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A FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE 
 TEM COMO MISSÃO REALIZAR   
E APOIAR PROJETOS, ATIVIDADES 
 E INICIATIVAS QUE CONTRIBUAM 
PARA O DESENVOLVIMENTO  
EDUCATIVO E INTEGRAÇÃO 
DOS JOVENS NA VIDA ATIVA   
E PROFISSIONAL.

Ciência  
e Tecnologia

Emprego  
e Empreendedorismo

Cidadania  
e Voluntariado

Formação 
Profissional

Criatividade   
e Inovação
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Mensagem  
do Conselho 
de Administração  
e da Comissão  
Executiva 



O Conselho de Administração tinha apresentado para o ano de 2020, um ano de 
continuidade de investimento e na permanente reforma interna e externa, mas 
sobretudo na eficácia das atividades a levar a cabo pela Fundação da Juventude. 

Depois da estabilização financeira, a sustentabilidade era a premissa que tínhamos 
como base para o ano de 2020. 

Contudo, o mundo em geral e cada um de nós em particular, viu-se confrontado 
com uma nova realidade neste ano de 2020. 

A Fundação da Juventude, viu no ano de 2020, adiadas inúmeras das suas iniciativas 
e atividades. 

Repensamos e reinventamos novos modelos, novas fórmulas. Há semelhança do 
que aconteceu com cada um de nós. 

Percebemos que não poderíamos perder o comboio, e inovar rumo ao digital foi 
parte da solução, de forma a podermos dar continuidade aos inúmeros projetos 
que anualmente envolvem e beneficiam milhares de jovens em Portugal. 

Investimos para qualificar, para termos e sermos uma instituição que esteja na 
liderança das práticas da era digital, em prol dos nossos beneficiários. 

Queremos neste ano de 2021, continuar a investir internamente no reforço 
das capacidades dos nossos recursos humanos, fazer uma gestão rigorosa do 
património edificado e não edificado da Fundação e apostar no registo histórico  
e aprendizagem institucional.  

Pretendemos que a Fundação da Juventude seja cada vez mais uma referência 
institucional, não só para a Juventude Portuguesa, mas também como referência 
internacional no modus operandi, resultados e influência sócio-política. 

Esta Administração e Comissão Executiva, pensam todos os dias no presente, mas 
com a capacidade de conseguir projetar e viver no futuro. Um futuro que todos os 
dias se constrói e reinventa, um futuro que consegue aproveitar o conhecimento 
inter-geracional e criar resiliências para que a dignidade, crescimento e maturação 
dos jovens, seja sempre um processo participativo e que sempre alimente uma 
sociedade mais inclusiva e uma cidadania plena de deveres e direitos. 

2020 foi um ano que nos colocou à prova enquanto instituição, mas com  
a resiliência característica da Fundação da Juventude, demos continuidade  
e concretizamos todos os nossos projetos. 

Contamos com cada um de vós, para juntos continuarmos a construir o futuro  
dos Jovens Portugueses. 

 
O Conselho de Administração da Fundação da Juventude

Porto, 22 de junho de 2021
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1. Ciência 
e Tecnologia
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1.1  28° Concurso Nacional para  
Jovens Cientistas

PÚBLICO-ALVO

Estudantes a frequentar o ensino básico, secundário ou o 1º ano do ensino superior, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 20 anos. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Concurso Nacional para Jovens Cientistas teve como objetivo promover os ideais da cooperação  
e do intercâmbio entre jovens cientistas e investigadores, e estimular a revelação de jovens talentos nas 
áreas da Ciência, da Tecnologia, da Investigação e da Inovação. 

De âmbito nacional, este concurso pretendeu promover a realização de projetos científicos inovadores 
nas escolas, incentivar o empreendedorismo qualificado e favorecer o aproveitamento económico do 
conhecimento científico e tecnológico.

Os trabalhos/projetos enquadraram-se nas seguintes áreas: Biologia, Ciências da Terra, Ciências do 
Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Engenharias, Física, Informática/Ciências 
da Computação, Matemática, Química e Bioeconomia. Os trabalhos/projetos são apresentados 
individualmente ou em grupo de, no máximo, três elementos e um professor coordenador.

O júri nacional do concurso selecionou os melhores projetos para participarem na Mostra Nacional 
de Ciência, que em virtude da pandemia pelo SARS-Cov-2 foi realizada em formato virtual, a 26 e 27 
de novembro de 2020, a qual decorreu com grande sucesso, e na qual foram atribuídos os prémios 
nacionais e selecionados os jovens para representar Portugal nos certames internacionais.

A Fundação da Juventude quer apostar cada vez mais no papel do professor. Nesse sentido, em 
parceria com o Centro de Formação da Ordem dos Biólogos, realizou uma ação de formação 
acreditada de curta duração, para professores, com a duração de 4 horas, a qual decorreu nos dias 12  
e 16 de novembro de 2020 online via zoom, com grande sucesso.

PARCEIROS
•    Porto Editora;

•    Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.

ENTIDADES FINANCIADORAS
•    J.B. Fernandes Memorial Trust;

•    Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica;

•    IPDJ;

•    Município do Porto;

•    Fundação Calouste Gulbenkian;

•    AstraZeneca PLC;

•    Bial Farmacêutica.



RESULTADOS EM 2020

Foram apresentados à 28ª edição do Concurso Nacional para Jovens Cientistas 58 projetos, realizados 
por 129 jovens e orientados por 40 professores coordenadores, num total de 40 escolas de todo o País, 
incluindo regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Nesta edição há a salientar a participação, 
pela primeira vez, de um número elevado de escolas o que demonstrou uma adesão significativa e 
diversificada. 

Em virtude da pandemia, e com o encerramento das escolas a 13 de março de 2020, a Fundação 
da Juventude alargou o prazo de entrega de trabalhos para o dia 05 de junho de 2020, dando a 
possibilidade aos jovens cientistas de concluírem os trabalhos e poderem participar no Concurso.

Durante o ano de 2020, para potenciar a adesão ao Concurso foram realizadas sessões de divulgação 
online, tendo em conta as restrições impostas.

O júri procedeu à avaliação dos trabalhos online através do backoffice do Concurso, e as entrevistas do 
júri decorreram online via zoom, nos dias 16 e 17 de setembro de 2020. Pela primeira vez neste Concurso, 
foi possível entregar um feedback de avaliação do júri a todos os concorrentes, o que foi muito 
apreciado pelos jovens cientistas e professores coordenadores.
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1.2 14ª Mostra Nacional de Ciência

PÚBLICO-ALVO

Estudantes a frequentar o ensino básico, secundário ou o 1º ano do ensino superior, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 20 anos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Em virtude das contingências decorrentes da pandemia pelo SARS-Cov-2, a 14ª Mostra Nacional de 
Ciência foi realizada no formato virtual e decorreu a 26 e 27 de novembro, na Virtual Arena, https://
mostradeciencia.virtualarena.pt/. Esta Mostra é o culminar do 28º Concurso Nacional para Jovens 
Cientistas, na qual participaram os 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 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 Criatividade, incutindo-lhes 
um espírito mais pró-ativo e de maior responsabilidade no desenvolvimento das suas comunidades e 
do país.

A organização desta Mostra Nacional de Ciência em formato VIRTUAL foi encarada pela Fundação da 
Juventude, como uma oportunidade de alargarmos a participação a mais jovens, mais professores e 
público geral que, por impossibilidade de deslocação, muitas vezes não têm possibilidade de participar 
e que, em formato digital, conseguem viver o ambiente deste evento que reúne os principais players da 
comunidade científica com os jovens. 

Assim, esta alteração foi também uma oportunidade de inovar formatos ainda que mantendo 
o conceito original da Mostra: motivar a juventude a trabalhar com entusiasmo na investigação 
e desenvolvimento das ciências, contribuindo para o crescimento da comunidade científica. A 
organização desta Mostra Nacional de Ciência VIRTUAL foi assim um importante exercício de mudança 
e estímulo à criatividade.

No programa da Mostra foi ainda realizada a 2ª Conferência do projeto do Make Code: Programa o teu 
Futuro, na qual foram divulgados os indicadores de resultados e impacto do projeto, bem como as boas 
práticas resultantes da aplicação do projeto nas escolas em ano de pandemia.

PARCEIROS
•    Porto Editora;

•    Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.



ENTIDADES FINANCIADORAS
•    J.B. Fernandes Memorial Trust;

•    Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica;

•    IPDJ;

•    Município do Porto;

•    Fundação Calouste Gulbenkian;

•    AstraZeneca PLC;

•    Bial Farmacêutica.

RESULTADOS EM 2020

Participaram na 14ª Mostra Nacional de Ciência Virtual 54 projetos, realizados por 121 jovens, orientados 
por 40 professores coordenadores, num total de 27 escolas de todo o País, incluindo das regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira.

