemos aceitar candidaturas de empreendedores com idade superior a 35 anos.  

Os empreendedores podem ser recém-licenciados ou com formação técnica especializada, ou com 

experiência profissional comprovada ou complementar na sua área de negócio, que queiram constituir 

a sua empresa. 

 

DESCRIÇÃO: 

A Fundação da Juventude em 2016 desenvolveu esforços no sentido de renovar a sua estratégia ao nível 

dos seus espaços de Incubação, pelo que este ano foi marcado pela criação de novos espaços no Porto 

em Lisboa.  

Fruto deste esforço a Fundação da Juventude lançou o Programa StartUP Juventude, uma iniciativa 

estratégica de apoio e estímulo ao empreendedorismo jovem.  

A StartUP Juventude é suportada pelos dois Ninhos de Empresa (NIDE) que são espaços de incubação e 

coworking que integram a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela Iniciativa StartUP Portugal 

A StartUP Juventude disponibiliza um conjunto de serviços de apoio aos seus jovens empreendedores, 

nomeadamente: 

 Identificação e avaliação das competências para ser empreendedor 

 Seleção e avaliação de ideias/projetos 

 Desenvolvimento das capacidades de gestão dos promotores, através de ações de capacitação 

desenvolvidas em colaboração com uma bolsa de consultores e/ou mecenas, ao nível da 

Gestão, Marketing, Finanças, Assessoria Jurídica, Desenvolvimento de produtos e serviços; 

 Apoio ao desenvolvimento do Plano de Negócios 

 Ajuda no acesso a fontes de financiamento e sistemas de incentivos 

 Serviços de incubação: Cedência de instalações; Serviços partilhados; Promoção corporativa; 

Apoio na gestão; 

 Serviços de incubação virtual 
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NIDE PORTO 

O NIDE Porto situa-se na Rua de Costa Cabral n.º 575 e tem 14 gabinetes de diferentes tipologias com 

capacidade total para 36 jovens empreendedores. É também disponibilizado um espaço de Co-working 

com capacidade para 18 jovens empreendedores em simultâneo, 1 sala de reuniões, 1 copa (sendo que 

incluí 1 zona de lounge interior e exterior), 2 casas de banho, estacionamento privativo com uma 

capacidade máxima para 30 viaturas. O espaço abriu ao público em Dezembro de 2016. 

 

NIDE LISBOA  

O NIDE Lisboa localiza-se na Delegação da Fundação da Juventude, na Rua Conde Redondo n.º 46 R/C e 

disponibiliza 15 gabinetes de diferentes tipologias com capacidade total para 40 jovens 

empreendedores. Os empreendedores podem ainda usufruir de um espaço de Co-working com 

capacidade para 24 jovens empreendedores em simultâneo, 1 zona de convívio/lounge, 1 sala de 

reuniões, 1 copa, 2 casas de banho (1 em cada piso). Nos 2 pisos da Delegação Regional a a Fundação 

pode ainda disponibilizar: 9 salas de formação (práticas e teóricas), 1 sala TIC, 1 mediateca, 2 salas de 

reunião e 2 salas convívio (incluindo zona de bar), 2 casas de banho (1 em cada piso). O espaço abriu ao 

público em Março de 2017. 

 

ESTRATÉGIA: 

O Programa de Incubação assenta nas seguintes premissas: 

 Boa Localização e Espaços flexíveis; 

 Serviços Partilhados; 

 Apoio ao Desenvolvimento dos Negócios; 

 Rede de Consultores; 

 Rede de Contactos. 

 

Os NIDE de Porto e Lisboa já integram a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela Iniciativa 

StartUP Portugal e já se encontram Acreditados para a Prestação de Serviços de Incubação no âmbito 

dos projetos de “Vale Incubação”. 

Em 2016 foram desenvolvidos os trabalhos de criação e estruturação do site www.startupjuventude.pt, 

destinado a apoiar e a esclarecer todos os jovens empreendedores.  

 

PARCEIROS: 

 IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.;  

 IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.; 

 IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.; 

 ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários; 

 SHARE - Associação para a Partilha do Conhecimento; 

 Millennium BCP (Microcrédito). 
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2.2. PEJENE – PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 

NAS EMPRESAS (24.º EDIÇÃO) 

 

GESTORA DE PROJECTO: 

Porto - Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO:  

 Estudantes do ensino superior que se encontrem a frequentar o 

último ou penúltimo ano do ensino superior. 

 Entidades de acolhimento (empresas privadas e públicas, instituições 

privadas e públicas, associações, ONGD, autarquias, entre outras). 

 

DESCRIÇÃO: 

O PEJENE tem como objetivo principal valorizar o curriculum vitae dos jovens enquanto estudantes, de 

forma a facilitar-lhes a inserção futura no mercado de trabalho.  

Os estágios decorreram entre os meses de Julho e Setembro, tendo tido a duração mínima de 2 meses 

e máxima de 3 meses. As entidades de acolhimento foram empresas privadas ou públicas, instituições 

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

O PEJENE terá continuação em 2017 com a sua 25ª Edição. 

 

CALENDÁRIO: 

• Candidaturas para Entidades de Acolhimento: até 8 de Abril de 2016; 

• Candidaturas dos Estudantes: a partir de 12 de Maio de 2016; 

• Estágios: entre Julho e Setembro de 2016. 

 

RESULTADOS: 

O PEJENE permitiu aos jovens, em muitos casos, um primeiro contacto com o mundo do trabalho.  

O Programa tem tido um grande impacto nos últimos anos, continuando a ser o programa de estágios 

de referência junto dos alunos do ensino superior em Portugal, recebendo de diversas organizações e 

entidades acolhedoras os mais gratificantes elogios, sendo o grau de satisfação das empresas e dos 

alunos muito elevado. 

 

A Fundação participou ainda nos seguintes eventos/feiras para a divulgação do PEJENE: 

 Porto de Emprego, que decorreu na FEP, no Porto, de 1 a 2 de Março de 2016; 

 XVI ENEEG-Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão, que decorreu em Coimbra a 4 

de Março de 2016; 

 FUTURÁLIA, que decorreu na FIL em Lisboa, de 16 a 19 de Março de 2016; 

 Qualifica, que teve lugar na Exponor no Porto, de 14 a 17 de Abril de 2016; 

mailto:schaves@fjuventude.pt)
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 Seminário “(Re)cria o teu CV/Portfólio”, Gabinete de Empregabilidade da UP, no dia 21 de Abril de 

2016; 

 7ª edição da Valorizar - Mostra de Emprego e Formação do Concelho de Valongo, no Fórum Cultural 

de Ermesinde, de 11 a 12 de Maio de 2016; 

 Volta de Apoio ao Emprego 2016 – Instituto Politécnico de Santarém, a 13 de Maio de 2016; 

 7º Fórum Emprego e Formação, que decorreu no Centro Cultural de Leira, de 10 a 12 de Maio de 

2016; 

 Workshop “Programas de Estágios da Fundação da Juventude”, na Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, a 18 de Maio de 2016; 

 iFuture_Employability Seminars, na Universidade Europeia, a 19 de Maio de 2016; 

 JobFest – Feira de Empregabilidade da FCT Nova, a 23 e 24 de Maio de 2016; 

 INCHARGE Coaching Day, que decorreu na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no 

dia 31 de Maio de 2016. 

