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O ano de 2013 foi marcado por grandes alterações no âmbito do Setor Fundacional Português
com a entrada em vigor da nova Lei Quadro das Fundações, o que veio exigir à Fundação da
Juventude uma adaptação a uma nova realidade. neste novo contexto, a Fundação da Juventude
viu em 2013 renovado o seu estatuto de utilidade pública e aprovada a sua proposta de revisão
estatutária, o que culminou com a eleição dos novos Órgãos Sociais para o triénio 2014/2016 em
26 de novembro de 2013.

a atividade da Fundação tem vindo a ter um enfoque especial nas áreas da empregabilidade e do
empreendedorismo, da formação profissional, da ciência e tecnologia, dando igualmente especial
atenção à cidadania e voluntariado bem como à inovação e criatividade. Estas cinco áreas de
atuação, entendidas como vectores estratégicos, têm vindo a permitir um reforço de notoriedade,
exigindo da parte da Fundação um enfoque na sua missão assente na inserção dos jovens na
vida ativa e profissional.

Nota Introdutória

Em 2013 a Fundação da Juventude conseguiu cumprir uma parte importante das atividades
programada apesar das enormes dificuldades atuais em especial pela redução de recursos
financeiros disponíveis, resultantes da contração do setor privado empresarial dada a atual
conjuntura económico-financeira bem como da redução significativa de apoios públicos em
função das restrições impostas em sede de Orçamento de Estado, que se traduzem numa quebra
de receita considerável.

7

Simultaneamente tem-se vindo a desenvolver uma nova estratégia de comunicação institucional
com o intuito de reforçar o posicionamento da Fundação junto dos jovens bem como dos seus
Fundadores e restante setor público e privado na procura de um reforço de notoriedade.
No âmbito social é importante salientar a transferência do Projeto da Comunidade de Inserção
Eng. Paulo Vallada, no Porto, para a recém-criada Associação Acolher e Cuidar para a Cidadania,
com o estatuto de IPSS, com efeito a partir de Janeiro de 2014, tendo em vista uma autonomização
financeira e administrativa bem como uma melhor eficiência de gestão deste projeto. O projeto da
Comunidade de Inserção Maria Clara, em Tavira, continua suspenso em função da indisponibilidade
de verbas e respetiva dotação orçamental por parte do Instituto de Segurança Social para a
assinatura de novos acordos de cooperação.
O ano de 2013 apresenta uma estabilização da actividade desenvolvida, apesar de um resultado
financeiro negativo, fruto da quebra significativa de receita. O resultado financeiro exige um
esforço adicional em 2014 de implementação de uma importante consolidação financeira por via
da reestruturação do passivo bancário de curto e médio longo prazo bem como da reestruturação
da própria estrutura operacional da Fundação assente numa contenção adicional de custos bem
como num esforço significativo de aumento de receita por via de novas candidaturas a projectos
nacionais e internacionais.

Comissão Executiva
Conselho de Administração
Fundação da Juventude
11 de abril de 2014
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OndE ESTaMOS

Para além da Sede no Porto, a Fundação tem desde 2009
um equipamento cultural situado no Largo de S. domingos,
o Palácio das artes - Fábrica de Talentos, e duas delegações,
uma na Região de Lisboa e Vale do Tejo desde 1992, e na
Região do Algarve desde 1995, no início estava instalada em
Faro, mas em fevereiro de 2009 transferiu os seus serviços
para a cidade de Tavira, permanecendo com os mesmos
objetivos (formação e integração profissional e projetos de
âmbito regional).

Localização das infraestruturas da Fundação

a Fundação da Juventude, desde o seu nascimento (1989),
estabeleceu-se na atual sede, conhecida como Casa
da Companhia, onde funcionam os serviços técnicos e
administrativos. Este edificio dispõe de um auditório e de uma
galeria, sendo o 1º piso ocupado pelo ninho de Empresas.
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Vetores estratégicos de intervenção

Formação Profissional

PORTO
Filomena araújo
faraujo@fjuventude.pt

LISBOA
Paula Graça
pgraca@fjuventude.pt

ALGARVE
Elisabete correia
ecorreia@fjuventude.pt

SiSTEMa dE aPrEndiZaGEM
PúbLicO-aLVO
Jovens até 24 anos de idade, que possuam o 3º ciclo do ensino
básico ou equivalente, sem conclusão do ensino secundário ou
equivalente.

dEScriçãO

Esteticismo/cosmetologia

cozinha/Pastelaria

ação Educativa

Formação Profissional

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.
Os cursos de aprendizagem são cursos 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.
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caLEndáriO
PORTO
curSOS FinaLiZadOS:
Técnico de refrigeração/climatização (8 de junho de 2010 a 4 de fevereiro de 2013)

// 03 formandos
Técnico de cozinha/Pastelaria (8 de junho de 2010 a 23 de janeiro de 2013)

// 07 formandos
Técnico de Ótica Ocular (3 de janeiro de 2011 a 5 de abril de 2013)

// 06 formandos
Técnico de Esteticismo/cosmetologia (3 de janeiro de 2011 a 21 de junho de 2013)

// 12 formandos
Técnico de ação Educativa (3 de janeiro de 2011 a 19 de março 2013)

// 10 formandos
Técnico de contabilidade (27 de setembro de 2011 a 28 de novembro de 2013)

// 08 formandos
Técnico de Logística (13 de outubro de 2011 a 18 de dezembro de 2013)

// 04 formandos
Técnico de Mesa e bar (20 de setembro de 2011 a 19 de dezembro de 2013)

// 10 formandos
curSOS dE cOnTinuidadE:
Técnico administrativo (28 de novembro de 2011 a 4 de fevereiro de 2014)

// 05 formandos
Técnico de Esteticismo/cosmetologia (22 de setembro de 2011 a 25 de março de 2014)

// 13 formandos
Técnico de Esteticismo/cosmetologia (29 de outubro de 2012 a 14 de abril de 2015)

// 20 formandos
Técnico de cozinha/Pastelaria (31 de outubro de 2012 a 26 de maio de 2015)

Formação Profissional

// 24 formandos
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Técnico de Mesa e bar (5 de novembro de 2012 a 6 de fevereiro de 2015)

// 18 formandos
Técnico de Esteticismo/cosmetologia (29 de outubro de 2012 a 21 de abril de 2015)

// 16 formandos

curSOS iniciadOS:
Técnico de Eletrónica, automação e computadores (iniciado a 1 de março de 2013)

// 15 formandos
Técnico de cozinha e Pastelaria (iniciado a 15 de abril de 2013)

// 25 formandos
Técnico de Eletrónica, automação e computadores (iniciado a 16 de setembro de 2013)

// 25 formandos
curSOS EncErradOS:
Técnico de Vitrinismo (Encerrado a 19 de março de 2013)

// 16 formandos
Total: 237 formandos
LISBOA
curSOS dE cOnTinuidadE:
Técnico de Estética/cosmetologia (iniciado a 12 de dezembro de 2012)

// 19 formandos
Técnico de Estética/cosmetologia (iniciado a 12 de dezembro de 2012)

// 22 formandos
Técnico de informática - Sistemas (iniciado a 21 de dezembro de 2012)

// 22 formandos
curSOS iniciadOS:
Técnico de Estética/cosmetologia (iniciado a 6 de setembro de 2013)

// 24 formandos
Técnico de informática - Sistemas (iniciado a 13 de setembro de 2013)

Total: 110 formandos
ALGARVE
curSOS FinaLiZadOS:
Técnico de ação Educativa (18 de outubro de 2010 a 19 de fevereiro de 2013)

// 09 formandos

Formação Profissional

// 23 formandos
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Técnico de cozinha e Pastelaria (21 de julho de 2010 a 12 de abril de 2013)

// 06 formandos
Técnico comercial (9 de novembro de 2011 a 11 de fevereiro de 2013)

// 10 formandos
Técnico de ação Educativa (20 de junho de 2011 a 25 de outubro de 2013)

// 08 formandos
curSOS dE cOnTinuidadE:
Técnico de ação Educativa (21 de dezembro de 2011 a 18 de fevereiro de 2014)

// 15 formandos
curSOS iniciadOS:
Técnico de informática - Sistemas (iniciado a 15 de abril de 2013)

// 11 formandos
Técnico comercial (iniciado a 27 de novembro de 2013)

// 20 formandos
Total: 79 formandos
ParcEirOS
Todas as entidades / instituições que recebem os formandos para Formação Prática em contexto
de Trabalho.