Tendo em conta os condicionalismos existentes, a Fundação da Juventude foi capaz de se reinventar 
por forma a garantir a realização da iniciativa em modo virtual, não defraudando as expectativas dos 
muitos jovens cientistas e professores que, mesmo com as escolas fechadas, foram persistentes, não 
desistiram e conseguiram levar a cabo projetos com grande qualidade, de acordo com a apreciação 
do prestigiado júri científico.
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PROGRAMA

O programa da Mostra contou com conferências 
científicas em que foram debatidos os temas da 
atualidade e com especialistas e intervenientes políticos 
de cada área, como são disso exemplo a participação 
do Professor Carlos Moedas com a comunicação “Os 
caminhos da Ciência e Tecnologia – Reflexão em tempos 
de covid” e de Sua Excelência o Ministro da Ciência e do 
Ensino Superior na Cerimónia de Encerramento, tendo 
ambos referenciado a aposta nos jovens cientistas como 
a opção de futuro que permitirá resolver os problemas 
da humanidade.

Em termos de audiência, a 14ª Mostra Nacional de 
Ciência Virtual contou com a participação de um total 
de 1.443 pessoas.

No final da Mostra, a Fundação da Juventude realizou 
um inquérito de satisfação, tendo verificado que o grau 
de satisfação dos participantes superou as expectativas, 
uma vez que 60% dos participantes referiram ter ficado 
muito satisfeitos e 30% satisfeitos. Quanto à organização 
do evento, 77% referiram ter ficado muito satisfeitos e 
19% satisfeitos.

Na Mostra virtual, foi possível os jovens apresentarem 
os seus trabalhos em stands, ter acesso a vídeos com 
testemunhos de JC Alumni, conversar através de chat 
com participantes e visitantes, entre outras atividades.  
A Fundação da Juventude tentou, desta forma, 
reproduzir no formato virtual o ambiente habitual dos 
eventos presenciais.

A Mostra terminou com a atribuição de prémios e com 
as participações internacionais, tendo sido possível, 
durante a Cerimónia de entrega de prémios, entrevistar 
os premiados fazendo uma ligação zoom em direto.



PRÉMIOS PRINCIPAIS

PRÉMIO VALOR
ÁREA 

CIENTÍFICA
NOME DO PROJETO ESCOLA

1º - Primeiro 1250
Ciências 

Ambiente
ATMOS

Colégio Luso-Francês, 
Porto

2º - Primeiro 1000 Informática SandSpace
Agrupamento de 

Escolas Dr. Serafim Leite, 
S. João da Madeira

3º - Terceiro 750 Engenharias

Desenvolvimento de 
um Sistema Integrado 

de Deteção e Alerta de 
Radiações Ionizantes

Escola Secundária Dona 
Maria II, Braga

4º - Quarto 600 Física

Comparação de 
Métodos de Análise de 
Ondas Gravitacionais - 

LIGO vs. ROOT

Escola Secundária Dona 
Maria II, Braga

5º - Quinto 400 Física Radio Watching
Agrupamento de Escolas 
Clara de Resende, Porto

Prémio 
Especial Lipor

300 em 
edições Porto 

Editora
Biologia

Influência de um 
herbicida na fauna 
edáfica: ensaios de 

evitamento com Eisenia 
foetida

Escola Secundária 
Dr. Manuel Candeias 
Gonçalves, Odemira

Prémio 
Especial Prof. 
Coordenador 
do Primeiro 

Prémio

400
Ciências 

Ambiente
ATMOS

Colégio Luso-Francês, 
Porto



|   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202018



PRÉMIO
ÁREA 

CIENTÍFICA
NOME DO PROJETO ESCOLA

Menção 
Honrosa

Biologia
Em busca de hospedeiros 
intermediários de Fasciola  

hepática nos Açores

Escola Secundária  
de Lagoa, Açores

Menção 
Honrosa

Biologia
Escaravelhos bosteiros  
- um auxiliar precioso

Escola Secundária  
Dr. Manuel Candeias 
Gonçalves, Odemira

Menção 
Honrosa

Física
(Re)Cálculo da velocidade de  

rotação estimada da Via Láctea 
através da linha de hidrogénio

Menção 
Honrosa

Química Nano4Green Escola Secundária da Maia

MENÇÕES HONROSAS
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FINAL EUROPEIA - SETEMBRO DE 2021 - SALAMANCA, ESPANHA

Área Científica Nome do Projeto Escola

Ciências 
Ambiente

ATMOS Colégio Luso-Francês, Porto

Desenvolvimento de um Sistema Integrado 
de Deteção e Alerta de Radiações 
Ionizantes Desenvolvimento de um 

Sistema Integrado de Deteção e Alerta de 
Radiações Ionizantes

Escola Secundária Dona Maria II, 
Braga

ISEF 2021 VIRTUAL, EUA

Área Científica Nome do Projeto Escola

Informática SandSpace
Agrupamento de Escolas Dr. 

Serafim Leite, S. João da Madeira

Física
Comparação de Métodos de Análise de 
Ondas Gravitacionais - LIGO vs. ROOT

Escola Secundária Dona Maria II, 
Braga

Física Radio Watching
Agrupamento de Escolas Clara de 

Resende, Porto

Biologia
Relação entre a disponibilidade de Fe e a 
capacidade de sequestração de CO2 em 

Tetraselmis chui

Escola Secundária Eng.º Acácio 
Calazans Duarte, Marinha Grande

PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS



SEMANA INTERNACIONAL DA INVESTIGAÇÃO SOBRE A VIDA SELVAGEM 
- 19 A 26 DE JUNHO DE 2021, SUÍÇA

Área Científica Nome do Projeto Escola

Biologia
Influência de um herbicida na fauna 

edáfica: ensaios de evitamento com Eisenia 
foetida

Escola Secundária Dr. Manuel 
Candeias Gonçalves, Odemira

VIRTUAL EXPO-SCIENCES LUXEMBOURG 2021

Área Científica Nome do Projeto Escola

Biologia
Em busca de hospedeiros intermediários de 

Fasciola hepática nos Açores
Escola Secundária de Lagoa, 

Açores
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1.3 Participações Internacionais 
– no âmbito dos Jovens Cientistas

PÚBLICO-ALVO

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, secundário ou 1º 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 DA ATIVIDADE

No ano de 2020, em virtude da pandemia pelo SARS-Cov-2, todas as participações internacionais 
foram canceladas ou decorreram em formato virtual.

Certames internacionais cancelados em 2020: 

•     Swiss Talent Forum;

•     Zientzia Azoka;

•     Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem, Suíça;

•     CASTIC 2020 China Adolescents Science and Technology Innovation Contest;

•     EUCYS 2020 – European Union Contest for Young Scientists;

•     Expo-Sciences Luxembourg.

Em formato virtual decorreram os seguintes:

•    Virtual Regeneron ISEF, USA, 18 a 22 de maio de 2020

Participámos com 2 projetos, 5 jovens cientistas.

•     STEP INTO THE FUTURE» - INTERNATIONAL ONLINE-FORUM OF SCIENTIFIC YOUTH, Rússia, 22  
       e 23 de outubro de 2020

Participámos com 1 projeto, 3 jovens cientistas.



RESULTADOS EM 2020

A Virtual Regeneron ISEF ficou aquém das expectativas dos jovens cientistas uma vez que não houve  
a avaliação dos projetos nem atribuição de prémios, nem entrevistas, apesar do programa ter contado 
com painéis de conceituados oradores e com a discussão dos principais temas da atualidade. 

Na Rússia, no STEP INTO THE FUTURE» - INTERNATIONAL ONLINE-FORUM OF SCIENTIFIC YOUTH,  
o projeto participante de Portugal obteve o 1º Prémio na categoria “THE BEST PROJECT ON 
POLLUTION ISSUES.”



|   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202024

1.4 Make Code –  
Programa o teu Futuro

PÚBLICO-ALVO

O Projeto Make Code: Programa o Teu Futuro envolveu os seguintes beneficiários diretos:

•    Jovens a frequentar o 1º, 2º e 3º ciclo, com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos, 
pertencentes a escolas TEIP-Territórios Educativos de Intervenção Prioritária da região Norte de 
Portugal;

•    Professores e diretores de escolas pertencentes a escolas da Região Norte, em particular escolas 
localizadas em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O projeto visa melhorar as competências digitais dos alunos a frequentar o 1º, 2º e 3º ciclo, com idades 
compreendidas entre os 6 e os 15 anos, e professores dos Agrupamentos TEIP da região norte de 
Portugal, e dinamiza uma ação inovadora de “Introdução à Ciência da Computação”.

O MAKE CODE promoveu, junto dos alunos e dos professores, os conhecimentos básicos associados 
à programação e à ciência da computação, através da criação e conceção de produtos digitais, 
utilizando o Micro:bit (uma placa de microcontrolador) e o Minecraft: Education Edition - ferramentas 
do bloco Make Code, da Microsoft.

O projeto iniciou com um Roadshow em cada Escola, no qual foi efetuado o enquadramento e 
apresentação do mesmo, assim como os objetivos e atividades. Posteriormente foram promovidas 
Ações dirigidas aos professores, em Micro:bit e em Minecraft: Education Edition, respetivamente de 6 
e 4 horas. Cada professor beneficiou posteriormente de mentoria de apoio à implementação destas 
tecnologias em sala de aula, em cada uma das suas turmas, num total de 6 horas distribuídas em 
blocos de 2 horas. 