 

Dados Estatísticos:  

 422 Estágios;  

 217 Entidades de Acolhimento; 

 82 Jovens inseridos em contexto de trabalho (através de contratos de full-time ou part-time, estágio 

profissional e/ou prestação de serviços); 

 19% Taxa de Empregabilidade. 

 

PRINCIPAIS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO:  

 Companhia de Seguros tranquilidade – 24 

 Sierra Portugal – 14 

 Grupo Mota Engil – 14 

 Continental Mabor – 8 

 Fundação Portuguesa das Comunicações – 7 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS: 

 IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.  

 IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 

 Tranquilidade – Companhia de Seguros.  
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2.3. PE MAAT – PROGRAMA DE ESTÁGIOS MAAT, 18ª, 19ª E 20ª EDIÇÕES 

 

GESTORA 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 PE MAAT destina-se a alunos do ensino superior, e tem como objetivo principal proporcionar o 

aprofundamento dos seus conhecimentos técnico-científicos através do confronto com um público não 

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

espírito de iniciativa e de equipa, compromisso e disciplina, através do contexto real de funcionamento 

do MAAT.  

Os estágios tiveram a duração de 6 meses, e podiam em alguns casos ser alargados até aos 12 meses. 

O PEJAME terá continuação em 2017 com mais 3 edições. 

 

CALENDÁRIO: 

 18ª Edição: 2 de Novembro de 2015 a 21 de Maio de 2016; 

 19ª Edição: 17 de Fevereiro de 2016 a 30 de Junho de 2016;  

 20ª Edição: 01 de Setembro de 2016 a 13 de Novembro de 2016. 

 

RESULTADOS: 

Dados Estatísticos: 

18ª Edição:  

 287 Jovens elegíveis; 

 82 Selecionados para provas; 

 25 Jovens selecionados para formação; 

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

 5 Jovens transitaram da 17ª para a 18ª edição; 

 21 Estagiários no total: 10 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. 
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19ª Edição:  

 152 Jovens elegíveis; 

 90 Selecionados para provas; 

 36 Jovens selecionados para formação; 

 19 Jovens selecionados para estágio; 

 8 Jovens transitaram da 18ª para a 19ª edição; 

 28 Estagiários no total: 10 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. 

 

20ª Edição:  

 360 Jovens elegíveis; 

 60 Selecionados para provas; 

 28 Jovens selecionados para formação; 

 12 Jovens selecionados para estágio; 

 8 Jovens transitaram da 19ª para a 20ª edição; 

 28 Estagiários no total: 9 do sexo masculino e 19 do sexo feminino. 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS E MECENAS EXCLUSIVOS: 

 Fundação EDP; 

 Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT). 
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2.4. SANTANDER JOVEM – PROGRAMA DE ESTÁGIOS NAS PME’S, 1ª EDIÇÃO  

 

GESTORA DE PROJECTO 

Porto - Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO 

Recém-diplomados há menos de 2 anos, de cursos com grau de licenciatura, 

mestrado ou mestrado integrado, com idade máxima de 28 anos. As entidades 

de acolhimento são obrigatoriamente PME’s dispostas a acolher estagiários 

pelo período de 3 meses e assumir o papel de entidade acolhedora de estágio. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Programa de Estágios Santander Jovem teve como objetivo principal facilitar o acesso ao primeiro 

emprego de diplomados do Ensino Superior e também por dotar as PME´s de novos talentos recém-

formados. Com este Programa, os recém-diplomados complementam a sua formação, colocando em 

prática, em ambiente empresarial, os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação académica. 

Os objetivos do Santander Jovem - Programa de Estágios nas PME’s foram: 

 Facilitar e complementar a formação académica dos recém-diplomados, possibilitando a sua 

permanência e continuidade em PME´s de referência; 

 Facilitar o acesso ao 1º emprego dos recém-diplomados; 

 Permitir às PME’s com capacidade e solidez de conhecerem e formarem estagiários com formação 

superior durante o período de 3 meses, podendo vir a contratar diplomados já com experiência na 

sua área de atividade. 

 

CALENDÁRIO: 

• Candidaturas para Entidades de Acolhimento: a partir de 18 de Abril de 2016; 

• Candidaturas dos Recém-diplomados: a partir de 2 de Maio de 2016; 

• Estágios: até final de 2016 com possibilidade de continuidade até final do 1º semestre de 2017. 

 

RESULTADOS: 

O Programa de Estágios Santander Jovem permitiu aos recém-diplomados, em muitos casos, um 

primeiro contacto com o mundo das empresas. Para as PME’s também foi uma mais-valia, pois permitiu 

conhecerem jovens com formação superior e a sua posterior contratação, sendo o grau de satisfação 

das empresas e dos alunos muito elevado. Durante o ano de 2016 foram concretizados 54 estágios em 

PME’s, verificando-se uma taxa de empregabilidade de 50% nos estágios concluídos. No que diz respeito 

à avaliação dos estagiários 11% tiveram avaliação final de “Bom” e 89% tiveram “Muito Bom”. 

 

PARCEIRO INSTITUCIONAL E MECENAS EXCLUSIVO: 

 Banco Santander Totta S.A.; 

 Santander Universidades.  

mailto:schaves@fjuventude.pt)


RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

 

18 

 

2.5. EYP – EMPOWERING YOUTH POTENCIAL 

 

GESTORA DE PROJECTO: 

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens desempregados, recém-formados, estudantes, líderes juvenis, com 

menos oportunidades (portugueses, italianos, espanhóis e húngaros), com 

idades até aos 25 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

O desemprego dos jovens é o problema mais significativo que é enfrentado pelos jovens em toda a 

Europa. Com foco na igualdade de oportunidades, inclusão, competências transversais e educação para 

o empreendedorismo, a Fundação da Juventude iniciou, em Setembro de 2015, o projeto Empowering 

Youth Potencial.  

O projeto teve a duração de 16 meses, tendo terminado em Dezembro de 2016 e teve como principal 

objetivo ajudar os jovens na sua transição para o mercado de trabalho.  

O projeto contou com as seguintes atividades:  

 Desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação de competências;  

 Desenvolvimento de um Virtual Kit de apoio aos jovens que inclui histórias de sucesso, materiais 

acessíveis para o desenvolvimento de competências e oportunidades de networking;  

 Duas atividades de aprendizagem para 44 jovens que decorreram em Itália e em Espanha;  

 Conferência final de apresentação de resultados do projeto que decorreu na cidade do Porto. 