Formação Profissional

PORTO
hOTELaria: cafeina, Terra, caçula, Quarenta e quatro, bbGourmet, Pim´s, Presto Pizza, Mira Porto,
artemizia, Vitória, d’Oliva, Taberna do bonjardim;
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cOnTabiLidadE: assoc.Turismo do Porto, Jnb Seguros, Ernesto S.Simão, u.P., Junta de Freguesia
de Sobrado;
LOGÍSTica: araújo & Sobrinho, Marques Soares, Tomaz douro, aKi;
adMiniSTraTiVO: EdP, Esc.Prof. árvore, ESaP, Soc. advogados, cidade e as Profissões;
ESTéTica: Lux cabeleireiro, GLM ibérica, Senses Wellness, Sandra Vilela, Sublime Tentação, Linea
natura, centro Estética Liliana Pinto;

ELEcTrÓnica: Tamet, Selfrio, ampernor, Soltrafego, Pinto & cruz, Silase;
ÓPTica: Óptica Popular, Óptica da baixa, Óptica d’ávenida, Óptica da boavista, Óptica Pôr do Sol;
rEFriGEraçãO: Ecofluido, Serv.Eng.Lda.,Open line, Mateus e Martins.
LISBOA
ESTéTica: ana Paula cabeleireiros, andreia Teixeira, body concept, body Plaza, cabeleireiro Manuela Soares,
cabeleireiro Suíça, carvoeiras Leite, centro de Estética Manuela rebelo, concept Plus (body concept),
Epiphotocare, Espaço “charme”, Glamour cabeleireiro e Spa, hebibel, Íntimo, Johnny Lima, Karisma do
corpo, Lady Lara nails, Lipocero, Magia do corpo, Maria dos Prazeres araújo, naviritual, Padrões de beleza,
resultado Glorioso, revela beleza, ruana Spa, Spazio clinic, Stetik Way;
inFOrMáTica: assismática, associação raízes, c.d. reguengo, casa da achada, El corte inglés, Fundação
São João de deus, Global data, infofield, Junta de Freguesia da ajuda, niposom, TotalStor, Worten.
ALGARVE
inFOrMáTica: anJE, câmara Municipal de castro Marim, câmara Municipal de Tavira, câmara Municipal de
Vila real ST.º antónio, Escritório de advogados afonso drago, Fundação irene rolo, Junta de Freguesia de
Tavira, Luis Guimarães informática, Lda, St.ª casa da Misericórdia de Vila real ST.º antónio.
cOMErciaL: companhia Portuguesa de hipermercados, S.a., Equipamaravilha – consultores de Seguros,Lda.,
Manuel Pinto da Quinta, Lda, restaurante “Os arcos - Guadiarcos” restaurante Típico Lda, Sapataria SanYcEL
– Mário Mendes do rosário, SdSr – Sports division Sr, S.a., Sílvia Soares, advogada rL, T. Guerreiro, Mediação
imobiliária, unipessoal, Lda.

iEFP - instituto de Emprego e Formação Profissional
POPh - Programa Operacional e Formação Profissional

Formação Profissional

EnTidadE FinanciadOra

19

LISBOA
Paula Graça
pgraca@fjuventude.pt

ALGARVE
cecília Faustino
cfaustino@fjuventude.pt

uFcd - FOrMaçÕES
MOduLarES cErTiFicadaS
PúbLicO-aLVO
LiSbOa: ativos (empregados e desempregados) com o 9º ano e idade igual
ou superior a 18 anos
aLGarVE: ativos com idade superior a 16 anos e que sejam detentores
de baixas qualificações escolares e/ou profissionais ou que possuam
qualificações desajustadas ás necessidades do mercado de trabalho.

dEScriçãO
Visam o desenvolvimento de um suporte privilegiado para a flexibilização e diversificação da oferta de
formação contínua, integrada no catálogo nacional de Qualificações (cnQ), com vista à construção
progressiva de uma qualificação profissional.

caLEndáriO

Formação Profissional

LiSbOa:
“Gestão de stress e gestão de conflitos” > de 19 a 22 de fevereiro de 2013
“ambiente, Segurança, higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos” > de 17 a 23 de abril de 2013
“Fidelização de clientes” > de 10 a 15 de maio de 2013
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aLGarVE:
“Posto de Trabalho – Organização e Gestão“ > de 21 de janeiro a 28 de fevereiro de 2013
“aplicações informáticas de Gestão – área comercial“ > de 5 de março a 7 de maio de 2013
“ambiente, Segurança e higiene no Trabalho – conceitos básicos“ > de 4 de março a 12 de abril de 2013
“Fidelização de clientes“ > de 21 de maio a 28 de junho de 2013
“Folha de cálculo – Funcionalidades avançadas“ > de 15 de abril a 22 de maio de 2013

rESuLTadOS
LiSbOa:
PrOTEçãO dE PESSOaS E bEnS
Gestão de stress e gestão de conflitos (8.ª uFcd)

\\ 17 formandos
SErViçOS dOMéSTicOS
ambiente, Segurança, higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos (9.ª uFcd)

\\ 17 formandos
Fidelização de clientes (10.ª uFcd)

\\ 15 formandos
Total: 49 formandos
aLGarVE:
SEcrETariadO E TrabaLhO adMiniSTraTiVO
Posto de Trabalho – Organização e Gestão

\\ 25 formandos
aplicações informáticas de Gestão – área comercial

\\ 15 formandos
cOMérciO
ambiente, Segurança e higiene no Trabalho – conceitos básicos

\\ 15 formandos
Fidelização de clientes

ciÊnciaS inFOrMáTicaS
Folha de cálculo – Funcionalidades avançadas

\\ 20 formandos
Total: 90 formandos

Formação Profissional

\\ 15 formandos
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Parceiros
Lisboa:
POPH - Programa Operacional Potencial Humano (Tipologia de intervenção 9.2.3. do POPH)

entidade financiadora
Lisboa:
POPH - Programa Operacional Potencial Humano
CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
aLGARVE:
POPH - Programa Operacional Potencial Humano (medida 8.2.3)

Vetores estratégicos de intervenção

Emprego e Empreendedorismo

PORTO
Ema Gonçalves
egoncalves@fjuventude.pt

ninhOS dE EMPrESaS
PúbLicO-aLVO
Jovens entre os 18 e os 35 anos (ou excecionalmente
acima dos 35 anos), recém-licenciados, com formação
profissional especializada, ou experiência profissional
comprovada, que individualmente ou em grupo, até ao
limite de 4 elementos, queiram construir a sua empresa.

dEScriçãO

rESuLTadOS
Taxa de ocupação média em 2013: 40%
Empresas incubadas em 2013: Formtivity – consulting unipessoal, Lda; Greenabove Sports, Lda; o Tecto do
Mundo – animação Turística e Eventos culturais, Lda; a3S – associação para o Empreendedorismo Social
e a Sustentabilidade do Terceiro Sector; Portgall – Turismo Experiencial, Lda e Go-prod – E-commerce
Management, Lda.

Emprego e Empreendedorismo

O ninho de Empresas tem como objetivo fomentar o apoio ao empreendedorismo jovem, contribuir para o
reforço do autoemprego e incentivar a criação de microempresas.
as empresas podem incubar-se num dos 15 gabinetes por um período mínimo de 6 meses e máximo de 3
anos, não renovável.
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ParcEirOS

Emprego e Empreendedorismo

anJE - associação nacional de Jovens Empresários
iaPMEi - agência para a competitividade e inovação
iEFP - instituto do Emprego e Formação Profissional
rPGn - rede de Percepção e Gestão de negócios
SharE
agência nacional para o Programa Juventude em ação
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LISBOA
Paula Graça
pgraca@fjuventude.pt

SPacE4u
cO WOrK SOLidáriO
PúbLicO-aLVO
Microempresários, profissionais liberais e outras
organizações.

dEScriçãO
O Space4u é um espaço de coWork onde existe a possibilidade de ser um trabalhador independente, mas
com ligação aos outros trabalhadores. Esta ligação é feita através do espaço que partilham e dos projetos
que inevitavelmente desenvolvem em conjunto.
O “Space4u – co Work Solidário” tem o potencial de ser um espaço gerador de ideias e projetos que
possam cooperar no sentido da criação do autoemprego ou do crescimento sustentado.
São disponibilizados serviços de orientação, de criação de redes de negócio e promoção/divulgação dos
serviços e produtos.

rESuLTadOS

ParcEirOS
Fundação São João de deus

Emprego e Empreendedorismo

Taxa de ocupação média em 2013: 80%
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PORTO
Susana chaves
schaves@fjuventude.pt

PEJEnE - PrOGraMa dE
ESTáGiOS dE JOVEnS
ESTudanTES dO EnSinO
SuPEriOr naS EMPrESaS
21ª EdiçãO
PúbLicO-aLVO
Estudantes a frequentar o último e penúltimo ano do ensino
superior (Licenciatura, Mestrado, Mestrado integrado ou PósGraduação).
Empresas e entidades que tenham interesse em acolher
estagiários.

dEScriçãO

Emprego e Empreendedorismo

Tem como objetivo principal valorizar o curriculum vitae dos jovens enquanto estudantes, de forma a facilitarlhes a inserção futura no mercado de trabalho.
Os estágios decorreram entre julho e setembro, tendo a duração mínima de dois meses e máxima de três
meses.
Entidades de acolhimento: Empresas, instituições públicas e privadas, associações, autarquias,
seguradoras.
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caLEndáriO
candidaturas para entidades de acolhimento: até 30 abril de 2013
candidaturas dos estudantes: a partir de 2 de maio de 2013
Estágios: entre julho e setembro de 2013

rESuLTadOS
O PEJEnE permitiu aos jovens, em muitos casos, um primeiro contacto com o mundo do trabalho. O Programa
tem tido 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.
411 estágios
211 entidades de acolhimento
58 jovens inseridos em contexto de trabalho através de contratos de full-time ou part-time, estágio profissional
e/ou prestação de serviços
14% de taxa de empregabilidade
Principais entidades de acolhimento:
caixa Económica Montepio Geral - 27 estágios
companhia Seguros Tranquilidade - 26 estágios
Grupo Mota Engil - 26 estágios
Sierra Portugal - 15 estágios

ParcEirOS
iEFP - instituto do Emprego e Formação Profissional
iPdJ - instituto Português do desporto e Juventude

Emprego e Empreendedorismo

companhia de Seguros Tranquilidade
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PORTO
Susana chaves
schaves@fjuventude.pt

PEJaME - PrOGraMa dE ESTáGiOS dE
JOVEnS aniMadOrES dO MuSEu da
ELETricidadE
12ª, 13ª E 14ª EdiçÕES
PúbLicO-aLVO
Estudantes do ensino superior, entre os 18 e os 25 anos, residentes na área Metropolitana de Lisboa. a
frequentar, preferencialmente, cursos com componentes em Física, Eletricidade, Eletrónica, Química, Energia
ou ambiente. Em 2013 o programa foi alargado a estudantes nas áreas das artes e Estudos artísticos.

dEScriçãO
Visa proporcionar a estudantes do ensino superior o aprofundamento dos seus conhecimentos técnicocientíficos através do confronto com um público não especialista, permitindo que estes desenvolvam
as suas capacidades pessoais de liderança, gestão de grupos, espírito de iniciativa, espírito de equipa,
compromisso e disciplina, através do contexto real de funcionamento do Museu da Eletricidade.
Os estágios têm a duração de 6 meses, podendo ser alargados até aos 12 meses.