Para a participação neste projeto, as escolas receberam gratuitamente kits de Micro:bit e Licenças 
Minecraft: Education Edition para a utilização dos alunos e professores envolvidos no MAKE CODE.

Este projeto, na área da Educação e Literacia Digital, promoveu a aquisição de competências digitais, 
permitindo introduzir na sala de aula metodologias inovadoras que contribuíram para a motivação dos 
alunos nas suas aprendizagens, tendo as seguintes vantagens:

•     Desenvolvimento de competências de comunicação, trabalho em equipa e pensamento criativo       
       dos estudantes;

•    Encorajar a criatividade dos estudantes e a resolução de problemas práticos;

•     Aplicável a diversos conteúdos programáticos, desde a matemática, à química, às ciências, história  
       e artes;

•     Facilidade de utilização, sendo também gratuito;



•     Não é exigido que o professor tenha conhecimentos sobre computação, pois toda a formação está  
       incluída na implementação do projeto;

•     Introdução ao pensamento computacional para os estudantes.

PARCEIROS

•    Ciência Viva

•    DGE – Direção Geral da Educação

ENTIDADE FINANCIADORA

•    POCH – Programa Operacional Capital Humano; 

•    Microsoft (Investidor Social). 
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RESULTADOS EM 2020

No ano atípico de 2020, decorrente do contexto de pandemia pelo SARS-Cov-2, e em virtude do 
encerramento das Escolas a 13 de março de 2020, a Fundação da Juventude teve que cancelar as 
mentorias que estavam a decorrer a mais de 2.200 alunos nessa data. Até ao final do ano letivo anterior 
não foi possível reagendar e concluir as atividades em curso, pois não se reuniram condições de saúde 
pública adequadas que permitissem a abertura das Escolas.

Durante o confinamento, a Fundação da Juventude adaptou o projeto Make Code, para que o mesmo 
pudesse ser aplicado online via Teams. Foi comunicada essa informação a todos os Agrupamentos 
envolvidos, informando-os que estávamos em condições de continuar a implementação do projeto, no 
entanto, apesar de todos os esforços por parte da Fundação da Juventude, não houve condições por 
parte dos Agrupamentos.

Até ao final do ano letivo 2020, a Fundação da Juventude, comunicou a todos os Agrupamentos 
para que incluíssem o Make Code no planeamento do ano letivo 2020/2021, e informou sobre as 
várias modalidades em que o projeto se pode aplicar, seja presencial ou online. Apesar das limitações 
causadas pela pandemia, verificou-se a recetividade de alguns Agrupamentos.

Reconhecido o seu contributo para a literacia digital da população portuguesa e os resultados já 
alcançados junto da população escolar, o projeto Make Code foi uma iniciativa selecionada pela FCT – 
Fundação da Ciência e Tecnologia para receber o selo INCoDE.2030, em 2020.

Até ao final do ano 2020 foram realizados 31 roadshows que envolveram 371 professores. Foram 
iniciadas e concluídas 37 ações de introdução à ciência da computação, que visaram a apresentação 
das duas ferramentas, envolvendo 348 professores de 25 agrupamentos. Foram, ainda, iniciadas 136 
ações de mentoria que envolveram 2.415 alunos.

No âmbito da divulgação e disseminação dos resultados do projeto, foi realizada a divulgação do 
projeto aos Agrupamentos TEIP da região Norte de Portugal, na imprensa e nas redes sociais. No dia 
27 de novembro de 2020 foi realizada a 2ª Conferência do projeto Make Code em formato virtual, com 
grande sucesso, na qual foi efetuado o balanço do projeto e partilhadas experiências e testemunhos 
desta iniciativa. Aderiram a esta conferência no total 763. 

Reconhecido o seu contributo para a literacia digital da população portuguesa e os resultados já 
alcançados junto da população escolar, o projeto Make Code foi uma iniciativa selecionada pela FCT – 
Fundação da Ciência e Tecnologia para receber o selo INCoDE.2030, em 2020.

Até ao final do ano 2020 foram realizados 31 roadshows que envolveram 371 professores. Foram 
iniciadas e concluídas 37 ações de introdução à ciência da computação, que visaram a apresentação 
das duas ferramentas, envolvendo 348 professores de 25 agrupamentos. Foram, ainda, iniciadas 136 
ações de mentoria que envolveram 2.415 alunos.

No âmbito da divulgação e disseminação dos resultados do projeto, foi realizada a divulgação do 
projeto aos Agrupamentos TEIP da região Norte de Portugal, na imprensa e nas redes sociais. No dia 
27 de novembro de 2020 foi realizada a 2ª Conferência do projeto Make Code em formato virtual, com 
grande sucesso, na qual foi efetuado o balanço do projeto e partilhadas experiências e testemunhos 
desta iniciativa. Aderiram a esta conferência no total 763. 

Testemunhos em vídeo:

•      https://www.facebook.com/108097602544206/videos/728016337781757

•      https://drive.google.com/file/d/1unfSgfG97midh5q55BnbmoAXdZzErhZY/view?usp=sharing

•      https://drive.google.com/file/d/1b3zNJiB9r8cpvi-IP0tiMEeIj-3S5MGF/view?usp=sharing
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1.5 SySTEM2020 - Connecting Science 
Learning Outside the Classroom

PÚBLICO-ALVO

Jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 20 anos, incluindo jovens participantes de várias 
origens, de comunidades geograficamente remotas, socioeconomicamente desfavorecidas, 
minoritárias e/ou migrantes.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Projeto SySTEM 2020 visa combater a iliteracia científica e a educação STEM de crianças e jovens, a 
fim de preparar os nossos futuros cidadãos para as transformações científicas e tecnológicas.

O SySTEM 2020 foca-se no ensino da Ciência em ambiente não-formal, pretendendo mapear 
atividades em vários países da Europa, de forma a criar um conjunto de boas práticas para educadores 
e também explorar ambientes de aprendizagem individual através de ferramentas de autoavaliação 
para os jovens que documentam a aprendizagem de ciência fora da sala de aula.

Este estudo mapeou as práticas de 19 países da EU, incluindo estudos aprofundados em oito destes 
países, incluindo jovens participantes de várias origens, de comunidades geograficamente remotas, 
socioeconomicamente desfavorecidas, minoritárias e /ou migrantes.

A Fundação da Juventude assumiu o papel de Terceira Parte e participou nas seguintes fases:

a)    Aprendizagem de Ciências ao nível organizacional – identificação de iniciativas relacionadas   
        com ciência, tecnologia engenharia, arte e matemática;

b)    Aprendizagem de Ciências a nível individual – Identificação de jovens, aplicação de   
        questionários e recolha de dados;

c)    Identificar potenciais soluções - para os problemas detetados na fase anterior;

d)    Avaliação de impacto.

Em virtude da pandemia, o projeto foi prolongado por mais 3 meses, estando previsto terminar em 
meados de 2021.

PARCEIROS

Este projeto é coordenado pela Science Gallery de Dublin e envolve entidades de 19 países. 
A Fundação da Juventude é uma terceira parte, no âmbito do ECSITE.

ENTIDADE FINANCIADORA

O projeto SySTEM 2020 é financiado pelo Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação 
Horizonte 2020 - contrato nº 788317.



RESULTADOS EM 2020

Em 2020 houve várias reuniões virtuais via Skype de modo a acompanhar os trabalhos previstos no 
projeto.

Durante o mês de fevereiro, foram aplicados os segundos questionários a 112 estudantes, dos 9 aos 
20 anos, sobre os gostos que os jovens têm dentro e fora da escola. O tratamento da informação 
resultante da aplicação destes questionários foi trabalhado pela Fundação da Juventude antes de ser 
enviada para os responsáveis do projeto.

A Fundação da Juventude, através deste Programa, contribui para o Mapa Europeu das entidades que 
promovem atividades de aprendizagem em ciência fora da sala de aula. A Fundação da Juventude 
contactou outras entidades, a nível nacional, com o objetivo de as incluir no Mapa. O mapa está 
disponível em https://system2020.education/get-involved/.

A Fundação da Juventude participou, ainda, no desenvolvimento do Toolkit para auxiliar os educadores 
nas atividades de aprendizagem em ciência fora da sala de aula.

Facebook Website
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1.6 STEMFAIRNET

PÚBLICO-ALVO

Jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 20 anos, participantes de Feiras de Ciência.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O projeto STEMFAIRNET tem o objetivo de partilhar conhecimento sobre como as feiras de ciências 
podem ajudar a reduzir o abandono escolar e oferecer oportunidades para desenvolver competências 
STEM entre os jovens.