 

CALENDÁRIO: 

 1º Workshop: Itália, Vicenza, de 18 a 22 de Abril de 2016; 

 2º Workshop: Espanha, Barcelona, de 24 a 29 de Julho de 2016; 

 Conferência Final: Portugal, Porto, 28 e 29 Novembro de 2016. 

 

RESULTADOS: 

No âmbito do EYP, todos os objetivos inicialmente estabelecidos foram concretizados no decorrer na 

execução e desenvolvimento do projeto. 

Durante o ano de 2016 foi possível organizar os 2 workshops que tiveram lugar em Itália e em Espanha, 

durante os quais os 44 jovens tiveram a oportunidade de participar em diferentes ações formativas e 

preparem também eles os conteúdos tanto do Virtual Kit como da Conferência Final. 

Nos dias 28 e 29 de Novembro, no Porto, realizou-se a Conferência de apresentação de resultados do 

projeto, dedicada aos jovens e ao seu empoderamento.  

Reafirmando o potencial dos jovens na promoção do seu empoderamento, a Conferência “Jovens 

Embaixadores do Sucesso”, foi co-organizada por alguns dos jovens, oriundos dos 4 países europeus 
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parceiros, selecionados a partir da sua participação em atividades de aprendizagem que decorreram ao 

longo do projeto EYP.  

Este momento foi uma oportunidade para estes jovens colocarem em evidência algumas das 

competências empreendedoras desenvolvidas durante o projeto.  

A Conferência promoveu também a partilha de Boas Práticas, e deu a palavra a um conjunto de 

personalidades reconhecidas pelo seu trabalho na área da educação para a cidadania e para uma cultura 

empreendedora. 

Durante a Conferência realizou-se ainda um workshop focado na criação e desenvolvimento de novas 

perspetivas sobre o mundo e sobre a própria realidade de cada jovem participante.  

A Conferência teve lugar FEP – Faculdade de Economia, da Universidade do Porto, tendo participado 

cerca de 280 jovens.  

O Virtual Kit encontra-se disponível on-line em: http://www.youthpotential.eu  

 

NOTA ADICIONAL: 

O projeto “Empowering Youth Potential” foi um dos projetos galardoados com o Prémio Projeto 

Inspirador Erasmus + 2016, distinção atribuída aos projetos que, nas áreas da Educação, Formação e 

Juventude, se destacaram pela sua qualidade e pela capacidade de inspirarem outras organizações, 

potenciando o impacto do Erasmus+ na vida das entidades promotoras e dos jovens portugueses. 

 

PARCEIROS: 

 Fundación Acción Social Educación y Tiempo Libre ESPLAI, Espanha; 

 "Legjobb vagyok" Tehetsegmentoralo Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Kft, Hungria; 

 Eurocultura, Itália. 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

Programa ERASMUS +, Juventude em Ação (KA2), Portugal. 

 

EVIDÊNCIAS: 

  
1º Workshop: Itália, Vicenza 2º Workshop: Espanha, Barcelona 
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Conferência Final: Portugal, Porto Conferência Final: Portugal, Porto 

  
Conferência Final: Portugal, Porto 
 

Conferência Final: Portugal, Porto 
 

 
Virtual Kit desenvolvido no âmbito do Projeto 
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2.6. STEER - APOIAR A TRANSIÇÃO DE JOVENS EM RISCO: EDUCAÇÃO – EMPREGO 

 

GESTORA DE PROJECTO: 

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Desempregados jovens, recém-formados, estudantes, líderes juvenis, 

jovens com menos oportunidades (portugueses, italianos, eslovacos, 

gregos, búlgaros e cipriotas). 

 

DESCRIÇÃO: 

A Fundação da Juventude é entidade parceira no projeto STEER - Apoiar 

a transição de jovens em risco: Educação – Emprego, na sua 

implementação e desenvolvimento em Portugal. 

 

O projeto STEER tem como objetivos projetar, desenvolver, fornecer e testar um programa de formação, 

abrangente, para jovens trabalhadores, a fim de facilitar a transição do ensino para o mercado de 

trabalho de jovens desempregados e jovens NEETs.  

 

O projeto STEER envolve, mais especificamente, as seguintes ações e resultados:  

 A conceção e desenvolvimento de um programa formativo para jovens trabalhadores;  

 O desenvolvimento de uma inovadora plataforma de e-formação open source e e-portal; 

 A realização de seminários para formadores, através de blended learning, em cada país participante 

 

CALENDÁRIO: 

Em 2016 realizou-se a 1ª Reunião de Parceiros - Kick Off do Projeto: 26 e 27 de Setembro de 2016, 

Atenas, Grécia. 

Outras iniciativas previstas no projeto, a terem lugar em 2017: 

 2ª Reunião de Parceiros: 9 e 10 de Março de 2017, Porto, Portugal; 

 Conferência Final: Novembro de 2017, Chipre. 

 

PARCEIROS: 

 Innovade Li Ltd, Chipre;  

 Four Elements, Grécia;  

 Razvojni Center Srca Slovenije Doo, Eslovénia;  

 Catro Bulgaria Eood, Bulgária;  

 Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Itália. 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

 Programa Erasmus + Juventude em Ação (Chipre). 
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2.7. EMPREENDE JOVEM 

 

GESTORAS DE PROJECTO:  

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

Cristina Lencart (clencart@fjuventude.pt) 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 Jovens com vontade de melhorar as suas competências 

empreendedoras, a residir e/ou a estudar no Porto; 

 Jovens que desejem dinamizar uma ideia de negócio na cidade do Porto; 

 Jovens que pretendam obter informações sobre a temática do 

empreendedorismo jovem. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Programa Empreende Jovem é uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto e da Fundação da 

Juventude e propõe-se desenvolver iniciativas continuadas que visam a promoção de uma cultura 

empreendedora junto dos jovens promovendo e afirmando a Cidade do Porto como cidade de 

referência no Empreendedorismo Jovem. Numa conjugação de prioridades no âmbito do Vetor 

Estratégico do Empreendedorismo, esta parceria visa também a mobilização de um conjunto alargado 

de parceiros que promovam o espirito empresarial junto dos jovens do Município do Porto. Sendo os 

jovens um fator essencial no desenvolvimento de uma cidade e no desenho do futuro da mesma, este 

programa pretende dar-lhes ferramentas que procuram responder às suas necessidades e anseios e com 

a ambição de lhes dar melhores condições para empreenderem. 

 

CALENDÁRIO: 

 Lançamento Oficial da Iniciativa: Câmara Municipal do Porto, 10..Janeiro.2017; 

 Plataforma Empreende Jovem | www.empreendejovem.pt: on-line a partir de Março.2017;  

 Roteiro do Empreendedorismo | Move Your Way @ Porto: 1º Semestre de 2017; 

 Concurso de Ideias | Jovem Empreende @ Porto: 6.Fevereiro.2017 até 28.Abril.2017; 

 Semana do Empreendedorismo Jovem [Mostra Nacional de Empreendedorismo Jovem e 

Conferência | Talk About Empreende Jovem - Centro de Congressos da Alfândega do Porto]: de 5 a 

7.Junho.2017;  

 Programa Anual de Formação e Mentoring | Programa Eleva @ Porto: 2º Trimestre.2017. 