Emprego e Empreendedorismo

caLEndáriO
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12ª edição:
3 de novembro de 2012 a 2 de maio de 2013
13ª edição:
2 de maio a 3 de novembro de 2013
14ª edição:
3 de novembro de 2013 a 2 de maio de 2014

rESuLTadOS
12ª edição:
392 jovens elegiveis
44 jovens selecionados para provas
19 jovens selecionados para formação
10 jovens selecionados para integrarem o estágio final
Total de estagiários: 10 jovens (7 do sexo masculino e 3 do sexo feminino)
13ª edição:
172 jovens elegiveis
53 jovens selecionados para provas
15 jovens selecionados para formação
7 jovens selecionados para integrarem o estágio final
8 jovens transitaram da 12ª para a 13ª edição do programa
Total de estagiários: 15 jovens (9 do sexo masculino e 6 do sexo feminino)

avaliação realizada pela equipa do Museu da Eletricidade:
O grupo de Guias da 13ª Edição obteve uma média de 4,57 - numa escala de 1 a 5 - no que diz respeito a
disciplina, iniciativa, Técnica e Organização.
avaliação realizada pelos Guias:
O Grau de Satisfação atingiu o valor máximo de 5, sendo 4,78 a média da avaliação de todos os
parâmetros.

PaTrOcinadOrES
Fundação EdP / Museu da Eletricidade

Emprego e Empreendedorismo

14ª edição:
175 jovens elegiveis
72 jovens selecionados para provas
28 jovens selecionados para formação
19 jovens selecionados para estágio final (15 na área das ciências e 4 na área das artes)
5 jovens transitaram da 13ª para a 14ª edição do programa
Total de estagiários: 24 jovens (área das ciências: 14 do sexo masculino e 6 do sexo feminino; área das artes:
4 do sexo feminino)
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PORTO
Paula cardoso
pcardoso@fjuventude.pt

cOncurSO “cincO anOS dE
Vida, uM nEGÓciO dE SucESSO”
PúbLicO-aLVO
Todos os cidadãos residentes em Portugal entre os 18 e os 40 anos,
promotores de projetos de qualquer área artística referida.

dEScriçãO
O concurso “cinco anos de vida, um negócio de sucesso” foi uma iniciativa do Mar Shopping, organizada
em parceria com a Fundação da Juventude. Visava estimular o desenvolvimento de novos conceitos e novas oportunidades de negócio, de interesse comercial, que pudessem materializar-se numa start-up store
do Mar Shopping, contribuindo desta forma para a divulgação de novos talentos e para a promoção do
empreendedorismo.
Os candidatos teriam de ser promotores de projetos de qualquer uma das seguintes áreas artísticas: design
(gráfico, produto, moda, calçado, food), arquitetura, bijutaria, Joalharia, artesanato urbano, ilustração, Pintura, Fotografia e Mobiliário.

caLEndáriO
Emprego e Empreendedorismo

de 9 de setembro e 1 de outubro 2013.
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rESuLTadOS
de 32 projetos apresentados a concurso, 20 projetos foram selecionados finalistas.
O projeto “6 MEia dúZia” foi o vencedor, por decisão unânime do júri.

PaTrOcinadOrES
Mar ShOPPinG

ALGARVE
Cecília Faustino
cfaustino@fjuventude.pt

Medida Vida Ativa
– Emprego Qualificado
Público-Alvo
Adultos desempregados com escolaridade indiferenciada,
abrangendo indivíduos com nível 1 aos níveis superiores

Descrição
Em novembro, a Delegação da Fundação da Juventude no Algarve, foi convidada para o desenvolvimento de
formação no âmbito da Modalidade Vida Ativa, medida que 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.
As entidades convidadas para desenvolver este tipo de formação são consideradas parceiros ativos e
estratégicos na dinamização das respostas formativas e contribuem para ajustar a formação às necessidades
do mercado de trabalho e, por esta via, facilitar a (re)integração profissional.
A vinculação a este projeto foi celebrada através de um Acordo de Cooperação. Foram atribuídas à Fundação
12 ações desta modalidade, sendo que 8 ações teriam que iniciar ainda no ano de 2013 e 4 em 2014.

calendário
Em novembro iniciaram as seguintes ações:
Comércio - Vendas - nível 4 - 200h (25 de novembro)
Tecnologias da Informação e Comunicação – nível 2 - 200h (25 de novembro);
TPE – nível 2 – 25h (28 de novembro) [Esta ação foi suspensa porque o envio de formandos por parte do
CEVRSA (Centro de Emprego de Vila Real de Santo António) /GIP (Gabinetes de Inserção Profissional) não
eram enquadráveis nesta ação, tendo a mesma sido adiada para 2014];
Tecnologias da Informação e Comunicação + TPE – nível 1 – 50h (28 de novembro).
Em dezembro iniciaram:
Animação Turística e Empreendedorismo - nível 4 - 225h (9 de dezembro)
Apoio à Infância – Nível 2 - 200h (16 de dezembro);

Animação Turística e Empreendedorismo - nível 4 - 225h (12 de dezembro)
Apoio à Infância – Nível 2 - 200h (12 de dezembro)

resultados
Iniciaram-se todas as ações previstas para 2013, que transitam para 2014, devido à carga horária.
Com o início destas ações foram enquadrados 165 formandos:
Comércio - Vendas - 24 formandos
TIC – 24 formandos
TIC+ TPE - 20 formandos
Animação Turística e Empreendedorismo (Tavira) - 24 formandos
Apoio à Infância (Tavira) - 23 formandos
Animação Turística e Empreendedorismo (Castro Marim) - 25 formandos
Apoio à Infância (Castro Marim) - 25 formandos

parceiros
Centro de Emprego de Vila Real de Santo António

entidade financiadora
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional (Delegação do Algarve)

Vetores estratégicos de intervenção

Cidadania e Voluntariado

PORTO
Paula cardoso
pcardoso@fjuventude.pt

rOTEirO
dO EMPrEEndEdOriSMO JOVEM
PúbLicO-aLVO
Jovens entre os 18 e os 25 anos, interessados no desenvolvimento do seu potencial empreendedor,
estudantes universitários, recém-licenciados, desempregados, candidatos a primeiro emprego.

dEScriçãO
O roteiro do Empreendedorismo Jovem pretendeu motivar os jovens para o empreendedorismo, promover
as suas competências empreendedoras e contribuir para o desenvolvimento do espírito de iniciativa. Para
ajudar na concretização destes objetivos, o roteiro proporcionou a apresentação de oportunidades, recursos
e fontes de financiamento para projetos a ser realizados no âmbito do Programa Juventude em ação.

caLEndáriO
de outubro a dezembro de 2013.

O roteiro do Empreendedorismo Jovem passou por 16 distritos,
abrangendo 16 instituições do Ensino Superior, num total de 581
jovens, maioritariamente estudantes do ensino superior.
Todos os objetivos do roteiro foram alcançados.
O sucesso deste roteiro dependeu do envolvimento de muitas
pessoas e instituições que, pela sua natureza ou espaço de
intervenção, estão focados no desenvolvimento de jovens preparados e empreendedores e/ ou na sua
inserção no mercado de trabalho. Várias instituições de Ensino Superior, autarquias e Gabinetes de inserção
Profissional, contactaram a Fundação da Juventude, disponibilizando-se para acolher o roteiro em 2014.