O projeto envolveu as seguintes tarefas ao longo dos 24 meses:

1. Participação em quatro reuniões transnacionais;

2. Visitas a quatro feiras de ciências Europeias (Portugal, Itália, Bélgica e Espanha);

3. Entrevistas a alunos, professores, organizadores de feiras e decisores políticos;

4. Recolha das melhores práticas de escolas e organizações e gravação de alguns vídeos durante 
as visitas;

5. Divulgação dos vídeos de boas práticas;

6. Promoção das melhores práticas na organização de feiras (organizadores de feiras) ou na 
participação de feiras (escolas);

7. Participação no seminário final em Bilbao.

PARCEIROS

Trata-se de um projeto ERASMUS+ de tipologia K201 – boas práticas, e é coordenado pela Fundação 
Elhuyar do país Basco, Espanha.

ENTIDADE FINANCIADORA

O projeto STEMFAIRNET é financiado pelo ERASMUS+, Agência Nacional de Espanha.

RESULTADOS EM 2020

No âmbito do projeto STEMFAIRNET, as atividades previstas para 2020, em virtude da pandemia pelo 
SARS-Cov-2 tiveram de ser canceladas no formato presencial e realizadas no formato virtual. Assim, 
estava prevista a realização de uma reunião de parceria em março, em Milão, a qual foi realizada em 
formato virtual, no dia 13 de março.



O workshop previsto para ter lugar de 7 a 9 de maio em Bilbao foi, também, cancelado no formato 
presencial e realizado no formato virtual no último trimestre de 2020 (15, 16 e 18 de dezembro de 2020). 

No dia 9 de setembro, foi realizada uma reunião de parceria online, na qual foi possível planear as 
ações previstas para a conclusão do projeto.

Foi autorizado, pela Agência Nacional Erasmus+ de Espanha, o prolongamento do projeto por mais 
4 meses, sendo que o mesmo decorreu até 31 de dezembro de 2020. Neste sentido, foi possível a 
participação do projeto na 14ª Mostra Nacional de Ciência Virtual, em Portugal, através de uma 
presença online que permitiu a divulgação do projeto. Foi possível, também, incluir nas boas práticas as 
experiências partilhadas pelos países envolvidos em termos do impacto da pandemia na realização de 
projetos de ciência nas Escolas e também na organização de feiras de ciência.

No workshop final realizado a 15, 16 e 18 de dezembro, a Fundação da Juventude partilhou a boa 
prática da realização da Mostra de Ciência em formato virtual, com uma apresentação com o seguinte 
título: “How we managed to organize a National Science Fair in the middle of a pandemic”.

Os vídeos do projeto STEMFAIRNET estão disponíveis online no seguinte endereço https://stemfairnet.
home.blog/video-testimonies/
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1.7 TEACHSUS – Teaching  
and Educating for Sustainability

PÚBLICO-ALVO

Professores, formadores e mentores de instituições/organizações envolvidas na educação e na 
formação de adultos, profissionais e jovens que necessitam de uma perspetiva mais ampla sobre os 
temas da sustentabilidade e que precisam de novas ferramentas e metodologias de educação para a 
sustentabilidade.

Estudantes universitários que pretendam ser professores, formadores, mentores, especialistas ou 
gestores de RH.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Projeto que assenta no desenvolvimento de um modelo de educação não formal, Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável, incluindo questões-chave de desenvolvimento sustentável no ensino 
e aprendizagem; por exemplo, mudanças climáticas, redução do risco de desastres, biodiversidade, 
redução da pobreza e consumo sustentável.

PARCEIROS

•    Bicero Center Za Poslovno Informatiko Rozman Doo, Eslovènia;

•    Universitatea Politehnica Timisoara, Roménia;

•    Associção “I Am The Best”, Hungria;

•    Denkstatt Romania Srl, Roménia;

•    Universitatea De Vest Din Timisoara, Roménia.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    ERASMUS +, Agência Nacional da Roménia

RESULTADOS EM 2020

O projeto TeachSUS tinha o seu fim previsto em novembro de 2020, e a Fundação da Juventude já 
o vinha a executar desde 2018. Para o ano de 2020, a Fundação da Juventude a par dos demais 
parceiros, tinha como objetivo terminar os conteúdos teóricos e práticos dos módulos de cada um dos 
cursos de aprendizagem sobre sustentabilidade que se propôs a desenvolver, tarefa à qual acresciam 
duas atividades, uma de disseminação e uma de formação. 



Relativamente aos conteúdos didáticos, a Fundação da Juventude ficou responsável por vários 
módulos, tendo concluído todos, tanto em língua Portuguesa como em língua Inglesa. No que toca 
à atividade de formação, como se tratava de uma atividade internacional que obrigava à presença 
dos parceiros, não foi possível a sua realização, tendo os parceiros pedido um prolongamento do 
projeto até agosto de 2021 para a sua conclusão. Quanto à atividade de disseminação, a Fundação 
da Juventude tinha como objetivo promover o projeto junto de um elevado número de jovens 
durante o período de pandemia, pelo que se optou por realizar a divulgação junto dos alunos da 
Formação Profissional do Sistema de Aprendizagem da Fundação da Juventude no Porto. Com as 
devidas precauções e tendo em conta que os estudantes já se encontravam nas escolas e com aulas 
presenciais, esta ação consistiu numa oportunidade de enriquecimento do percurso académico destes. 
Acresce que os indicadores estipulados para o projeto foram superados no que ao número de jovens 
concerne.

Material didático do projeto colocado na plataforma do projeto: https://www.teachsus.eu/home 

Atividade disseminação E4 – Sustentabilidade no Centro de Aquisição  
de Competências Vasco Faria
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2. Cidadania  
e Voluntariado
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2.1 A(gentes) M2.0  
Jovens Agentes de Mudança

PÚBLICO-ALVO

•    Jovens em geral;

•    Representantes locais das entidades públicas parceiras e outros decisores políticos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O projeto A(gentes)M_2.0, tem como objetivo primordial a educação para a diferença cultural, a 
promoção da marca Europa junto dos jovens e de comportamentos de cidadania ativa, a inclusão 
social e a solidariedade entre os jovens, bem como, a discussão de temas prioritários entre os decisores 
políticos com vista a obter conclusões que sirvam a política da juventude, a nível nacional e europeu.

O projeto é constituído por duas etapas:

1.    Ciclo de Debates e Workshops - “Construir a Mudança!” – no qual se pretende ter uma abordagem 
centrada nos direitos e deveres enquanto cidadãos, no incentivo a uma cidadania ativa, onde todos 
os jovens são chamados a participar. Com recurso à metodologia de educação não formal, esta 
atividade contempla cinco debates deslocalizados a nível nacional, envolvendo jovens e decisores 
políticos.

2.  “Jornadas da Juventude: Presente e Futuro4Youth!”. Apresentação dos resultados obtidos no âmbito 
do Ciclo de Debates e Workshops - Construir a Mudança, numa base de partilha local e nacional. 
Os decisores políticos serão convidados a partilhar a sua experiência no âmbito de projetos 
que dinamizam nos seus territórios, junto dos jovens e que, direta ou indiretamente, promovem 
competências sociais, comunicacionais e interpessoais, que subjazem os comportamentos de 
cidadania ativa e contribuem para a sua inclusão social e para a solidariedade entre os jovens.

PARCEIROS

•    Município de Santa Maria da Feira

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Erasmus +, Juventude em Ação



RESULTADOS EM 2020

O projeto dos Agentes M no ano de 2019 teve uma adesão significativa, tendo reunido centenas 
de jovens em Santa Maria da Feira nas Jornadas da Juventude. Porém, no ano de 2020, dadas as 
limitações causadas pela pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, a realização de 
atividades presenciais em grupo foram canceladas, pelo que não foi possível realizar nenhuma das 
atividades do projeto.

A Fundação da Juventude, confrontada com estas limitações, solicitou prorrogação do prazo para 
a execução do projeto, tendo a Agência Nacional Erasmus+ aprovado a sua conclusão até ao final 
de 2021. Este adiamento justifica-se pelo facto de se considerar que a opção de realizar o evento em 
formato digital diminuiria o seu impacto nos jovens, tendo em conta as dinâmicas que se criam no 
formato presencial. 
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2.2 Rural Needs  
& Mobile E-Learning

PÚBLICO-ALVO

•    Pessoas do meio rural que prestam serviços a idosos e que não possuem qualificação profissional na 
área de saúde e atendimento a pessoas dependentes;

•    Responsáveis por entidades e associações locais e plataformas relacionadas com a promoção do 
meio rural;

•    População imigrante residente no meio rural europeu;

•    Mulheres sem qualificação básica em habilidades digitais;

•    Jovens empresários em áreas relacionadas com serviços de proximidade em áreas rurais.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A presença de obstáculos como a qualidade das redes e infraestruturas nas áreas rurais, barreiras 
geográficas (distância para acesso à oferta de formação profissional), ausência de habilidades 
digitais básicas e situações agravadas de desigualdade de género ou em grupos com deficiência, 
recomendam testar e validar novas abordagens de aprendizagem baseadas na combinação da 
formação e-learning com a formação profissional presencial com ferramentas flexíveis e adaptadas 
(sala de aula móvel com recursos de ensino polivalentes) deslocadas, dependendo das necessidades, 
para áreas rurais desfavorecidas.