Em 2016 foram desenvolvidas um conjunto de tarefas preparatórias da iniciativa Empreende Jovem. 

 

PARCEIROS: 

 Universidade do Porto; 

 Instituto Politécnico do Porto; 

 IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

 Câmara Municipal do Porto.  

mailto:pcardoso@fjuventude.pt
mailto:clencart@fjuventude.pt
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3. CIDADANIA E VOLUNTARIADO 

 

3.1. SEMANA DOS DIREITOS DA JUVENTUDE 2016 
 

GESTORA 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 E RESULTADOS EM 2016: 

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

direitos dos jovens, a partir das experiências dos jovens, que se realiza anualmente, em Lobregat, 

Barcelona, Espanha. Entre 17 e 23 de Outubro, a Fundação da Juventude participou pela 4ª vez, 

consecutiva, tendo apoiado a participação de 20 jovens portugueses que se juntaram a 20 jovens de 

Espanha para trabalharem o tema “Jovens em Transforma-Ação”. No final da semana participaram mais 

100 jovens de nacionalidade espanhola ou a residir em Espanha. Tendo por base o tema “Transforma-

Ação”, os jovens puderam pensar em alternativas e propostas para as temáticas trabalhadas durante a 

Semana: Trabalho, Democracia; Educação e Direito à Habitação. Entre as principais atividades da 

Semana destaca-se o debate entre jovens e representantes de vários partidos políticos do governo da 

Catalunha. Entre workshops, espaços de debate, visitas ao parlamento da Catalunha, a Semana dos 

Direitos da Juventude culminou com uma parada reivindicativa, na qual os jovens partilharam com os 

cidadãos locais, as suas reflexões sobre forma de murais grafitados, fotografias de grupo, 

representativas de cada tema, e hino da Semana. 

 

CALENDÁRIO: 

A Semana Internacional decorreu entre 17 e 23 de Outubro em El Prat de Llobregat, Barcelona, Espanha. 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

 Fundació Catalaña l’Esplai, Barcelona, Espanha. 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

• Programa Erasmus + Juventude em Ação (Espanha); 

• Fundação da Juventude. 
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EVIDÊNCIAS: 

 

  

Imagem de Projeto Desenvolvido pelos Jovens 
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3.2. VOLUNTARIADO 

 

GESTORA 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. Pretende-se ainda promover o desenvolvimento de competências pessoais (soft skills) dos 

jovens voluntários. 

 

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

proactiva, interessada, eficaz e dinâmica com resultados satisfatórios. 

 

Atualmente a Fundação da Juventude dispõe de uma Bolsa de Voluntariado com um número superior a 

2.000 jovens voluntários. 

 

RESULTADOS: 

A Bolsa de Voluntariado da Fundação da Juventude durante o ano de 2016 dispôs de cerca de 900 

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 projetos e atividades desenvolvidos pela própria Fundação. 

 

A Fundação da Juventude em 2016 foi parceira na área do Voluntariado Jovem em 16 eventos, dos quais 

se destacamos os seguintes: 

 Urban Trail Coimbra 

 Parabéns In The Night 

 Futurália 

 Dia Nacional dos Centros Históricos 

 Reitoria da Universidade do Porto 

 Feiras Francas 

 Qualifica 

 Encontro Moral Religião Católica 

 Lisboa Triatlo 

 Sintra Mountain Magic Trail 

 Mostra Nacional de Ciência  

 NOS Primavera Sound  

 Great Douro Vineyard Run 

 Festival Meo Mares Vivas  

 Seminário Jovens Sucesso 

 Comic Com  
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EVIDÊNCIAS: 

  

 

 

  

 

 

  

COMIC CON 2016 FUTURÁLIA 2016 

NOS PRIMAVERA SOUND 2016 GREAT DOURO VINEYARD RUN 2016 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

 

27 

 

4. CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO  

 

4.1. FEIRAS FRANCAS 
 

GESTORA DE PROJECTO: 

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público em geral, com especial enfoque em jovens criadores. 

 

DESCRIÇÃO: 

As Feiras Francas são um evento de apresentação, promoção, divulgação e venda de produtos realizados 

por jovens criadores. Estas Feiras permitem 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 pretende-se promover o centro histórico, a cidade do Porto, o País e, particularmente, 

os jovens talentos a nível nacional e internacional. 

 

RESULTADOS: 

Tiveram lugar no Palácio das Artes 4 Feiras Francas (FF) que envolveram um total de 96 projetos com 

cerca de 6.000 visitantes.  

 

CALENDARIZAÇÃO EM 2016: 

54º FF: 13 e 14 de Fevereiro - Especial Dia de São Valentim 

55º FF: 4 e 5 de Junho - Especial Dia Nacional dos Centros Históricos 

56º FF: 9 e 10 de Julho - Edição de Verão 

57º FF: 17 e 18 de Dezembro - Especial Natal 

 

PARCEIROS: 

 Câmara Municipal do Porto; 

 Porto Lazer E.M.; 

 PPorto.pt. 
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EVIDÊNCIAS: 

 

 

 

 
54º EDIÇÃO 55º EDIÇÃO 

 

 

56º EDIÇÃO 58º EDIÇÃO 
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4.2. EXPOSIÇÕES 

 

GESTORA DE PROJECTO: 

Ema Gonçalves (egonçalves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens criadores e artistas bem como público em geral.  

 

DESCRIÇÃO: 

De forma a apoiar jovens artistas na divulgação dos seus trabalhos, recebemos ao longo do ano 

exposições das mais variadas áreas.  

As exposições no PAFT visam mostrar/exibir obras de arte, apoiando artistas e contribuindo para o 

crescente desenvolvimento da criação artística. 

 

RESULTADOS: 

O Palácio das Artes recebeu 5 exposições que consolidaram a sua programação cultural: 

 

 Exposição Fechar o Tempo 

De 18/11/2015 a 07/01/2016 

 

Fechar o Tempo – fotografia de Augusto Lemos, Olívia da Silva, Paulo 

Catrica e Rui Pinheiro 

 

Fechar o Tempo foi uma mostra de fotografias e vídeos de tudo aquilo que 

os olhares de 4 fotógrafos, Augusto Lemos, Olívia da Silva, Paulo Catrica e 

Rui Pinheiro viram nos espaços do Politécnico do Porto, espalhados pela 

cidade.  

 

A curadoria pertenceu a M. Fátima Lambert. 

 

 

 Exposição O Latente e o Possível 

De 14/01/2016 a 11/02/2016 

 

“O latente e o possível" integrou cerca de 20 desenhos concebidos 

especificamente por Samuel Rama para a exposição no Palácio das Artes.  