EnTidadE FinanciadOra
agência nacional para a Gestão do Programa Juventude em ação

Cidadania e Voluntariado

rESuLTadOS
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PORTO
Ema Gonçalves
egoncalves@fjuventude.pt

rOTEirO
da PrEVEnçãO rOdOViária
PúbLicO-aLVO
Jovens entre os 16 e os 25 anos (visto que estes
jovens já podem conduzir e encontram-se na faixa
etária que mais acidentes sofrem e/ou provocam
nas estradas portuguesas)

dEScriçãO
O roteiro da Prevenção rodoviária realizou-se de norte a sul do país, tendo como missão promover a
aquisição de competências/habilidades pessoais e sociais no sentido de fomentar a cidadania responsável
e a prevenção de comportamentos de riscos rodoviários.

caLEndáriO
de outubro a dezembro de 2013.

rESuLTadOS

Cidadania e Voluntariado

Foram realizadas 25 ações de formação de norte a sul do país: Porto, aveiro, braga, coimbra, Lisboa, Leiria,
Setúbal, Santarém e Faro.
Participaram neste projeto 717 jovens e 17 escolas secundárias e profissionais.
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EnTidadE FinanciadOra
agência nacional para a Gestão do Programa Juventude em ação

PORTO
Susana chaves
schaves@fjuventude.pt

VOLunTariadO
1ª aVEnida
PúbLicO-aLVO
Jovens entre os 18 e os 35 anos

dEScriçãO
desenvolvido pela Fundação da Juventude no âmbito do projeto 1ª avenida – dinamização Económica e
Social da baixa do Porto.
as atividades, no Edifício axa, passaram por:
• Apoio na montagem e desmontagem de exposições;
• Welcome e receção na inauguração de exposições;
• Assistência e vigilância de exposições;
• Assistência e apoio a concertos, peças de teatro e exibição de filmes.

163 jovens entre os 18 e os 30 anos (média: 23 anos)
98 jovens do sexo feminino
65 jovens do sexo masculino
Os participantes eram maioritariamente estudantes do ensino superior, com conhecimentos de línguas.
Grau de Satisfação: 76%
Para potenciar a adesão dos jovens ao Programa de Voluntariado 1ª avenida, a Fundação da Juventude
premiou os 4 voluntários que realizaram mais horas com uma viagem a barcelona para participarem na
Semana dos direitos da Juventude.

ParcEirOS
PortoLazer

Cidadania e Voluntariado

rESuLTadOS
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POrTO
Filipa Paiva
fpaiva@fjuventude.pt

LiSbOa
Paula Graça
pgraca@fjuventude.pt

VOLunTariadO
FESTiVaiS dE MúSica
PúbLicO-aLVO
Jovens entre os 18 e os 35 anos

dEScriçãO
a Fundação da Juventude organizou em 2013, em parceria com a OPTiMuS e o MEO, o grupo de voluntários
para os festivais OPTiMuS alive e MEO Sudoeste, este último pelo 7º ano consecutivo.
nos dois festivais os voluntários estiveram em representação de cada uma das marcas. as tarefas levadas a
cabo pelo grupo de voluntários da Fundação da Juventude foram: entrega de brindes e programas, e apoio
nas atividades de promoção das marcas.
a todos os voluntários foi assegurada alimentação, t-shirts (uma por cada dia), seguro, certificado de
participação e, no caso do MEO Sudoeste, local para montagem das tendas.

caLEndáriO

Cidadania e Voluntariado

OPTiMuS alive: de 12 a 14 de julho, no Passeio Marítimo de algés (Oeiras).
MEO Sudoeste: de 6 a 12 de agosto, na herdade da casa branca (Zambujeira do Mar).
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rESuLTadOS
OPTiMuS aLiVE
3000 inscrições
75 selecionados

ParcEirOS
OPTiMuS e MEO

MEO SudOESTE
3000 inscrições
34 selecionados

LISBOA
Paula Graça
pgraca@fjuventude.pt

VOLunTariadO
EXPEriMEnTa dESiGn’13
PúbLicO-aLVO
Jovens entre os 21 e os 35 anos com formação superior nas seguintes
áreas: artes, design, arquitetura e marketing/comunicação.

dEScriçãO
a Fundação da Juventude organizou um grupo de voluntários para prestar apoio à equipa da Experimenta
design 2013 na organização do evento, através da montagem, acompanhamento e desmontagem das
diferentes exposições realizadas em diversos locais: Mosteiro dos Jerónimos, auditório do novo Museu
nacional dos coches, convento da Trindade, antigo Picadeiro do colégio dos nobres, Palácio dos condes
da calheta, Planetário calouste Gulbenkian e Torre Oca.
Foi também prestado apoio na organização da Semana inaugural da EXd’13, na realização dos diversos
eventos: conferências de Lisboa Lisbon conferences, Matamorphosis, identity, Open Talks e asterisms.

caLEndáriO

rESuLTadOS
160 candidaturas
109 voluntários selecionados

ParcEirOS
EXd’13 - Experimenta design

Cidadania e Voluntariado

de 15 de outubro a 23 de dezembro, em Lisboa.
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PORTO
Paula cardoso
pcardoso@fjuventude.pt

Xiii EncOnTrO naciOnaL
dE JuVEnTudE
PúbLicO-aLVO
Jovens entre os 15 e os 35 anos

dEScriçãO
com o tema “incluir para construir”, o Xiii Encontro nacional de Juventude (EnJ) pretendeu potenciar
a participação de mais de 300 jovens oriundos de todo o país, com percursos e trajetórias de vida
muito diversificadas, permitindo a concretização de mais um momento de diálogo Estruturado, sendo
posteriormente apresentadas aos decisores políticos as conclusões dos jovens.
Este evento teve um alargado programa. além de uma profunda discussão política, organizaram-se
conferências, grupos de trabalho, eventos sobre emprego e sobre empreendedorismo, manifestações
culturais e artísticas e outras atividades.
Todo o modelo do Xiii EnJ assentou em 3 pilares fundamentais:
1) Liberdade de escolha na participação dos jovens;
2) atratividade e diversidade das temáticas a abordar e das atividades a decorrer;
3) dimensão social, inclusiva e integradora de um encontro de juventude, o qual se pretende plural, e com
a ambição de apresentar o maior número possível de manifestações da Juventude.

Cidadania e Voluntariado

caLEndáriO
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de 23 a 26 de maio, na Fundação da Juventude e Palácio das artes

rESuLTadOS
Os Grupos de Trabalho promoveram uma oferta muito diversificada para a sensibilização, a partilha de
experiências e o debate conjunto.

Os temas abordados refletiram as preocupações mais prementes dos jovens
portugueses.
no decorrer deste Encontro resultaram conclusões e recomendações que
pretendem contribuir para as soluções dos problemas que afetam os jovens,
no contexto da Europa, tendo em conta que este projeto se insere no diálogo
Estruturado promovido a nível europeu.

ParcEirOS
PortoLazer
instituto Português do desporto e Juventude
associação comercial do Porto
Junta de Freguesia de S. nicolau
Turismo de Portugal
Escola de hotelaria e Turismo do Porto
instituto Multimédia
douro azul

PaTrOcinadOrES

Cidadania e Voluntariado

Programa Juventude em ação
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PORTO
Paula cardoso
pcardoso@fjuventude.pt

SEMana dOS dirEiTOS
da JuVEnTudE
PúbLicO-aLVO
Jovens entre 15 e os 25 anos

dEScriçãO
a Fundação da Juventude levou cinco jovens voluntários à Semana dos direitos da Juventude, onde tiveram
a oportunidade de refletir e aprender sobre os direitos dos jovens, através das experiências de outros jovens
de várias regiões autónomas e países como a França, brasil e Espanha. a Semana foi organizada em torno
de três temas centrais: “direito à saúde e desporto”, “cidadania crítica” e “Empregabilidade e Mobilidade”.
Esta participação surgiu a convite da Fundación Esplai, dado que a FJ é organização parceira de La LiGa (La
Liga iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad civil na luta contra a pobreza e inclusão social).

caLEndáriO
29, 30 de novembro e 1 de dezembro, em El Prat de Llobregat (barcelona).

Cidadania e Voluntariado

rESuLTadOS
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150 participantes participaram em workshops, atividades recreativas, música, visitas (5 participantes nacionais
pela Fundação da Juventude).
Foi também uma oportunidade para a Fundação da Juventude promover a campanha “Segurança sobre
rodas” em Espanha, nomeadamente nas Jornadas de aprendizagem em Serviço, que se realizaram no
âmbito deste evento.

ParcEirOS

PaTrOcinadOrES

Fundación Esplai
La LiGa (La Liga iberoamericana de Organizaciones de la
Sociedad civil na luta contra a pobreza e inclusão social).

Fundación Esplai

Vetores estratégicos de intervenção

Criatividade e Inovação

PORTO
alexandra Pinheiro
apinheiro@fjuventude.pt

PaLáciO daS arTES
Fábrica dE TaLEnTOS

O Palácio das artes foi uma vez mais 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 necessária para se
lançarem no mercado de trabalho. Saliento as exposições, as feiras francas, as tertúlias, os workshops, a
comemoração do dia nacional dos centros históricos, as residências artísticas, entre outros.

as residências artísticas mudaram o regulamento em 2013, embora tenham mantido o objectivo de acolher
jovens artistas/criadores que pretendam pesquisar e desenvolver projectos inovadores, na área das artes
e de dar a oportunidade aos jovens residentes de trocarem experiências entre si e de mostrarem os seus
trabalhos à comunidade local.
arTiSTaS rESidEnTES:
Eduardo bragança e Gabriela Santomé, na área da Pintura (6 meses);
continuum, de Paulina almeida, na área performativa (1 ano);
Klar, na área do design de moda (transitou de 2012);
était une Fois, na área da reciclagem e reutilização de objetos (transitou de 2012).