O projeto tem como objetivo validar essa metodologia (ferramentas flexíveis e dois produtos 
intelectuais: manual e guia) por meio de uma ação piloto demonstrativa realizada em 4 itinerários 
geográficos dos 4 países participantes (25 municípios do meio rural) através da qualificação de um 
perfil ideal que promova o emprego e a inclusão social no ambiente rural europeu.

O projeto tem, também, como objetivo testar e validar uma nova abordagem de aprendizagem, 
destinada a atender às necessidades específicas de emprego e inclusão social detetadas no ambiente 
rural da UE com baixa densidade populacional.

 
1.    Objetivos específicos:

a) Promover a equidade e a inclusão social das pessoas nas áreas rurais, por meio do acesso a 
formação específica na área da saúde e assistência a dependentes;

b) Superar obstáculos geográficos para o acesso à formação vocacional em áreas rurais 
(população desfavorecida) combinando e-learning e formação presencial deslocada para 
áreas rurais através de uma sala de aula móvel, desenvolvida com base nas necessidades e perfis 
de emprego detetados;

c) Gerar emprego vinculado à fixação da população nas áreas rurais e à melhoria da qualidade de 
vida através do atendimento profissional de pessoas dependentes;

d) Dotar os participantes com habilidades digitais e promover a igualdade de oportunidades, 
aproveitando a ação piloto demonstrativa em si.



PARCEIROS

•    SEAS, Estudios Superiores Abiertos S.A.U/ Grupo SanValero, Saragoça, Espanha;

•    Ecoversum, academia especialista nas questões ambientais, Lebring Áustria;

•    Cooperativa Margherita, Sandrigo, Itália;

•    Parcerias locais a estabelecer com Municípios para implementação do projeto em áreas rurais.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    ERASMUS +, Agência Nacional de Espanha

RESULTADOS EM 2020

O projeto teve o seu início no final de 2019, com a reunião de lançamento do projeto e alinhamento de 
resultados e objetivos, que iriam servir de linha orientadora para todo o programa, sendo que durante o ano 
de 2020 iriam ser desenvolvidas as metodologias que iriam ser testadas durante os anos de 2020 e 2021.

Devido à pandemia pelo SARS-Cov-2, que em muito afetou a circulação, as várias reuniões 
transacionais do projeto foram realizadas em formato virtual, e permitiram a coordenação de todos 
os parceiros no objetivo final de produzir o guia e manual, ao qual o projeto se propunha. Como tal, 
durante todo o ano de 2020, foram encetados esforços e feitas reuniões com o propósito de cumprir 
este objetivo, tendo sido terminada a primeira versão inicial do guia e do manual no final de dezembro. 
Estas versões, não estão ainda publicadas, uma vez que têm que ser revistas, validadas e colocadas no 
layout do projeto, com todos os logotipos dos financiadores. 

Não obstante as limitações impostas, foi possível atingir os objetivos definidos, tendo sido 
reprogramada a formação presencial para a primavera de 2021.
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2.3 Semana Internacional  
dos Direitos da Juventude

PÚBLICO-ALVO

Jovens de diferentes origens culturais, geográficas, sociais e económicas, com idades entre os 18 e os 30 
anos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A Semana dos Direitos da Juventude é um espaço de reflexão e aprendizagem sobre os direitos 
dos jovens, a partir da experiência dos jovens da Catalunha, França, Itália, Portugal, que se realiza 
anualmente, em El Prat de Llobregat, Barcelona, Espanha.

A Semana dos Direitos da Juventude, é um espaço de debate, workshops e participação dos jovens, 
promovido pela Fundesplai, que decorre desde 2013 com a estreita parceria da Fundação da 
Juventude.

Desde 2013, a Fundação da Juventude já apoiou a participação de 110 jovens portugueses que 
se juntam a mais de 200 jovens europeus, para analisar, aprender e defender os seus direitos e 
responsabilidades. 

PARCEIROS

•    Fundesplai, Espanha;

•    Arci Sicilia, Itália.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Programa Erasmus + Juventude em Ação (Espanha) 



RESULTADOS EM 2020

Devido à pandemia pelo SARS-Cov-2 a Fundação Esplai adiou este projeto para maio de 2021, não 
se tendo realizado esta atividade durante o ano de 2020. Estava previsto a Semana dos Direitos 
da Juventude realizar-se entre 4 e 10 de maio, em El Prat de Llobregat, Barcelona. O tema deste 
intercâmbio seria GR-MIGRANTE, INTERCÂMBIO JUVENIL PELA SENSIBILIZAÇÃO DA IMIGRAÇÃO e 
participariam 15 jovens italianos, 15 jovens portugueses e 15 jovens espanhóis.

Realizaram-se várias reuniões de coordenação com o objetivo de estabelecer estratégias que 
permitissem viabilizar a atividade de forma segura, contudo não foi possível devido às restrições 

impostas. 
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3. Criatividade
e inovação
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3.1  Programa de Exposições

PÚBLICO-ALVO

Comunidade artística, nomeadamente jovens criadores, artistas, público em geral e turismo.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Após o enorme sucesso do ano de 2019, onde o Palácio das Artes teve uma intensa programação 
cultural, dando cumprimento ao objetivo de apostar no eixo estratégico da Criatividade e Inovação, 
a Fundação da Juventude iniciou o ano de 2020 com perspetivas muito animadoras. Na realidade, 
estava em perspetiva a programação de uma intensa agenda cultural que lhe permitiria reforçar a sua 
estratégia de apoio à comunidade artística e de abertura do Palácio das Artes à agenda cultural da 
cidade, estratégia que vinha implementando com recurso a parcerias públicas e privadas.

O ano de 2020, permitiria assim dar um salto qualitativo neste eixo estratégico, tendo iniciado com a 
organização de uma grande exposição da cidade do Porto – ANUÁRIO 2019, realizada por iniciativa da 
autarquia do Porto. O ANUÁRIO é uma exposição anual que documenta a prática artística e curatorial 
da cidade e que resulta de um trabalho anual de um coletivo de curadores que analisa o programa 
expositivo de diversos espaços de arte da cidade. Trata-se de um projeto que parte de um processo 
curatorial participado, e que é orientado por João Ribas e Guilherme Blanc. 

Além do estreitamento de relações no vetor artístico e cultural com a autarquia, esta exposição tem 
uma enorme relevância cultural na cidade. A organização da exposição começou logo no início do ano 
e tinha em plano estar aberta ao público de 5 de março a 19 de abril. Contudo, nem uma semana havia 
passado desde a sua inauguração, onde compareceram centenas de pessoas, quando surgiu a forte 
crise pandémica que obrigou o espaço a fechar, inicialmente por iniciativa da autarquia depois por 
imposição da DGS. 

A exposição esteve encerrada até junho, tendo sido realizado um contrato para extensão da ocupação 
do Palácio das Artes, de 2 de junho a 19 de julho. Esta reabertura veio a acontecer, mas dadas as 
condições de distanciamento e número mínimo de visitantes no espaço, a exposição teve um nível de 
visitas muito abaixo das expetativas. 



Apesar deste contexto, e na sequência do sucesso da parceria da Fundação da Juventude com a 
autarquia do Porto, foi perspetivada uma colaboração mais próxima e uma requisição mais recorrente 
do Palácio das Artes pela autarquia. Contudo, devido à incerteza sobre as condições impostas à 
organização de eventos, nomeadamente exposições culturais, tal não sucedeu. 

ESTRATÉGIA

A Fundação da Juventude mantém o seu enorme interesse no eixo estratégico da Criatividade e 
Inovação e na implementação desta estratégia, com recurso a parcerias públicas e privadas, dando 
continuidade ao interesse demonstrado pela autarquia do Porto na utilização do Palácio das Artes 
para organizar parte da sua agenda cultural, contudo temos a profunda convicção de que o retomar 
desta estratégia só poderá acontecer quando a crise pandémica for debelada. 

PARCEIROS

•    Câmara Municipal do Porto;

•    ÀGORA - Cultura e Desporto do Porto, E.M..

Fotografias da exposição de Dinis Santos
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3.2 Programa Millennium de Bolsas  
de Investigação “Cidade e Arquitetura”

PÚBLICO-ALVO

Jovens licenciados em Arquitetura, residentes em Portugal até aos 35 anos de idade, oriundos de todos 
os estabelecimentos de ensino superior, público, privado, e/ou cooperativo, desde que devidamente 
autorizados pelo Ministério da Educação e inscritos na Ordem dos Arquitetos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

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. O tema a abordado nesta 
edição foi “Cidade e Património Arquitetónico do Séc. XX: 1975-2000”.

O Programa Nacional Bolsas Cidade e Arquitetura, desde o ano 2000, apoiou 48 bolseiros, no decorrer 
de cinco edições já realizadas.

O Programa de Bolsas de Investigação Cidade e Arquitetura está desenhado para incentivar jovens 
licenciados a prosseguirem uma carreira profissional ligada à Investigação, bem como estimular a 
curiosidade pelo Património Arquitetónico e Cultural, das cidades de grande e média dimensão, em 
estreita articulação com as autarquias dos territórios que forem selecionados, da Região Norte, Centro 
e Sul, pela sua riqueza endógena ao nível do edificado. 