 

O artista que desenvolve criação bidimensional - desenho, pintura e 

fotografia - assim como tridimensional - escultura e instalações - 

empreendeu a produção de uma série de desenhos correspondendo a uma 

metodologia de trabalho rigorosa que se impôs a si próprio. 
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 Exposição Intervenções Artísticas - 30 anos do Instituto Politécnico do Porto 

De 04/03/2016 a 26/03/2016 

 

No Palácio das Artes apresentaram-se os artistas, as obras, os processos, 

os registos que integraram as exposições e intervenções artísticas 

realizadas no âmbito da programação cultural dos 30 anos do Instituto 

Politécnico do Porto: 

 Fachadas da Rua D. João IV- Daniel Caballero e Estudantes de 

AVTA; 

 Renato Leal na Casa do Marquês; 

 Coleção de Pintura Contemporânea do Instituto Politécnico do 

Porto no Museu Nacional de Soares dos Reis; 

 Pedro Cappeletti nos Relvados da Escola Superior de Educação; 

 Fachada de Azulejos na Rua da Madeira - Miguel Januário 

 José Rufino no Palácio das Artes; 

 Karen Lacroix - livro de autor na Escola Superior de Educação; 

 Fechar o Tempo - Augusto Lemos, Olívia da Silva, Paulo Catrica e Rui Pinheiro no Palácio das 

Artes; 

 Samuel Rama no Palácio das Artes. 

 

A curadoria pertenceu a M. Fátima Lambert. 

 

 

 Exposição Artes e Talentos 2016  

De 02/04/2016 a 21/05/2016 

 

A Exposição Artes e Talentos 2016 consistiu na Mostra dos trabalhos 

vencedores da 2ª edição do Concurso Artes e Talentos, organizado pela 

Fundação da Juventude, com o objetivo de premiar a criatividade e o 

talento dos jovens talentos.  

 

O Concurso consistiu num convite para a apresentação de propostas 

individuais ou coletivas, nas áreas da Pintura, Escultura, Fotografia, 

Gravura, Instalação, Arquitetura e Design, ao qual se puderam candidatar 

todos os jovens residentes em Portugal, dos 18 aos 35 anos, com apenas 

um projeto. 

 

Das 44 propostas recebidas foram selecionados 7 artistas que expuseram no Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos. A inauguração realizou-se a 2 de abril, nas comemorações do Dia Nacional dos Centros 

Históricos.  

 

A exposição foi composta por 2 diferentes momentos, com diferentes artistas, a saber: 1º momento 

decorreu de 2 de abril a 24 de abril; 2º momento decorreu de 29 de abril a 21 de maio.  

 

Exposição de 2 a 24 de Abril: 

 Barbara Bulhão; 

 Barbara Branco; 

 Fábio Colaço; 
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 Inês Henriques; 

 Jorge Américo; 

 Margarida Alves. 

  

Exposição de 29 de Abril a 21 de Maio: 

 Lucy Valente Pereira; 

 Clara Pais; 

 Daniel Fawcett. 

 

 Exposição do Concurso Martelinhos de S. João’16 – 5ª edição  

De 16/06/2016 a 07/07/2016 

 

A tradição e a criatividade estiveram mais uma vez no centro do Concurso 

Martelinhos de São. João. Cerca de 250 participantes, de todas as idades e 

nacionalidades, abraçaram o desafio de redesenhar o martelo de São João 

e torná-lo o mais original possível. 

 

Todas as propostas apresentadas às categorias 2D, Objeto e Vídeo 

estiveram em exposição no Palácio das Artes, no Largo de São Domingos, 

no Porto até 7 de Julho.  

A inauguração decorreu no dia 16 de junho. 

 

Dois mil martelos de São João transformados em obra de arte! 

 

O desafio lançado pela PortoLazer passava por reinventar o tradicional martelo de plástico, símbolo das 

Festas de S. João, e inseri-lo na cidade, criando um novo espaço urbano. O arquitecto Miguel Costa e o 

artista Meireles de Pinho aceitaram o desafio e criaram a peça “GIRA”.  

Apoiada por uma plataforma de betão, a peça foi instalada no Largo de São Domingos, e esteve 

disponível entre os dias 16 e 26 de junho. 
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4.3. CONCURSO ARTES E TALENTOS 2016 (2ª EDIÇÃO) 

 

GESTORA DE PROJECTO: 

Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Jovens artistas e criadores, residentes em Portugal, dos 18 aos 35 anos. 

 

DESCRIÇÃO: 

Em 2016 a Fundação da Juventude lançou a Open Call para a 2ª edição do 

Concurso «Artes e Talentos» no sentido de distinguir a apresentação de 

projetos expositivos para o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. 

A iniciativa consistiu num convite para a apresentação de propostas individuais ou coletivas, nas áreas 

da Pintura, Escultura, Fotografia, Gravura, Instalação, Arquitetura e Design. 

 

CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS EM 2016: 

As candidaturas decorreram de 6 de Janeiro a 29 de Fevereiro de 2016. Os projetos vencedores, após 

avaliação do júri, deram lugar a 1 exposição que teve lugar de 2 de Abril a 5 de Maio no Palácio das Artes 

- Fábrica de Talentos. 

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

Patrício e Maura Marvão. 

Nesta 2ª edição foram recebidas 44 candidaturas. 

Os projetos vencedores foram: 

Exposição de 2 a 24 de Abril: 

Barbara Bulhão; Barbara Branco; Fábio Colaço; Inês Henriques; Jorge Américo; Margarida Alves. 

  

Exposição de 29 de Abril a 21 de Maio: 

Lucy Valente Pereira; Clara Pais; Daniel Fawcett. 

 

PARCEIROS: 

 Câmara Municipal do Porto; 

 Porto Lazer E.M.; 

 ESE – Politécnico do Porto; 

 ESAP - Escola Superior Artística do Porto; 

 Universidade do Porto - Faculdade de Belas Artes; 

 Universidade do Porto  - Faculdade de Arquitetura; 

 Universidade Fernando Pessoa; 

 Universidade da Beira Interior. 
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4.4. CONCURSO DOS MARTELINHOS DE SÃO JOÃO 2016 

 

GESTORA DE PROJECTO: 

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Todos os cidadãos portugueses e estrangeiros, em especial jovens. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Concurso “Martelinhos de São João” é uma iniciativa da Fundação da Juventude organizada em 

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

objetivo estimular a participação dos jovens na interpretação do tema da festa do São João do Porto, 

através da reinvenção do tradicional Martelo de São João. A tradição e a criatividade estão no centro do 

Concurso Martelinhos de São João. A ideia é redesenhar o martelo de São João e torná-lo o mais original 

possível. Na sua 5ª Edição, mais uma vez, este concurso pretendeu estimular a participação de todos os 

cidadãos na interpretação do tema da festa do São João do Porto. A seleção das propostas foi feita com 

base em critérios como a criatividade, originalidade, experimentalismo, espírito artesanal, improvisação, 

relação com o tema e iconografia da cidade, tradição bairrista e popular das festas.  