Criatividade e Inovação

rESidÊnciaS arTÍSTicaS

47

aPOiOS inSTiTuciOnaiS
a Fundação da Juventude através do Palácio das artes apoio institucionalmente as seguintes iniciativas e/
ou projetos:
cLiP – colégio Luso internacional do Porto, com o projeto «beyond creativity – a cLiP celebration», a 19 e 20
de abril (exposição de trabalhos realizados pelos alunos nas várias áreas ao longo do ano e mostrado os
seus talentos performativos em ballet, teatro e especialmente música).
blogs in the city, iniciativa organizada por iT ShOES, GEMa e Just Working, com o projeto 1ª edição de
Jornadas de bloggers de Moda em Portugal, de 22 a 24 de novembro (jornadas dedicadas 100% à moda e
lifestyle, ao empreendedorismo feminino e à economia digital).
Peça de teatro «barandas» um cromo do Porto, a 29 e 30 de novembro (um sketch teatral de género comédia
social de ato único. a interpretação ficou a cargo de Joana Figueiredo, nuno Porto e Pedro nogueira, a
encenação coube a Maria José Osório e a produção a Pedro nogueira).
Mercado de São domingos, a 14 e 15 de dezembro (mercado de natal de Vinhos e Gastronomia. uma
oportunidade para se conhecer os produtores assim como participar nas provas especiais e workshops
que decorreram ao longo do fim-de-semana).
Porto Sunday Sessions, a 21 de dezembro (pequeno mercado e os Ferro Extra e Freshkitos que animaram
a noite).

Criatividade e Inovação

crassh no Porto e o Xmas carrols, nos dias 30 de novembro, 7, 21, 23 e 28 de dezembro (uma edição especial
de natal na avª dos aliados, Praça das cardosas e Palácio das artes).
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alexandra Pinheiro
apinheiro@fjuventude.pt

FEiraS FrancaS
PúbLicO-aLVO
Participantes - Jovens criativos portugueses e estrangeiros residentes em Portugal
Visitantes - Público em geral

dEScriçãO
Evento de promoção do talento criativo, que permite cativar novos mercados e públicos, lançar negócios,
recuperar tradições, envolver a comunidade residente, reforçar a ligação entre os setores criativos e as
estruturas de suporte. Promovendo, a cidade do Porto, o seu centro histórico, o país e, particularmente, os
jovens talentos a nível nacional e internacional.

Primeiros sábados do mês, com exceção de: agosto (não houve) e dezembro (primeiro fim de semana).
26 de janeiro - “Janeiro quente, traz os artistas no ventre.”
23 de fevereiro - “Sem pés nem cabeça”
30 de março - “Quem vê caras, não vê criações”
27 de abril - “abril, talentos mil”
25 de maio - “nem tudo o que reluz é Ouro”
29 de junho - “no S. João vai tudo no balão”
27 de julho - “À moda do Porto”
28 de setembro - “não deixes para amanhã o que podes criar hoje”
26 de outubro - “um desenho nunca vem só”
23 de novembro - “O hábito não faz o monge”
6 e 7 de dezembro - “amigos amigos, tradições à parte!”

Criatividade e Inovação

caLEndáriO
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rESuLTadOS
11 Feiras Francas
355 participantes/criativos
9590 visitantes
11 jovens criativos que colaboraram na elaboração da imagem de cada Feira Franca
áreas mais representativas dos projetos em exposição:
acessórios de Moda e bijuteria, artesanato urbano, Fotografia, ilustração, Joalharia
Produtos alimentares gourmet, cake design.

de

autor,

Mobiliário,

Todas as Feiras Francas contaram com performances, destacando-se:
contadores de histórias, Escolas de Música (JahaS, curso de Música Silva Monteiro, Escola de Música de
Perosinho), Tuna universitária do Porto, Peças de Teatro (Teatro de Marionetas do Porto, companhia instável,
Teatro do Frio), animação circense.

ParcEirOS
câmara Municipal do Porto/PortoLazer
cP - comboios de Portugal
contacto de autor – Galeria Escola de Joalharia
curso de Produção artística da Escola artística Soares dos reis, Porto
Elenco Produções
Metro do Porto
MOdaTEX
PPortodosmuseus

PaTrOcinadOrES
Criatividade e Inovação

TEncO caFéS
On.2 – O nOVO nOrTE
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PORTO
alexandra Pinheiro
apinheiro@fjuventude.pt

cicLO dE TErTúLiaS
“POrTO TÓnicO”
PúbLicO-aLVO
Público em geral, a partir dos 16 anos

dEScriçãO
as Tertúlias foram um espaço de informação e debate cujos temas foram apresentados por parte dos
oradores convidados e complementados por todos os presentes, contribuindo para o enriquecimento da
troca de ideias e experiências.

caLEndáriO
última quinta-feira do mês, com exceção de agosto

11 tertúlias subordinadas aos seguintes temas:
“Os cidadãos como motor de mudança, no ano Europeu do cidadão” - janeiro
“redes Sociais: uma nova forma de negócio” - fevereiro
“Portugueses criativos pelo mundo” - março
“Leitura – quais as melhores escolhas?” - abril
“Tradição e inovação: uma fusão criativa” - maio
“Será o cinema a 7ª arte?” - junho
“Turismo em Portugal: o que temos e o que desejamos” - julho
“O papel da ciência e da inovação na sustentabilidade da sociedade” - setembro
“a arquitectura para além do desenho e da construção” - outubro
“a religião e os direitos humanos numa sociedade mais plural” - novembro
“as escolas artísticas no Porto e a sua ligação ao Mercado de Trabalho” - dezembro

Criatividade e Inovação

rESuLTadOS
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44 oradores convidados
165 participantes
O ciclo de Tertúlias “Porto Tónico” terminou ao fim de 55 edições, em dezembro de 2013.

ParcEirOS
Pportodosmuseus

PaTrOcinadOrES

Criatividade e Inovação

unicer
On.2 – O novo norte
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PORTO
alexandra Pinheiro
apinheiro@fjuventude.pt

EXPOSiçÕES
PúbLicO-aLVO
Público em geral, com grande presença dos estudantes de artes

dEScriçãO
as Exposições realizadas ao longo do ano no Palácio das artes tiveram como objetivo promover o trabalho
realizado por jovens artistas: Jorge braga, Julieta rocha, Maria Leal, Kim Gottlieb-Walker, João Miguel ramos,
Filipa Figueiredo e Luís de almeida, Eduardo bragança, rogério Matos e ricardo catarro.
a Fundação da Juventude realizou também uma exposição com parte do seu espólio artístico. “da
Fundação” esteve no Edifício axa, nos meses de junho e julho. Estiveram presentes cerca de 40 obras de
Pintura, Escultura e Fotografia, sendo esta exposição o resultado de 23 anos de atividade no apoio a jovens
criadores nacionais e internacionais.

caLEndáriO
Janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, setembro e outubro.

rESuLTadOS

ParcEirOS

PaTrOcinadOrES

1ª avenida

Município de Vila nova de Famalicão
instituto dos Vinhos do douro e Porto

Criatividade e Inovação

ao longo do ano foram realizadas 9 exposições entre o Palácio das artes e a casa da companhia, num total
de 10 artistas, nas áreas da instalação, Pintura, Escultura, Fotografia e arquitetura.
Os visitantes foram cerca de 1500, notando-se um maior afluxo de pessoas nos meses de verão.
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alexandra Pinheiro
apinheiro@fjuventude.pt

WOrKShOPS
PúbLicO-aLVO
Público em geral, a partir dos 16 anos

dEScriçãO
Os workshops foram realizados com a finalidade de os participantes adquirirem conhecimentos
em áreas específicas.

caLEndáriO
“comande o seu cérebro”: 1ª e 2ª edições em fevereiro e 3ª edição em abril
“comande o seu cérebro – Parte ii” e “Gestão de carreira criativa”: março
“Mediação de conflitos em contexto Escolar”: abril
“O que é o coaching e quais os seus benefícios”: junho

rESuLTadOS

Criatividade e Inovação

7 workshops, no primeiro semestre do ano
130 participantes
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PORTO
alexandra Pinheiro
apinheiro@fjuventude.pt

OuTraS iniciaTiVaS
dia naciOnaL dOS
cEnTrOS hiSTÓricOS
PúbLicO-aLVO
Público em geral e famílias em particular

dEScriçãO
O dia nacional dos centros históricos é celebrado na cidade do Porto desde 2008, em homenagem a
alexandre herculano, patrono da associação nacional de Municípios com centros históricos.
a câmara Municipal do Porto convidou várias entidades sediadas no centro histórico, entre elas a Fundação
da Juventude, a abrirem as portas e a promoverem um conjunto de atividades culturais.

caLEndáriO
23 de março de 2013

rESuLTadOS
PrOGraMa:
Visitas às residências artísticas do Palácio das artes;
Exposição de pintura de Maria Leal “impressões sobre a Obra de um Mestre”;
Workshop “banda rockinSchool Silva Monteiro”, do curso de Música Silva Monteiro;
atuação da Orquestra de Guitarras, do grupo Lusitanae Ensemble e da banda rockinSchool;
Tango argentino, da Escola de “La Galeria ideal”;
Tertúlia “Portugueses criativos pelo Mundo”;
Master class acordeão da Escola de Música de Perosinho.