PARCEIROS

•    Ordem dos Arquitectos (incluindo a seção Norte e Sul);

•    Câmaras Municipais.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Fundação Millennium BCP;

•    Câmara Municipal de Cascais, Funchal, Mafra, Maia, Matosinhos, Porto, Santa Maria da Feira  
e Vila Nova de Gaia.



RESULTADOS EM 2020

No dia 11 de fevereiro foi realizada no Palácio das Artes a Sessão de lançamento do Programa 
Millennium – Bolsas de Investigação “Cidade e Arquitetura”. Participaram nesta sessão a Administração 
da Fundação da Juventude, a Ordem dos Arquitetos, o Professor Álvaro Domingues, bolseiros de edições 
anteriores e representantes dos Municípios aderentes. Durante esta sessão, foi realizada também uma 
visita guiada à exposição dos estudos de investigação da última edição.

As candidaturas estiveram abertas inicialmente até ao dia 30 de abril, contudo em virtude da 
pandemia pelo SARS-Cov-2, a Fundação da Juventude, em estreita articulação com a Ordem dos 
Arquitetos, alterou a data para 01 de junho, depois para 03 de julho, tendo ficado a data final de 
apresentação de candidaturas para 24 de julho.

Para potenciar a adesão a este programa de Bolsas, a Fundação da Juventude organizou um live de 
divulgação no dia 8 de junho, na qual participaram duas bolseiras da última edição, assim como um 
elemento da Ordem dos Arquitetos.

Para a presente edição a Fundação da Juventude recebeu 28 candidaturas distribuídas da seguinte 
forma pelos Municípios envolvidos:

Cascais 7

Funchal 3

Mafra 3

Maia 2

Matosinhos 4

Porto 2

Vila Nova de Gaia 5

Santa Maria da Feira 2

Total 28
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As propostas apresentadas a concurso foram avaliadas pelo Júri do Programa, constituído por:

•      Prof. Dr. Álvaro Domingues, Geógrafo e Professor e Investigador na FAUP;

•      Arq.ª Filipa Serpa, Representante do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Arquitetos;

•      Arq.ª Marta Oliveira, Representante do Conselho Diretivo da Região Norte da Ordem dos Arquitetos;

•       Arq.ª Sílvia Barros, Representante do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos;

•       Dra. Susana Chaves, Gestora de Projetos na Fundação da Juventude.

O Júri considerou de enorme relevância e qualidade as propostas apresentadas para os Municípios 
da Maia, de Matosinhos e de Vila Nova de Gaia, pelo que colocou à consideração desses Municípios 
a atribuição de uma segunda bolsa, tendo em conta o contributo deste programa de bolsas para 
o estudo do património edificado nos Municípios participantes, colaborando desta forma para 
o aprofundamento de uma reflexão importante e urgente sobre a preservação do património 
arquitetónico e a sua importância no desenvolvimento socio cultural e económico dos Municípios. Com 
a mais-valia de trazer para este diálogo gerações mais novas e em início de carreira. 

Foi possível a atribuição de uma segunda bolsa para os Municípios da Maia e de Vila Nova de Gaia, 
tendo sido atribuídas dez bolsas de investigação de oito municípios. Os Jovens Bolseiros desenvolveram 
os trabalhos de investigação até ao final do ano de 2020 e em virtude da pandemia, a Fundação da 
Juventude, em conjunto com o júri científico do projeto e a Ordem dos Arquitetos decidiu prolongar a 
realização dos estudos até 15 de fevereiro de 2021.

O júri reuniu a 30 de julho, tendo deliberado sobre os trabalhos de investigação a serem apoiados pelo 
programa de bolsas.

A 11 de setembro teve lugar a primeira reunião de acompanhamento dos trabalhos pelo júri científico, 
a qual decorreu via zoom, e foi coordenada pela Fundação da Juventude. Em novembro realizaram-se 
reuniões virtuais com os vários elementos do júri científico e os respetivos bolseiros de modo a fazer o 
ponto de situação dos estudos de investigação e o respetivo acompanhamento e orientação.
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4. Emprego  
e Empreendedorismo
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4.1 PEJENE (28ª Edição)

PÚBLICO-ALVO

•    Estudantes do ensino superior que se encontram a frequentar o último ou penúltimo ano 
(Licenciatura, Mestrado ou Mestrado Integrado). Podem, também, candidatar-se estudantes dos 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais.

•    Empresas e entidades de acolhimento que tenham interesse em acolher estagiários.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O PEJENE é a resposta clara às necessidades de aprendizagem dos jovens a frequentar o Ensino 
Superior, que contribui para a melhoria do desempenho de tarefas de caráter profissional e para o 
aumento de conhecimentos em contexto real de trabalho, contribuindo para a empregabilidade dos 
jovens recém-diplomados.

É um programa único de capacitação e apoio à valorização dos curricula dos jovens enquanto 
estudantes, complementando a sua formação académica e facilitando a sua futura inserção no 
mercado de trabalho, que tem ainda beneficiado empresas e outras instituições aderentes, facilitando 
também por esta via os processos de seleção e recrutamento de recursos humanos qualificados, em 
todas as áreas de estudo e em todos os setores de atividade.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    SCML – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

RESULTADOS EM 2020

O PEJENE é um programa de estágios com um forte contributo para ultrapassar o obstáculo da falta 
de experiência e de Curricula dos jovens alunos do Ensino Superior e da pouca preparação para o 
mundo do trabalho.

Este programa tem vindo a responder, desde 1993, às necessidades dos jovens que se encontram a 
finalizar o Ensino Superior, permitindo desempenhar tarefas de caráter profissional, e aumentar os seus 
conhecimentos em ambiente real de trabalho.

Em virtude da pandemia pelo SARS-Cov-2, a Fundação da Juventude, e de acordo com o solicitado por 
várias entidades acolhedoras, viu-se obrigada a adaptar o PEJENE, alargando o período de realização 
dos estágios até dezembro de 2020, foi também adaptado o protocolo de estágio, o qual passou a 
permitir que os estágios pudessem decorrer no formato presencial, híbrido ou em teletrabalho. 

Apesar do impacto da pandemia, em 2020 o PEJENE proporcionou um aumento do número de 
estágios e da taxa de empregabilidade, tendo-se concretizado 130 estágios em 64 entidades, a nível 
nacional, sendo a taxa de empregabilidade após a realização do estágio de 23%.

Para a divulgação do PEJENE durante o período de confinamento, a Fundação da Juventude divulgou 
alguns vídeos com testemunhos de estagiários, e realizou alguns eventos online com a participação de 
estagiários e empresas.
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TESTEMUNHOS

“Considero iniciativas como o PEJENE (…) absolutamente apropriadas e louváveis, sendo que 
proporcionam a estudantes como eu uma primeira inserção num contexto de prática profissional da 
sua futura profissão” 

Nuno Delgado, estagiário na R Home Atelier durante 3 meses

“Este estágio representou a (re)descoberta daquilo que eu mais gosto e menos gosto de fazer dentro 
da minha área de estudos e consequentemente, no meu futuro profissional (…) dão-nos uma visão 
daquilo que nós gostaríamos ou nos imaginaríamos a fazer no nosso futuro”

Ana Ribeiro, estagiária na Buildcode durante 2 meses

“Este estágio foi uma mais-valia para o meu currículo (…) pois tive a oportunidade de adquirir 
conhecimentos e competências relacionados com a profissão de contabilista”

Cristina Mendes, estagiária na SEEC durante 3 meses

“Trata-se sem dúvida de uma empresa balançada para o futuro, que sabe aliar os conhecimentos dos 
mais experientes, cativando também para os seus quadros, os jovens com os seus novos pensamentos 
e dinâmicas. Encontra assim desta forma oportunidade para que ambas as partes saiam a ganhar 
desta experiência, continuando a projetar a empresa para o futuro.” 