Em 2017 terá lugar o 6º Concurso dos Martelinhos de São João.  

 

CALENDÁRIO: 

 Data limite de entrega de propostas: 3 de Maio para a categoria de Instalação em Espaço Urbano; 

20 de maio para as categorias Objeto, 2D e Vídeo;   

 Inauguração da Exposição e Cerimónia Pública de Atribuição de Prémios: 16 de Junho; 

 Exposição: de 16 de Junho a 07 de Julho, Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, Porto. 

 

RESULTADOS: 

Foram recebidas, ao todo, 250 propostas: 46 propostas 3D, 186 propostas 2D, 18 propostas em Vídeo, 3 

propostas na Categoria Instalação em Espaço Urbano.  

Os primeiros classificados nas categorias “Objetos”, “2D” e “Vídeo” receberam um prémio de €1.000, e 

o segundo classificado teve direito a um prémio no valor de €500, financiados pela Fundação Millennium 

bcp.  

O vencedor da Categoria “Instalação em Espaço Urbano” recebeu um prémio de €1.500, financiado pela 

Porto Lazer E.M., tendo ainda contado com o seu apoio para a produção, montagem e desmontagem da 

peça até um valor de € 2.000. 
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Vencedores: 

Categoria Objetos:  

 1º Prémio - Autores: Raquel Figueiredo Leitão e Olga Leite de Almeida 

 2º Prémio - Autor: Guilherme Ribeiro Oliveira Dessa 

 

Categoria Vídeo: 

 1º Prémio - Autor: Emanuel Jorge de Jesus Barros 

 2º Prémio - Autora: Sandra Sofia Freitas Santos 

 

Categoria 2D: 

 1º Prémio - Autor: André João Abrunhosa Barata Cruz 

 2º Prémio – Autor: Daniel Filipe Vicente Roque 

 

Categoria Intervenção em Espaço Urbano – Prémio Porto Lazer E.M.: 

 1º Prémio – Autores: Arquiteto Miguel Costa e Artista Plástico Meireles de Pinho. 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS: 

 Câmara Municipal do Porto; 

 Porto Lazer, E.M.; 

 ADDICT. 

 

MECENAS EXCLUSIVO: 

 Fundação Millennium bcp. 

 

EVIDÊNCIAS: 

CATEGORIA INTERVENÇÃO EM ESPAÇO URBANO 
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CATEGORIA OBJETOS     CATEGORIA 2D 

 

 

  

EXPOSIÇÃO PALÁCIO DAS ARTES – FÁBRICA DE TALENTOS 
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4.5. PROGRAMA NACIONAL DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA CIDADE E DA 

ARQUITECTURA 
 

GESTOR DE PROJECTO:  

Porto – Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 

 

DESCRIÇÃO 

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

trabalho inédito de investigação técnica e científica nas áreas da 

Arquitetura/ Património, com especial interesse no papel da Arquitetura 

na proteção e preservação do património cultural nacional. 

Em 2016 assistimos à itinerância da Exposição “Cidade e Arquitetura” 

que dá a conhecer projetos inéditos sobre património arquitetónico do 

Séc.XX.  

Com especial enfoque no Património Arquitetónico das Cidades Portuguesas no Séc. XX, entre 1910-

1974, a exposição “Cidade e Arquitetura”, contempla os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos 

jovens arquitetos que participaram na 2ª edição do Programa de Bolsas de Investigação para Jovens 

Arquitetos. 

Os projetos incidem sobre obras arquitetónicas, nunca estudadas, dos municípios de Cascais, Caldas da 

Rainha, Figueira da Foz, Funchal, Mação, Maia, Oliveira de Azeméis, Porto, Santa Maria da Feira e Vila 

de Rei. 

 

CALENDARIZAÇÃO E RESULTADOS: 

Exposição Itinerante “Cidade e Arquitetura”: 

 Ordem dos Arquitectos/Secção Regional Norte – 18 de Maio a 30 de Junho;  

 Figueira da Foz – 05 de Novembro a 04 de Dezembro.  

 

PARCEIROS, PATROCINADORES E MECENAS EM 2016: 

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

Municípios: Porto; Santa Maria da Feira; Cascais; Figueira da Foz; Oliveira de Azeméis; Caldas da Rainha; 

Vila de Rei; Mação; Funchal e Maia. 

Mecenas Exclusivo: Fundação Millennium bcp. 
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4.6. OUTRAS INICIATIVAS  

 

4.6.1 DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS 

 

 

GESTOR DE PROJECTO:  

Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)  

 

PÚBLICO-ALVO: 

Público em geral. 

 

DESCRIÇÃO: 

O Dia Nacional dos Centros Históricos 2016 celebrou-se a 2 de Abril, no 

Centro Histórico do Porto. 

 

Todas as entidades participantes estão sediadas no Centro Histórico e 

aproveitaram este dia para convidar e atrair os visitantes, nacionais e 

estrangeiros, a melhor conhecer o centro da cidade. 

 

 

RESULTADOS: 

A Fundação da Juventude através do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos marcou mais uma vez 

presença neste Dia Nacional dos Centros Históricos e abriu as suas portas e ofereceu cultura, tendo 

recebido 900 Visitantes. 

 

Programação: 

 10:00 - 13:00: Atelier de Construção de Instrumentos, Workshop de Ukeleles para crianças 

entre os 4 e os 14 anos (Casa da Guitarra); 

 10:00 - 13:00: Workshop de cinzelagem para crianças entre os 6 e os 12 anos (Cindor); 

 10:00 - 20:00: Feira Franca Especial Dia Nacional dos Centros Históricos; 

 10:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00: “Brâmica – Teresa Branco”; 

 12:15 - 12:45: Momento Musical com a Escola de Musica de Leça da Palmeira; 

 14:30 - 15:30: Teatro “Contos Negros para os Filhos dos Brancos” 

 16:00 - 17:00: “Classic meets Africa”, Festival pela Interculturalidade; 

 17:00: Inauguração da Exposição Artes e Talentos 2016.                          

 

PARCEIROS: 

 Câmara Municipal do Porto; 

 Porto Lazer E.M. 
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5. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

5.1 CONCURSO PARA JOVENS CIENTISTAS E INVESTIGADORES, 24ª 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 como objetivo 

promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre jovens cientistas e 

investigadores, e estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas da Ciência, da Tecnologia, da 

Investigação e da Inovação. Os trabalhos/projetos enquadram-se nas seguintes áreas: Biologia, Ciências 

da Terra, Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Energia/Eficiência 

Energética, Engenharias, Física, Informática/Ciências da Computação, Matemática e Química, e são 

apresentados individualmente ou em grupo de no máximo 3 elementos e 1 professor coordenador.  