Criatividade e Inovação

300 visitantes, nas atividades realizadas entre o Palácio das artes / Fundação da Juventude.
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ParcEirOS
câmara Municipal do Porto/PortoLazer
curso de Música Silva Monteiro

PaTrOcinadOr

Criatividade e Inovação

associação de bares da Zona histórica do Porto
douro azul
cP - comboios de Portugal
Metro do Porto
Sociedade de Transportes coletivos do Porto, Sa
árvore, Escola artística e profissional
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PORTO
Paula cardoso
pcardoso@fjuventude.pt

iMaGina aTLÂnTica
PúbLicO-aLVO
Empresas, Jovens profissionais da área dos audiovisuais e
património, instituições de ensino superior, indústrias criativas.

dEScriçãO
as tecnologias de imagem, através das aplicações interativas, permitem identificar e abrir novos mercados.
construir uma oferta proativa transnacional para promover a abertura e o desenvolvimento destes mercados
é o objetivo principal do projeto iMaGina aTLÂnTica.
Para esse feito, o projeto visa criar um cluster atlântico sustentável de tecnologias de imagem digital e
desenvolver o potencial de um centro transnacional de competências, através de operações de valorização
do património atlântico.
as atividades do projeto baseiam-se em três áreas principais: educação, desenvolvimento económico e
valorização do património.
Em 2013, a Fundação da Juventude continuou a executar o Projeto “iMaGina aTLÂnTica”, tendo o iMaGina i
terminado em agosto, e a sua extensão sido aprovada até abril de 2014.

caLEndáriO

rESuLTadOS
Publicações: Revista Fábrica de Talentos n.ºs 9 e 10, dedicados ao projeto,
1600 exemplares, nas 4 línguas do projeto (o n.º 9 da revista foi ainda
inserida no suplemento do jornal diário nacional Público, de 4 de janeiro,
e distribuída na região norte – Porto).
Participações internacionais:
• Conferência Internacional Territorios Creativos - 27 e 28 de junho, em

Criatividade e Inovação

Janeiro a agosto - desenvolvimento e conclusão do iMaGina aTLÂnTica i
Setembro a dezembro - início e desenvolvimento do iMaGina aTLÂnTica ii
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Ourense (Espanha), tendo convidado para participar como orador, hilário amorim, que abordou o tema
“como desafiar a criatividade audiovisual no norte de Portugal”, e participação de 3 jovens arquitetos,
vencedores do concurso «Lugares criativos»;
• 8ª reunião do Comité de Pilotagem - 26 de junho em Ourense (Espanha);
• 1ª reunião do Comité de Pilotagem, da extensão do projeto - setembro, em Angoulême (França),;
• 2ª reunião do Comité de Pilotagem, da extensão do projeto - novembro, em Avilés (Astúrias).
apoios: Três empresas da área dos audiovisuais e do património, participaram no b2b meeting, organizado
em Gijon (Espanha), a 21 de novembro de 2013: a Multiverso, empresa responsável pela rede social TaGGEO;
a Farol de ideias, produtora de novos conceitos de media através de programas originais para televisão; e a
Signinium, Gestão do Património cultural, Lda., conservação, restauro, reabilitação, laboratório, audiovisuais,
divulgação de património, tecnologia e multimédia.
as empresas portuguesas tiveram oportunidade de apresentar o trabalho que têm desenvolvido e estabelecer
contactos com outras empresas presentes no evento, oriundas das astúrias e de donegal.

ParcEirOS
iMaGina aTLanTica i:
comaGa – communauté d’ agglomération du Grand angoulême (Fr), Eixo atlântico (ES e PT), Fundação
da Juventude (PT), deputacion de Ourense (ES), Xunta de Galicia (ES), caST- centre for advanced Software
Technology (uk).
iMaGina aTLanTica ii:
comaGa - Grand angoulême; Pôle image Magelis, conférence des villes d’a rc atlantique (cVaa) (Fr);
Fundação da Juventude, inteligência em inovação, centro de inovaçao (inTELi) (PT), Xunta de Galicia, cluster
audiovisual de astúrias, Factoría cultural de avilés (ES), bangor university (uK); donegal enterprise (iE).

Criatividade e Inovação

PaTrOcinadOrES
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Programa Transnacional Espaço atlântico, inTErrEG iVb, inscrito na prioridade 1.

PORTO
alexandra Pinheiro
apinheiro@fjuventude.pt

SEMináriO “TuriSMO E
PaTriMÓniO cuLTuraL OPOrTunidadES E dESaFiOS”
PúbLicO-aLVO
representantes de municípios, museus, fundações,
hotéis, associações, agências de viagens, empresas
ligadas ao turismo e/ou património e pessoas em
nome individual.

dEScriçãO
O Seminário foi realizado com o objetivo de dar a conhecer os bons 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
14 e 15 de novembro de 2013, na casa das artes (Porto).

O Seminário contou com 250 participantes oriundos de todo o país.
Foram convidados 27 oradores e 7 moderadores.
Os subtemas foram abordados em quatro painéis: “Equipamentos culturais: Museus, Monumentos e Sítios”,
“Eventos com raiz no Património”, “Touring cultural” e “Tradições e Memória”.
Os aspetos positivos avaliados pelos participantes foram: a organização, a pertinência e diversidade
dos temas, a abordagem interdisciplinar, a qualidade dos oradores e das comunicações apresentadas,
interessante abordagem dos equipamentos à disposição dos profissionais do turismo.

Criatividade e Inovação

rESuLTadOS
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ParcEirOS

Criatividade e Inovação

PPortodosMuseus
direção regional de cultura do norte
universidade de aveiro
reitoria da universidade de coimbra
Polo das industrias criativas do uTEc
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PaTrOcinadOrES
Fundação Millennium bcp
hotel Paris

PORTO
Paula cardoso
pcardoso@fjuventude.pt

EXPOSiçãO iTinEranTE
PrOGraMa naciOnaL
dE bOLSaS dE arQuiTETura
PúbLicO-aLVO
arquitetos e público em geral

dEScriçãO
na sequência do Programa nacional de bolsas de arquitetura “cidade e arquitetura – Património arquitetónico
do Século XX: 1910-1974”, a Fundação da Juventude organizou em 2013 uma exposição itinerante.
nas respetivas inaugurações foram convidados, como intervenientes, os bolseiros autores dos trabalhos
relativos aos municípios referidos, bem como especialistas da área do urbanismo, arquitetura e património.

caLEndáriO

biblioteca Municipal de Oliveira de azeméis

Museu do Papel, Santa Maria da Feira

Criatividade e Inovação

11 a 30 de abril - biblioteca Municipal de Oliveira de azeméis
6 a 30 de maio - divisão Municipal de Planeamento urbanístico, Vila nova de Famalicão
5 a 30 de setembro - Museu do Papel, Santa Maria da Feira
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rESuLTadO
a exposição itinerante realizou-se com o resultado dos 10 trabalhos de investigação apoiados.

ParcEirOS
Ordem dos arquitectos – Secção regional do norte
câmara Municipal de Oliveira de azeméis
câmara Municipal de Vila nova de Famalicão
câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Museu do Papel Terras de Santa Maria

PaTrOcinadOrES

Criatividade e Inovação

aXa Seguros
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PORTO
Paula cardoso
pcardoso@fjuventude.pt

2º cOncurSO
MarTELinhOS dE S. JOãO
PúbLicO-aLVO
Todos os cidadãos entre os 18 e os 35 anos, portugueses
e estrangeiros, residentes em Portugal

dEScriçãO
a 2ª edição do concurso “Martelinhos de São João” teve como objetivo estimular a participação dos jovens
na interpretação do tema da festa de São João do Porto, através da reinvenção do tradicional Martelo de
S. João.
as candidaturas foram apresentadas de forma individual ou colectiva (co-autoria) até ao limite de três
elementos; podendo cada candidato apresentar um máximo de três propostas de martelos. as propostas
podiam ser apresentadas em qualquer tipo de material e/ou técnica desde que respeitassem a forma
original do Martelo de S. João.
no final, foi organizada uma exposição com os trabalhos apresentados a concurso.

caLEndáriO

rESuLTadOS
Foram apresentados 137 trabalhos de 140 autores. Foram recebidas propostas de todo o país.
O júri decidiu atribuir, por unanimidade, os seguintes prémios:
1º Prémio (€ 2.000) - Patrícia carla alves Franco, 35 anos;
2º Prémio (€ 1.500) - ana camila Fernandes da Silva dias, 23 anos;

Criatividade e Inovação

data limite de entrega de propostas: 11 de junho.
inauguração da exposição e cerimónia Pública de atribuição de Prémios: 20 de junho, no Palácio das artes
Exposição: de 20 de junho a 3 de julho, no Palácio das artes
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3º Prémio (€ 1.000) - Paulina Joana Fernandes ribeiro de almeida, 34 anos
O Júri decidiu também, por unanimidade, atribuir uma Menção honrosa à proposta de Mariana barão Lopes
de Oliveira e Sousa, 25 anos.

Criatividade e Inovação

a inauguração da Exposição “Martelinhos de S. João”, integrada nas comemorações dos 50 anos do Martelo
de S. João, registou um grande número de visitantes e teve um forte impacto na comunicação Social.
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ParcEirOS
câmara Municipal do Porto

PaTrOcinadOrES
Fundação Millennium bcp

Vetores estratégicos de intervenção

Ciência e Tecnologia

PORTO
Susana chaves
schaves@fjuventude.pt

cOncurSO Para JOVEnS
ciEnTiSTaS E inVESTiGadOrES
21ª EdiçãO
PúbLicO-aLVO
Estudantes a frequentar o ensino básico, secundário ou o 1º ano
do ensino superior, entre os 15 e os 20 anos.

dEScriçãO
Objetivos:
• Promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre jovens
• Estimular o aparecimento de talentos nas áreas da Ciência, Tecnologia, Investigação e Inovação.
Os trabalhos/projetos enquadram-se nas seguintes áreas: biologia, ciências da Terra, ciências do ambiente,
ciências Médicas, ciências Sociais, Economia, Engenharias, Física, informática/ciências da computação,
Matemática e Química.
Os 100 melhores trabalhos foram selecionados para participar na 7ª 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), Semana
internacional sobre a Vida Selvagem, Swiss Talent Forum e intel iSEF.