Rute Silva, estagiária na TUU- Building Design Management, Lda. durante 3 meses

“Aproveitamos para enaltecer a iniciativa e a oportunidade dada aos jovens para integrar o mercado 
de trabalho”

Sport Média Gestão e Projetos, Lda. A empresa acolheu uma estagiária no âmbito do PEJENE e depois 
houve continuidade por meio de estágio profissional.
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4.2 PEMAAT (26ª, 27ª e 28ª Edição)

PÚBLICO-ALVO

Estudantes do ensino superior, com idades entre os 18 e os 25 anos, a frequentar, preferencialmente, 
cursos com componentes em CIÊNCIAS (Ambiente, Eletricidade, Eletrónica, Energia, Física e Química), 
ARTES (Arquitetura, Arte Multimédia, Artes Plásticas, Ciências da Arte e do Património, Comunicação 
Cultural, Estudos Artísticos, História da Arte, Museologia, Produção e Gestão Cultural.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

As 26ª, 27ª e 28ª edições do PE MAAT destinaram-se a alunos do ensino superior, cujo objetivo principal 
foi proporcionar o aprofundamento dos seus conhecimentos técnico-científicos, através do confronto 
com um público não especialista, desenvolvendo também as suas capacidades pessoais de liderança, 
gestão de grupos, espírito de iniciativa e de equipa, compromisso e disciplina, através do contexto real 
de funcionamento do MAAT. Os estágios tiveram a duração de seis meses, e podiam, em alguns casos, 
ser alargados até aos 12 meses.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Fundação EDP;

•    MAAT

RESULTADOS EM 2020

26ª Edição: 

•     204 Jovens elegíveis

•     84 Selecionados para provas

•     27 Jovens selecionados para formação

•     16 Jovens selecionados para estágio

•     12 Jovens transitaram da 25ª para a 26ª edição

•     28 Estagiários no total 13 do sexo masculino e 16 do sexo feminino

27ª Edição: 

•     335 Jovens elegíveis

•     70 Selecionados para provas

•     47 Jovens selecionados para formação

•     26 Jovens selecionados para estágio

•     14 Jovens transitaram da 26ª para a 27ª edição

•     40 Estagiários no total 10 do sexo masculino e 30 do sexo feminino
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28ª Edição: 

•     656 Jovens elegíveis

•     88 Selecionados para provas

•     40 Jovens selecionados para formação

•     19 Jovens selecionados para estágio

•     21 Jovens transitaram da 27ª para a 28ª edição

•     40 Estagiários no total 9 do sexo masculino e 31 do sexo feminino

TESTEMUNHOS

“Programa incrível que me permitiu complementar os meus conhecimentos em curadoria e 
educação. Estar rodeada de arte todos os dias e de pessoas conhecedoras só fomentou mais a 
minha curiosidade e ajudou-me na formulação dos meus trabalhos académicos. Uma maravilhosa 
oportunidade”

Marta Antunes, estagiária

“Considero que a minha experiência de estágio tem sido bastante positiva, surgindo como uma 
oportunidade para desenvolver capacidades de comunicação com o público, de trabalho em 
equipa, de coordenação e de sentido de responsabilidade. Tem-me ainda permitido aprofundar 
conhecimentos ao nível da arte contemporânea, da educação artística e do próprio funcionamento 
do museu enquanto organização. Estagiar no MAAT é uma experiência marcante que terá, 
certamente, consequências muito positivas no meu futuro profissional”

Tiago Costa, estagiário e frequenta o Mestrado em Pintura na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa

“O programa de estágio está a ser muito enriquecedor por nos permitir conhecer e aprender mais 
sobre toda a história do Museu da Eletricidade, bem como do Museu MAAT, visto muitos de nós 
não estarmos familiarizados faz-nos ter de estudar e pesquisar para aprender e saber mais, pois os 
visitantes terão dúvidas às quais temos de saber dar a resposta e fazê-los levar da experiência de 
visitar um Museu um acontecimento agradável que se pretende repetir. Este estágio permite-nos ter 
uma proximidade com as pessoas e as escolas, o que se torna constantemente um desfio e é sem 
dúvida uma mais-valia para o nosso enriquecimento pessoal e profissional, por estarmos a ter uma 
experiência de trabalho rodeados de ciência e cultura”

Vera Freire, estagiária e estudante de Biologia e Geologia
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4.3. Empreende Jovem

PÚBLICO-ALVO

Jovens empreendedores e jovens estudantes do ensino secundário, profissional e superior do Município 
do Porto. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Projeto Empreende Jovem é uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto e da Fundação da 
Juventude e propõe-se desenvolver um conjunto de iniciativas continuadas que visam a promoção de 
uma cultura empreendedora junto dos jovens, promovendo e afirmando, também, a cidade do Porto, 
como Cidade Jovem Empreendedora de referência.

Principais iniciativas do Projeto:

1.   Espaço informativo do Jovem Empreendedor: 

•   Serviço informativo presencial;

•   Serviço informativo não presencial.

2.  Programa de promoção da cultura empreendedora: 

•   Roteiro de empreendedorismo;

•   Formação online assíncrona sobre empreendedorismo;

•   Concurso criativo.

3.  Dia dedicado ao Empreendedorismo Jovem:

•   Sessões de promoção do empreendedorismo jovem no Porto.

PARCEIROS

•    Câmara Municipal do Porto.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Câmara Municipal do Porto.



RESULTADOS EM 2020

No início do ano foram realizados os trabalhos preparatórios para o lançamento da edição 2020. No 
entanto, devido à pandemia pelo SARS-Cov-2 e à migração para o ensino à distância, a viabilidade da 
execução do projeto nos moldes previstos ficou em causa. Contudo, procedeu-se à adaptação de todo 
o projeto para poder decorrer em formato virtual e apoiar, de igual forma, a juventude empreendedora 
Portuense. Assim, e tendo em conta que não foi possível em tempo útil as duas instituições lançarem a 
edição de 2020, será realizado o seu lançamento em 2021.
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4.4. GET FORWARD

PÚBLICO-ALVO

Jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, com o seguinte perfil: 

•   Jovens que abandonaram a escola ou se encontram em risco de abandonar os estudos; 

•   Jovens que estão fora do mercado de trabalho (porque ainda não tiveram a sua primeira  
     experiência de trabalho, porque estão desempregados ou se encontram a trabalhar de forma   
     esporádica ou em condições de precariedade); 

•   Jovens em situações familiares delicadas que condicionam o seu futuro e jovens de famílias em risco  
     de exclusão; 

•   Jovens inscritos em centros, serviços e instituições juvenis que trabalham com jovens vulneráveis.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O projeto GET FORWARD é uma iniciativa de inclusão social dirigida a jovens em situação de risco de 
exclusão social. O principal objetivo do projeto é promover o desenvolvimento pessoal, a integração 
social e a empregabilidade dos jovens participantes através de atividades supervisionadas como a 
formação de competências pessoais, o acompanhamento social através de Mentores e a promoção 
da primeira experiência no mercado de trabalho. A partir do projeto GET FORWARD, a Fundação 
da Juventude pretende dirigir-se a jovens que queiram promover o seu desenvolvimento pessoal, 
integração social e laboral, através da formação, do Mentoring Social e de uma primeira experiência 
de trabalho evitando assim a vulnerabilidade ou deterioração das situações de risco social.

PARCEIROS

•   Gondomar; 

•   Maia; 

•    Matosinhos; 

•    Porto; 

•    Vila Nova de Gaia.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego;

•    Portugal 2020;

•    Fundo Social Europeu;

•    INVESTIDOR SOCIAL: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



RESULTADOS EM 2020

Tendo em conta as contingências do ano de 2020, o projeto foi fortemente afetado uma vez que 
obrigou a interromper a sua continuidade durante alguns meses, respeitando as diretivas da DGS e 
do Estado de Emergência à época. Esta situação, levou a que fosse mais difícil reter os jovens após o 
término do confinamento obrigatório, sobretudo no momento em que estávamos a fazer a transição 
da formação em sala de aula para formação Prática em Contexto de Trabalho/Estágio. As empresas 
que se disponibilizaram para receber os formandos para os respetivos estágios viram, também, a sua 
atividade encerrada ou limitada por um longo período de tempo, o que fez com que cancelassem 
o compromisso assumido com a Fundação da Juventude e os respetivos Municípios de receber 
estagiários. Assim, foram realizadas as ações que abaixo se elencam. 

Município de Matosinhos

Foram identificadas pelo Município, as áreas de formação com maior necessidade de desenvolvimento 
na região, tendo sido referenciada a área de Conteúdos Online. Neste âmbito foi desenvolvida uma 
formação que decorreu de janeiro a novembro de 2020. Não obstante terem sido inscritos 19 jovens, 
apenas 11 deles completaram a formação em sala de aula, no final de fevereiro. 

No momento em que estavam a iniciar a Prática em Contexto de Trabalho foi decretado o Estado de 
Emergência, o que provocou o confinamento total e obrigou ao encerramento de muitas empresas e 
consequentemente à não aceitação dos jovens para o estágio, com o qual se haviam comprometido.

Tivemos desta forma muitos estágios anulados. Com o término do confinamento, os jovens estavam 
muito desmotivados devido a toda esta situação pandémica, seja porque se sentiram inseguros 
(mesmo cumprindo com todas as normas da DGS e propondo teletrabalho) ou por terem optado por 
outras formações/empregos.

Tivemos apenas um caso em que o estágio foi realizado em teletrabalho, durante o confinamento na 
empresa Terramoto de Ideias. Foi realizado um outro estágio, que iniciou aquando da reabertura de 
algumas atividades empresariais. Foram apenas dois jovens os que concluíram a parte da Prática em 
Contexto de Trabalho desta Ação.
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Município do Porto

Desenvolvemos uma ação na área do Turismo, que teve 14 jovens inscritos, tendo decorrido de fevereiro 
a novembro a capacitação em sala de aula. No entanto, apenas seis jovens concluíram essa parte 
formativa em sala.

Após o desconfinamento, a maioria dos jovens não quis retornar, pelo facto de se sentirem inseguros 
(mesmo sendo cumpridas todas as normas da DGS e tendo sido proposto teletrabalho) ou porque já 
tinham optado por outras formações/empregos. 