Os 100 melhores trabalhos foram selecionados para participar na 10ª Mostra Nacional de Ciência, 

durante a qual foram atribuídos os prémios do Concurso e designados os trabalhos que representaram 

Portugal nos certames internacionais, designadamente na Final Europeia do Concurso Europeu para 

Jovens Cientistas (EUCYS), na Semana Internacional sobre a Vida Selvagem, na INTEL/ISEF e na 

MOSTRATEC. 

 

CALENDARIZAÇÃO: 

 Candidaturas: até 22 de Abril; 

 10 ª Mostra Nacional de Ciência: de 30 de Maio a 01 de Junho (Museu Nacional da História Natural 

e Ciência, Lisboa) 

 

RESULTADOS: 

Foram apresentados à 24ª edição do Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 163 projetos, 

realizados por 428 jovens e orientados por 82 professores coordenadores, num total de 59 escolas de 

todo o país.  

Em 2016, o nº de projetos a concurso subiu 43% relativamente a 2015, sendo um numero recorde de 

projetos em toda a história do Concurso. 

 

PARCEIROS: 

 Porto Editora; 

 Lipor; 

 ADENE. 

 

MECENAS: 

 Fundação EDP;  

 Direção Geral da Educação do Ministério da Educação e Ciência;  

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia;  

 Ciência Viva;  

 AstraZeneca.  
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5.2 MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA, 10ª 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 realizada no Museu Nacional da História Natural e da Ciência, 

em Lisboa, de 30 de Maio a 1 de Junho de 2016.  

 

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. 

 

Durante a Mostra os jovens cientistas apresentam os seus trabalhos em stands, sendo avaliados pelo 

júri. Em paralelo foram desenvolvidas atividades para os jovens cientistas e professores coordenadores. 

 

CALENDARIZAÇÃO: 

 De 30 de Maio a 01 de Junho (Museu Nacional da História Natural e da Ciência, Lisboa). 

 

RESULTADOS: 

Participaram na 10ª Mostra 100 projetos, realizados por 266 jovens e orientados por 57 professores 

coordenadores, num total de 39 escolas de todo o país. 

 

PARCEIROS EM 2016: 

 Porto Editora; 

 Lipor; 

 ADENE; 

 Sumol+Compal;  

 Pousadas da Juventude; 

 Oni. 

 

MECENAS EM 2016: 

 Fundação EDP;  

 Direção Geral da Educação do Ministério da Educação; 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia; 

 Ciência Viva; 

 AstraZeneca. 
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EVIDÊNCIAS: 
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5.3 PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

GESTORA DE PROJECTO:  

Porto – Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)   

 

PÚBLICO-ALVO:  

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, secundário ou primeiro ano do ensino superior, 

com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos que participam nos projetos e atividades da 

Fundação da Juventude. 

 

DESCRIÇÃO: 

Os projetos premiados no Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores participaram em Certames 

Europeus e Mundiais no ano de 2016. 

 

RESULTADOS: 

Destacam-se as seguintes, e habituais, participações: 

INTEL/ISEF 2016: 

Decorreu de 7 a 13 de Maio de 2016, em Phoenix, Arizona, nos EUA, na qual participaram dois projetos:  

 "Semi-Reticulados de grupos de uma dada variedade e bandas retangulares”, premiado no 23º 

Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores 2015, com o 2º prémio, da autoria de João Pedro 

Estácio Gaspar Gonçalves de Araújo, aluno do Colégio Planalto em Lisboa; 

 

 “Modelação Astrofísica: estrelas Wolf-Rayet”, premiado no 23º Concurso para Jovens Cientistas e 

Investigadores 2015, com o 4º prémio, da autoria de Daniel Diaz, Ivo Gonçalves, Mauro Franqueira, 

alunos da Escola Secundária Dona Maria II, em Braga. 

 

A INTEL/ISEF é maior Feira a nível mundial de jovens cientistas que abrange mais de 1700 estudantes, 

de 75 países de todo o mundo.  

O projeto “Modelação Astrofísica: estrelas Wolf-Rayet” obteve o 4º prémio na categoria de Física e 

Astronomia, prémio inédito para Portugal. 

 

EUCYS 2016 – European Union Contest for Young Scientists  

Decorreu de 15 a 20 de Setembro de 2016, em Bruxelas, na Bélgica, na qual participaram os projetos: 

 “Determinação da Quantidade de Cálcio Biodisponível na Casca de Ovo” (Química), da autoria de 

Henrique Gonçalves, Margarida Sousa e Nelya Kril, da Escola Secundária de Azambuja; 

 

 “When memory flies away” (Biologia), da autoria de Carlota Andrade e Vasco Pereira, da Escola 

Secundária Júlio Dinis de Ovar. 

 

 

mailto:schaves@fjuventude.pt
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Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem 2016 

Decorreu de 25 de Junho a 2 de Julho de 2016 nos Alpes Suíços, na qual participaram dois jovens 

cientistas portugueses, Álvaro Silva e Ana Carolina, do Colégio Luso-Francês do Porto, que haviam 

participado na Mostra Nacional de Ciência com o projeto “ECO-Filt – A miucrofibres’ filter prototype 

development for household washing machine application”, na área das Ciências do Ambiente. 

Participam anualmente nesta Semana Internacional um grupo de 25 jovens cientistas oriundos de vários 

países da europa, promovida pela Fundação “Schweizer Jugend Forscht”. 

 

MOSTRATEC – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia 

Decorreu de 24 a 28 de Outubro de 2016, em Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul, no 

Brasil, na qual participou o projeto: 

 “Sistema ativo de bio controlo e eliminação da vespa velutina” (Engenharia), da autoria de Miliena 

Pereira e Francisca Costa, da Escola Secundária Dona Maria II, em Braga. 

 

Este projeto foi premiado com uma Menção Honrosa. 

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS E PATROCINADORES: 

 FLAD;  

 Fundação EDP; 

 Direção Geral da Educação do Ministério da Educação e Ciência; 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia; 

 Ciência Viva; 

 AstraZeneca. 
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EVIDÊNCIAS:  

 

 
 

MOSTRATEC 2016 

 

  

INTEL/ISEF 2016 

 

 

  
EUCYS 2016 
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6. PROJETOS EM PARCERIA 

 

6.1 PRÉMIO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS (8º EDIÇÃO) 

 

O Prémio Nacional Indústrias Criativas – Super Bock/Serralves é uma iniciativa 

pioneira em Portugal, promovida pela Unicer, através da marca Super Bock e 

da Fundação de Serralves, da qual a Fundação da Juventude foi mais uma vez 

um dos seus parceiros estratégicos nesta 8ª edição, tendo feito parte do Júri 

Nacional. 

Empreendedores com ideias de negócio ou empresas em fase de criação ou 

de expansão puderam candidatar-se ao Prémio Nacional Indústrias Criativas 

Super Bock / Serralves, entre 5 de fevereiro e 15 de março. Uma oportunidade 

única que deu acesso a formação, reforço da rede de contactos e captação de 

financiamento nacional e internacional. 