Entrega de trabalhos: decorreu até 19 de abril de 2013
7ª Mostra nacional de ciência: decorreu de 30 de maio a 1 de junho (Museu da Eletricidade, Lisboa)

Ciência e Tecnologia

caLEndáriO
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rESuLTadOS
Foram submetidos 119 projetos realizados por 302 jovens e coordenados por 81 professores, num
total de 50 escolas de todo o país.
O número de projetos candidatos registou uma subida de 25% em relação à edição anterior.

ParcEirOS
Porto Editora
Lipor
adEnE
agência Portuguesa do ambiente
TMn
Sapo.pt
Fórum Estudante

PaTrOcinadOrES

Ciência e Tecnologia

Fundação EdP/Museu da Eletricidade
direção Geral da Educação do Ministério da Educação e ciência
Fundação para a ciência e a Tecnologia
ciência Viva
astraZeneca
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PORTO
Susana chaves
schaves@fjuventude.pt

7ª MOSTra naciOnaL
dE ciÊncia
PúbLicO-aLVO
Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico,
secundário ou o 1º ano do ensino superior, entre os
15 e os 20 anos.
Escolas e público em geral para as visitas.

dEScriçãO

caLEndáriO
de 30 de maio a 1 de junho (Museu da Eletricidade, Lisboa)

Ciência e Tecnologia

a Mostra nacional de ciência é o ponto alto do concurso para Jovens cientistas e investigadores. na
7ª Mostra participaram os 100 melhores trabalhos do 21º concurso e foram 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;
• Alertar para a importância do envolvimento dos jovens nas dinâmicas da inovação e criação, incutindo-lhes
um espirito pró-ativo e de maior responsabilidade no desenvolvimento de projetos.
durante a Mostra, os jovens apresentaram os seus trabalhos em stands, sendo avaliados pelo júri. Em
paralelo foram desenvolvidas atividades para os jovens e professores coordenadores.
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rESuLTadOS
Participaram na 7ª Mostra nacional de ciência 100 trabalhos, realizados por 255 jovens e orientados por 66
professores, num total de 39 escolas de todo o país.
no final da Mostra, a Fundação da Juventude realizou um inquérito de avaliação, tendo verificado o grau de
satisfação dos participantes 49% muito satisfeitos e 45% satisfeitos.
a Fundação da Juventude participou ainda, em 2013, num projeto piloto de avaliação de Feiras de ciência
na Europa, coordenado pela intel Education e pela European Schoolnet, no qual foi avaliado o impacto da
participação dos alunos e professores na 7ª Mostra nacional de ciência.

ParcEirOS
Porto Editora
Lipor
adEnE
agência Portuguesa do ambiente
TMn
Sapo.pt
Forum Estudante
caixa Seguros
Sumol+compal
Pousadas da Juventude

PaTrOcinadOrES

Ciência e Tecnologia

Fundação EdP/Museu da Eletricidade
direção Geral da Educação do Ministério da Educação e ciência
Fundação para a ciência e a Tecnologia
ciência Viva
astraZeneca
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PORTO
Susana chaves
schaves@fjuventude.pt

KiicS - KnOWLEdGE incubaTiOn
in innOVaTiOn and crEaTiOn
FOr SciEncE
PúbLicO-aLVO
Estudantes, com idades entre os 14 e os 20 anos

caLEndáriO
WOrKShOP “inOVaçãO, criaTiVidadE E MOdELOS dE nEGÓciOS” (MuSEu da ELETricidadE, LiSbOa)
31 de maio de 2013
cOncurSO SObrE TuriSMO E MObiLidadE
Lançamento em outubro de 2013; Entrega de propostas até 22 de novembro de 2013.

dEScriçãO

rESuLTadOS
WOrKShOP “inOVaçãO, criaTiVidadE E MOdELOS dE nEGÓciOS”
Participaram no workshop os jovens cientistas e os professores coordenadores presentes na 7ª mostra
nacional de ciência.
resultados do questionário de avaliação aos participantes: 18% muito satisfeitos e 39% satisfeitos.

Ciência e Tecnologia

Pretende estabelecer uma ligação entre a ciência e a arte e envolve organizações/instituições dos seguintes
países europeus: bélgica, itália, reino unido, Eslovénia, irlanda, holanda, Polónia, Suécia, Espanha, França e
Portugal.
no âmbito deste projeto, a Fundação da Juventude organizou, durante a 7ª Mostra nacional de ciência, o
2º workshop intitulado “inovação, criatividade e Modelos de negócios”, da responsabilidade do Professor
doutor Manuel Laranjo.
dentro do projeto KiicS, a Fundação da Juventude faz parte do cluster “Sea cities”. no âmbito da participação
neste cluster, foi lançado em 2013 o concurso de ideias sobre Turismo e Mobilidade na cidade do Porto.
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cOncurSO dE idEiaS TuriSMO & 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.

Plateia do workshop na Mostra nacional de ciência

PaTrOcinadOrES
FP7 – Sétimo Programa Quadro da comissão Europeia

Ciência e Tecnologia

cLiPPinG:
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cartaz do concurso

PORTO
Susana chaves
schaves@fjuventude.pt

ScicaMP - SciEncE hOLidaY
caMPS in EurOPE
PúbLicO-aLVO
Estudantes, com idades entre os 14 e os 20 anos

dEScriçãO
Visa estabelecer uma rede de instituições/organizações que promovam atividades ligadas à ciência e à
tecnologia e 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 entre os Campos de Ciência e as empresas locais, com produtos técnicos ou
científicos, assim como com as universidades e outras instituições ligadas ao ensino de STEM (ciência,
Tecnologia, Engenharia e Matemática);
• Retirar ideias práticas dos Campos de Ciência suscetíveis de serem utilizadas na sala de aula.

caLEndáriO
KicK OFF MEETinG: 15 e 16 de janeiro de 2013, alemanha
1ª cOnFErÊncia dO PrOJETO - painel “informal Science Education”: 1, 2 e 3 de outubro de 2013, em
belgrado, na Sérvia

nesta primeira fase do projeto, a Fundação da Juventude participou no desenvolvimento e tradução dos
conteúdos para o website do projeto.
Foi elaborado um questionário pela Science Talenter que foi aplicado pelos vários organizadores de campos
de ciência, no qual participaram 7 entidades portuguesas. Em setembro de 2013, o responsável pelo
questionário visitou o EJc-Encontro Juvenil de ciência, para poder observar in loco a sua organização.

Ciência e Tecnologia

rESuLTadOS
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1ª conferência do projeto, em belgrado (Sérvia)

ParcEirOS
Martin-Luther-university, alemanha (coordenadora)
university of Southern denmark, dinamarca
Science Talenter, dinamarca
Elhuyar Fundaziona, País basco, Espanha
centre for Promotion of Science, Sérvia

PaTrOcÍniOS

Ciência e Tecnologia

Programa comenius
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Parceiros Scicamp

PORTO
Susana chaves
schaves@fjuventude.pt

ParTiciPaçÕES inTErnaciOnaiS
EucYS 2013 / inTEL iSEF 2013
SEMana inTErnaciOnaL dE
inVESTiGaçãO SObrE a Vida SELVaGEM
PúbLicO-aLVO
Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, secundário ou o primeiro ano do ensino
superior, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos.

dEScriçãO
as participações internacionais resultam do concurso para Jovens cientistas e investigadores.
alguns dos projetos premiados participam em certames Europeus e Mundiais.
EUCYS 2013 - European Union Contest for Young Scientists
decorreu de 20 a 25 de setembro de 2013, em Praga, na república checa. Participaram neste
evento os projetos: “astrofísica experimental na área da espectroscopia: determinação de
temperaturas e classificação espectral de estrelas”, da autoria de 3 alunos da Escola Secundária
d. Maria ii, em braga e “SmartKit”, da autoria de 3 alunos da Escola Profissional de rio Maior.

Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem
decorreu de 22 a 29 de Junho de 2013 nos alpes Suíços. duas jovens cientistas portuguesas
participaram com o projeto “creme dos bactereófagos”.

Ciência e Tecnologia

Intel ISEF 2013
decorreu de 11 a 16 de maio de 2013, em Phoenix, arizona nos Eua. neste evento participaram 3
alunas da Escola Secundária de Lago, em S. Miguel, açores, com o projeto “consumo de álcool
e tabagismo: desenvolvimento de um programa de biomonitorização dos efeitos genotóxicos e
citotóxicos”.
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caLEndáriO
maio de 2013
setembro de 2013

rESuLTadOS
EUCYS 2013
O projeto “SmartKit” recebeu o prémio de originalidade da European Patent Office (EPO). Este
prémio destina-se a incentivar o desenvolvimento de qualidades que distinguem os inventores de
sucesso, e inclui uma visita a Munique de cinco dias para visitar o Escritório Europeu de Patentes
e o património cultural da cidade.
INTEL ISEF 2013
Esta é a maior Feira a nível mundial de jovens cientistas. abrangeu mais de 1600 estudantes, de
65 países de todo o mundo.
Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem
Participaram nesta semana um grupo de 25 jovens cientistas oriundos de vários países da
Europa.

PaTrOcinadOrES

Ciência e Tecnologia

intel Education
FLad – Fundação Luso americana para o desenvolvimento
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Comunicação

PORTO
Filipa Paiva
fpaiva@fjuventude.pt

cOMunicaçãO
no ano de 2013, o departamento sofreu uma mudança na sua designação. O departamento de relações
Públicas, comunicação, inovação e novas Oportunidades passou a designar-se departamento de
comunicação.

SiTE OFiciaL
O site oficial da Fundação da Juventude
continuou a ser o maior veículo de informação
da instituição, estando sempre atualizado e
contendo divulgação de iniciativas da Fundação,
bem como de outras iniciativas ligadas à
juventude.
Grande parte do trabalho durante o ano centrouse na preparação do lançamento do novo site
da Fundação da Juventude, que foi trabalhado
a nível de linguagem, imagem e conteúdos,
de forma a direcionar-se para o público-alvo.
Existiu também um cuidado especial a nível da
informação institucional e de gestão.

a newsflash foi enviada mensalmente, com informações genéricas sobre as atividades da Fundação da
Juventude. a newsletter externa foi enviada mais esporadicamente, com informações mais detalhadas
sobre os projetos e atividades da Fundação.
ambos os envios foram sempre efetuados através do site. com o lançamento do novo site oficial, delineouse uma estratégia diferente e com uma maior aposta na newsletter externa.

Comunicação

nEWSLETTEr E nEWSFLaSh
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rEdES SOciaiS
uma das grandes apostas do ano passou pelas redes sociais, nomeadamente o Facebook. Foram-se
fazendo várias análises em termos do público-alvo, das horas a que as publicações seriam mais eficazes
- tendo em conta os horários em que mais pessoas ligadas à página de Facebook da Fundação da
Juventude estariam online – e quantas publicações por dia se justificariam.
apostou-se, também, numa linguagem
mais informal, adequada ao público-alvo
e que permitisse uma relação de maior
proximidade entre a instituição e os jovens.
Para complementar, houve um cuidado de
atualizar todos os dias a página e responder
prontamente a qualquer contacto efetuado
através dela.

comunicação

Estes esforços foram significativamente
compensados. no dia 1 de janeiro de 2013,
a página de Facebook da Fundação da
Juventude contava com 3.310 gostos e no dia
31 de dezembro de 2013 já contabilizava um
total de 6.416 gostos, podendo-se afirmar
que o número de gostos praticamente
duplicou.

80

Todos os “gostos” conseguidos foram
“gostos orgânicos”, o que significa que
foram todos conseguidos sem se recorrer a
qualquer tipo de publicidade paga. Os dias
26 de setembro de 2013 e 19 de dezembro
de 2013 foram os que verificaram um maior
pico em termos de número de “gostos”,
sendo que no dia 19 de dezembro a página
da Fundação da Juventude conseguiu um
total de 33 “gostos”, enquanto que no dia 26
de setembro tinha conseguido um total de
26 “gostos”.

até meados de 2013, a Fundação tinha outras páginas de Facebook para além da página oficial: páginas
de Facebook das Feiras Francas, Palácio das artes – Fábrica de Talentos, PEJEnE e Jovens cientistas. as
páginas das Feiras Francas e do Palácio das artes acabaram por ser eliminadas, sendo que o objetivo seria
concentrar todos os “gostos” e publicações numa só página oficial – os avisos da eliminação das páginas
foram colocados cerca de 2 meses antes. Existiram sempre “gostos” que se “perderam”, mas foi conseguido
o objetivo de tornar a gestão das redes sociais mais facilitada e rentabilizando algum tempo que se perdia
com a “passagem” de página para página.

TWiTTEr
decidiu-se também interligar o Facebook e
Twitter, sendo que qualquer publicação que seja
colocada no Facebook aparece também no
Twitter, não existindo necessidade de colocar a
mesma publicação duas vezes em plataformas
diferentes e rentabilizando-se assim uma
quantidade significativa de tempo. no final de
2013, o Twitter contava com 545 “followers”.

O YouTube da Fundação foi também atualizado,
pretendendo-se
aumentar
a
aposta
na
componente vídeo e fazendo a interligação com
o site e restantes redes sociais.

Comunicação

YOuTubE
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aSSESSOria dE iMPrEnSa E baSE dE dadOS
Em 2013, o departamento de comunicação manteve a sua linha de atuação com o envio de comunicados
de imprensa e atualização da base de dados. a partir de meados de setembro, o departamento pôde contar
com mais um colaborador, da área das ciências da comunicação: Jornalismo, assessoria, Multimédia, que foi
contratado ao abrigo do programa impulso Jovem. isto permitiu com que o trabalho fluísse mais facilmente
e com mais qualidade, tendo existido uma integração rápida e com resultados bastante positivos.
O envio de comunicados de imprensa relativos a projetos da Fundação da Juventude registou uma subida
substancial, sendo que apenas nos três meses e meio finais do ano foram enviados 28 comunicados
de imprensa. houve uma preocupação em relação à agenda de comunicação no sentido de existir um
espaçamento necessário entre o envio de comunicados. no entanto, nem sempre foi possível organizar a
agenda da maneira pretendida, uma vez que a calendarização de alguns projetos não era de alguma forma
flexível.
Em 2013, a Fundação da Juventude teve cerca de 410 notícias publicadas nos Órgãos de comunicação
Social. destas, 205 notícias registaram-se apenas nos três meses e meio finais. Para além do aumento
substancial das publicações, verificou-se que os órgãos de comunicação a publicar as notícias da Fundação
foram media com muito mais impacto, nomeadamente: Público, Jornal de notícias, rTP, destak, Porto canal,
entre outros. O destaque dado às notícias também aumentou.

comunicação

uma das prioridades, com a entrada do
novo colaborador, foi a atualização da
base de dados da comunicação social.
assim, a partir de meados de setembro
e até dezembro, foram acrescentados
485 novos contactos à lista para envio de
comunicados de imprensa.
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Foi também realizada uma limpeza aos contactos, no sentido de eliminar os contactos desatualizados ou
já inexistentes, diminuindo desta forma o número de mensagens de erro recebidas no e-mail no envio de
cada comunicado.

ParTiciPaçãO EM FEiraS
Em 2013 a Fundação da Juventude esteve presente em diversos certames a nivel nacional, foram eles:

FUTURÁLIA 2013
13 a 16 de março de 2014 | FiL, Lisboa
Organizado pela aiP - Feiras, congressos e Eventos

PúbLicO-aLVO
alunos do ensino secundário, ensino pós-secundário, educação
e formação de adultos, ensino superior, recém-licenciados

PrOJETOS aPrESEnTadOS
PEJEnE, PEJaME, concurso para Jovens cientistas e
investigadores e concurso de Prevenção rodoviária “Mais vale
perder um minuto na vida, que a vida num minuto”

OuTraS iniciaTiVaS

MOdEradOr: Paula Graça (Fundação da Juventude)
cOnVidadOS: ana rita ribeiro (agência nacional PrOalv –
Programa aprendizagem ao Longo da Vida), ana Santiago
(STarT uP LiSbOa), cátia cohen (caSES – cooperativa antónio
Sérgio para a Economia Social), Maria da Luz Pessoa e costa
(iEFP – instituto do Empego e Formação Profissional), ricardo
Marvão e Sofia Pessanha (beta - i), Sandro almeida (associação
“Jovens para o Futuro de Portugal”).
Os parceiros desta iniciativa foram: associação industrial Portuguesa (aiP), agência nacional PrOaLV, STarT
uP Lisboa, cooperativa antónio Sérgio para a Economia Social (caSES), instituto do Emprego e Formação
Profissional (iEFP), beta-i e associação Jovens para o Futuro de Portugal (aJFP).

Comunicação

TErTúLia “Oportunidades para Jovens em Tempos de crise”
15 de março de 2013
inserida na “Futurália 2013 - Salão de Oferta Educativa, Formação
e Empregabilidade”, a Fundação da Juventude organizou uma
tertúlia dirigida a jovens entre os 18 e os 35 anos.
Participaram nesta Tertúlia cerca de 50 pessoas.
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F.I.X.E.
FORUM INOVAÇÃO XUVENTUDE E
EMPREENDEDORISMO
integrado no 6º EMaX - Encontro Mostra associativa Xuvenil norte
de Portugal Galiza
20 e 21 de abril 2013 | alfândega do Porto
Organizado por iPdJ e a FnaJ
Público-alvo: Jovens, dirigentes, animadores e empreendedores
juvenis do norte de Portugal e da Galiza.
Projetos apresentados: ninhos de Empresas e Feiras Francas

FEIRA DO EMPREENDEDOR
21 a 23 de novembro 2013 | alfândega do Porto
Organizado por anJE

comunicação

Público-alvo: Empreendedores por conta própria, Empreendedores
por conta de outrem, PME´s, autarquias, centros Empresariais e de
incubação, Franchising, Estudantes do Ensino Superior e Profissional
universidades, Politécnicos, consumidores em Geral
Projetos apresentados: ninhos de Empresas, PEJEnE e Feiras
Francas
Este evento que contou com 13.457 visitantes.
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