A 8.ª edição teve como objetivos distinguir, apoiar e promover projetos lusos – serviços ou produtos - 

desde que integrados numa das quatro categorias do concurso – Arquitetura e Artes Visuais, Música e 

Artes do Espetáculo, Conteúdos e Novos Media e Turismo e Património. 

Os Prémios atribuídos foram:  

 Prémio de 25.000€, que deverá ser aplicado como capital social da sociedade comercial que deverá 

ser constituída ou como aumento de capital caso a sociedade já esteja constituída; 

 Integração na incubadora virtual de indústrias Criativas da Fundação de Serralves, INSERRALVES, ou 

na incubadora da Universidade Católica Portuguesa Porto, caso seja do interesse do candidato 

vencedor; 

 Acesso a instrumentos de apoio financeiro e infraestrutural, networking e fontes de financiamento; 

 Acesso à competição internacional "Creative Business Cup", como representante nacional. 

 

Projetos Finalistas e Vencedores: 

 Noocity – Vencedor e representante na “Creative Business Cup”; 

 Bioboards - Menção Especial; 

 Book in Loop - Prémio de Categoria Conteúdos e Novos Media; 

 Life in a Bag; 

 Nomada; 

 Begin.media; 

 Magik Play; 

 Imaginando;  

 Sensi Guitar; 

 Iellow.  
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7. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO E PARCEIRAS: 

 Multicom Comunicação – Comunicação, Imagem e Relações Públicas; 

 Winable - Marketing e Comunicação. 

 

ESTRATÉGIA: 

Em 2016 pretendeu-se dar continuidade à estratégia de comunicação institucional, e consolidando-se 

através de uma forte presença da Fundação da Juventude, por via dos seus projetos e atividades, nos 

diversos meios de comunicação social, com especial enfoque nos meios em papel e nos meios digitais 

sem esquecer as redes sociais. 

Desta forma foi possível tornar a comunicação institucional da Fundação da Juventude mais eficaz 

contribuindo para a sua afirmação enquanto instituição de referência no setor da juventude a nível 

nacional.  

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL: 

Em 2016 a Fundação da Juventude, através da sua assessoria de comunicação, reforçou de forma muito 

evidente a sua presença junto dos principais meios de comunicação, quer jornais e revistas, em formato 

papel e digital, bem como junto das TV e rádios, através dos seus principais projetos e atividades. É 

assim de salientar 772 referências e notícias da Fundação da Juventude junto dos media, com um 

Automatic Advertising Value de 3.022.613,00 €, representando um crescimento de 136% face a 2015, o 

que corresponde a um acréscimo em absoluto de 327 notícias.  

 

SITE OFICIAL:  

O novo 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 Projetos 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.  

 

No ano de 2016 procedeu-se a um importante up-grade do site tornando-o responsivo, permitindo 

desta forma a sua utilização e visualização nos diferentes dispositivos móveis/portáteis, para além dos 

tradicionais PC’s, potenciando desta forma sua visita por um maior número de utilizadores/visitantes.  

 

Em 2016 o site oficial da Fundação da Juventude teve 299.795 visualizações, o que é evidência da 

importância desta ferramenta como meio de comunicação com o nosso público jovem, apesar do ligeiro 

decréscimo, -5,19%, comparativamente a 2015, ano em que havíamos alcançado as 316.528 

visualizações.  

 

NEWSLETTER EXTERNA:  

Com o atual sistema de email marketing, foi possível em 2016 dar continuidade à política de newsletters 

externas com a periocidade mensal ou bimensal (de acordo com os projetos e atividades em curso), 

tendo a Fundação da Juventude enviado ao longo do ano cerca de 59 newsletters informativas para uma 

base de dados com cerca de 15.900 contactos, conservando desta forma o público que, de alguma 

forma, está ou esteve ligado à Fundação e à sua atividade.  
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REDES SOCIAIS: 

Em 2016 continuámos a nossa aposta nas redes sociais, nomeadamente Facebook, Google +, LinkedIn e 

Youtube, que deverão manter uma atualização permanente com a preocupação de colocação das 

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

A página oficial da Fundação da Juventude no Facebook atingiu os 15.478 likes o que representa um 

crescimento de 26% comparativamente a 2015 (12.279 likes). Relativamente ao alcance total, que mede 

o número de pessoas que acederam a conteúdos associados à página de Facebook da Fundação, de 

assinalar um crescimento de 37% (879.720, 2016 vs 640.021, 2015). 

O canal de Youtube continuou a ser alimentado com novos conteúdos em especial novos vídeos de cada 

projeto e/ou atividade da Fundação.  

Todas as redes sociais continuaram a manter a sua ligação direta ao site da Fundação permitindo desta 

forma uma interatividade maior com a consequente projeção. 

 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS: 

A Fundação da Juventude manteve em 2016 a sua participação nas principais Feiras e Eventos de 

referência no âmbito da Juventude, dando a conhecer os seus projetos e atividades nos domínios da 

Formação Profissional, Emprego, Empreendedorismo, Voluntariado, Ciência e Indústrias Criativas: 

 

FUTURÁLIA 

Quando: de 16 a 19 de Março 

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 

 

QUALIFICA 

Quando: de 14 a 17 de Abril 

Onde: Exponor Porto 

Organização: AEP – Associação Empresarial 

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

ensino superior e recém-licenciados 

 

VII Fórum Emprego e Formação 

Quando: de 10 a 12 de Maio 

Onde: Mercado de Santana, em Leiria 

Organização: Jornal Região de Leiria 

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

ensino superior e recém-licenciados 
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8. O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO 

 

8.1. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 
 

 
 

(*) Nº de Jovens que iniciam cursos novos em cada ano. 
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NOTA: A partir de 2015 a Delegação do Algarve deixou de aceitar novos Cursos e a entrada de novos 

Formandos, tendo terminado a sua atividade formativa em 2015. 
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8.2. EMPREGO 
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8.3. CIDADANIA E VOLUNTARIADO 
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8.4. CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 
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8.5. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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8.6. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Em 2016, a Fundação da Juventude apostou no reforço da Divulgação das suas atividades e dos 

resultados alcançados, pelo que apresentamos aqui um breve resumo do Impacto e da nossa presença 

na imprensa nacional.  

 

CONCURSO PARA JOVENS CIENTISTAS E INVESTIGADORES A MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA  

 

 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR NAS EMPRESAS 
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PROGRAMA DE ESTÁGIOS DO MUSEU DE ARTE, ARQUITETURA E TECNOLOGIA 

 

 

 

SANTANDER JOVEM – PROGRAMA DE ESTÁGIOS NAS PME’S 
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PROGRAMA NACIONAL DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA CIDADE E DA ARQUITECTURA 

 

 

CONCURSO DOS MARTELINHOS DE SÃO JOÃO 2016 

 

 

 

 