Foi extremamente difícil conseguir obter empresas para realizar a Prática em Contexto de Trabalho, 
uma vez que as empresas na área do turismo foram as mais afetadas pela pandemia pelo SARS-Cov-2, 
tornando-se assim impossível realizar as Práticas em Contexto de Trabalho. 

Tivemos apenas uma formanda que concluiu a Prática em Contexto de Trabalho na empresa 
“Tradições D´Outrora”.

2ª Ação no Município da Maia

O Município da Maia durante o ano de 2020, acolheu a segunda edição do programa Get Forward, 
desta vez na área dos Conteúdos Digitais, em substituição do Município de Santa Maria da Feira. 

Esta ação decorreu entre março e novembro de 2020. A capacitação em sala de aula teve 16 jovens 
inscritos, dos quais oito concluíram a formação em sala na área dos Conteúdos Digitais, tendo seis 
jovens terminado a Prática em Contexto de Trabalho.

Esta ação também foi afetada pela pandemia, tendo levado à desistência de alguns jovens após o 
primeiro confinamento. Na componente de estágio, alguns jovens tiveram de fazer estágio num regime 
misto entre teletrabalho e trabalho presencial, sempre cumprindo as linhas orientadoras da DGS.

Os jovens estagiaram no departamento de juventude da Câmara da Maia, na EuDigital (2), na “Archilike 
(2)” e na Fundação da Juventude. 

As duas formandas que estagiaram na “Archilike” tiveram a oportunidade de se tornarem freelancers da 
empresa, situação que se repetiu com mais duas empresas. 

A capacitação formativa, aliada ao elevado comprometimento e desempenho das jovens na Prática 
em Contexto de Trabalho, possibilitou a abertura de portas no mundo do trabalho.



Publicações Instagram – Turma da Maia  
pré e pós confinamento
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Conferência Final Virtual do Projeto – Get Forward 

Devido à situação pandémica e às restrições de circulação, teve que ser encontrada uma alternativa 
para o desenvolvimento da última atividade do projeto, a Conferência Final. 

Alterámos, assim, o regime da conferência para um formato virtual, para que a segurança de todos os 
intervenientes fosse assegurada.

Criou-se uma plataforma onde foi possível consultar o programa e assistir à conferência em direto, o 
que permitiu alcançar um público mais alargado.

No debate da conferência estiveram presentes os representantes das entidades envolvidas, a saber: 
Fundação da Juventude (promotora do projeto), representantes dos 5 municípios (parceiros do projeto, 
sendo que o Município de Gondomar não pode estar presente devido a problemas técnicos de última 
hora), a mentora que acompanhou cada um dos jovens de cada ação e a entidade que fez a análise e 
a avaliação da formação e dos indicadores do projeto, a SPI.

Tivemos vários formandos que partilharam as suas experiências e referiram a mais-valia do programa 
para o seu percurso pessoal e profissional.

A conferência teve a duração de uma hora, tendo sido registadas 47 presenças online em permanência 
e várias partilhas, tendo tido esta cerimónia, um alcance muito significativo nas redes sociais. 

O vídeo da conferência ficou disponível até ao final do ano, o que permitiu a mais utilizadores ver e/ou 
rever a conferência e ficar a conhecer o projeto. 

Em suma, no ano de 2020 realizaram-se três ações: a ação no Município de Matosinhos, a ação 
no Município do Porto e uma segunda ação no Município da Maia. Todas as ações estavam em 
desenvolvimento quando foi decretado o Estado de Emergência, pelo que o seu curso e resultados 
foram amplamente afetados. Assim, tivemos 26 formandos que terminaram a formação em contexto 
de sala de aula e, apenas, nove formandos terminaram a formação em contexto de estágio (dois no 
Município de Matosinhos, um no Município do Porto e seis do Município da Maia). 

Conferência Final Get Forward



Clipping – Conferência Final Get Forward
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4.5 Ninhos de Empresas | Lisboa

PÚBLICO-ALVO

Jovens Empreendedores 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Os Ninhos de Empresas (NIDE) são espaços físicos de incubação que contam com escritórios e espaço 
de cowork, dotados de apoio técnico (internet, reprografia, telecomunicações, serviços de mentoring 
e coachingI), material e logístico, onde os empreendedores podem desenvolver os seus projetos e 
atividades empresariais. O NIDE conta ainda com o serviço de escritório virtual.

O Ninho de Empresas (NIDE) Lisboa beneficia de uma localização privilegiada no centro de Lisboa, e 
de parcerias estratégicas com várias entidades de referência (Universidades, Empresas, Business Angels, 
Fundos de Investimento, Entidades Financiadoras, etc.) que garantem a criação de sinergias que 
permitem potenciar os projetos dos empreendedores.

O NIDE conta, ainda, com um Programa de Incubação através da StartUp Juventude que integra a 
Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela Iniciativa StartUP Portugal.

O NIDE tem como objetivos: 

•    Fomentar o apoio ao empreendedorismo jovem;

•    Contribuir para o reforço do autoemprego, designadamente de jovens licenciados; 

•    Incentivar a criação de microempresas. 

PARCEIROS

•    StartUP Portugal;

•    IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P.;

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

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

•    Made of Lisboa;

•    SHARE - Associação para a Partilha do Conhecimento;

•    Millennium bcp (microcrédito);

•    Fidelidade – Companhia de Seguros;

•    Busílis Comunicação;

•    Tintas CIN;

•    Universidades, Empresas, Business Angels, Fundos de Investimento, Entidades Financiadoras. 



RESULTADOS EM 2020

Os gabinetes afetos aos NIDE estiveram com uma ocupação de 100% durante todo o ano de 2020, 
apesar do aumento da rotatividade de entradas e saídas de empreendedores. Algumas atividades 
foram muito afetadas pelos constrangimentos associados à pandemia provocada pelo SARS-Cov-2 e, 
por esse motivo, anteciparam a saída da incubadora. Assim sendo, houve condições para dar resposta 
a novos pedidos de incubação.

A solução de cowork, devido ao efeito da pandemia, teve uma redução de 50% na sua ocupação. Já a 
solução de “morada virtual”, manteve-se estável ao longo do ano.
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Desde o início de 2020, a Fundação da Juventude apoiou os seguintes projetos e empresas, na 
incubadora “StartUP Juventude/NIDE – Ninho de Empresas”:

•    FIFO - Economistas, Lda. (www.fifo.pt)

•    GIC (Contabilidade para Clínicas)

•    CHECK - IN (www.checkin.org.pt)

•    ABRIGUEIROS - Produção Agrícolas e Turismo, SA

•    SONGLINES (Organização de eventos)

•    AIKELNF TECHNOLOGIES (AIKEINF.com) - Consultoria Informática

•    DSPL (Casa da Cortiça) - Comércio online

•    EVOTHRUST, Lda. (Energias Renováveis)

•    AMBITIOUS EXPERIENCE (Consultadoria para empresas)

•    Prometheu Ventures (https://www.prometheus-ventures.com/)

•    Lackto (https://www.lackto.com)

•    My Tribe (https://mytribe.pt)

•    Digital X (https://digitalxacademy.com/)

•    U Promote (https://www.prometheus-ventures.com/upromote)

•    Trustbill (https://trustbill.pt/)

•    Vdroom (https://www.visualier.com/)

•    JULIANY JORGE (Serviços de Moda) - PROMMO FASHION (www.prommo.pt)

•    JUVEMEDIA (www.juvemedia.pt)

•    PEDRO VIEGAS JÚNIOR (www.zaumstudios.com)

•    ULISSES ARAUJO GAGLIANO (Serviços de Advocacia)

•    ARJUNA

•    MESA DE OURO (www.mesadeouro.pt) - Zulmira Seno

•    ALEXANDRA PARENTE (Serviços de Arquitetura)

•    MOVIMENTO 1 EURO (https://movimento1euro.com)

•    DOMUS ACTUM (https://dai.pt)

•    SIGDE - Soluções Integradas de Gestão (www.sigde.pt)

•    KLEVER (www.kleveracademy.pt)

•    ARROW – Business and Arquitetura (www.arrowbna.com)

•    FADA DIGITAL (Marketing Digital)

•    MANUEL TINOCO DE FARIA (Traduções e revisão de textos)

•    WATA E MASA Music & Arts



•    BEATRIZ MENDES (Educação & Formação)

•    NORDTECH DESIGN (Norbert Pawlus)

•    CAI - Associação Internacional (Hélder Santos)

•    VASCO BURNAY MAGALHAES (Serviços de Arquitetura)

•    ROCKETSEVEN (https://www.rocketseven.com/rocketseven/)

•    VITORIA ARAUJO VALENTE (Serviços de Advocacia)

•    CHARMING FASCINATION, Lda. (Organização de Eventos)

•    ACB

•    GABRIEL RACHIT

•    HORAS POPULARES

•    PAUTA SONORA

•    I3000k, Lda.

•    ADBLOOMY, Lda.

•    ROOTING TECH (http://rootingtech.com/)

•    FORUM TURISMO (www.FORUMTURISMO21.org)

•    ROCKETSEVEN (www.ROCKETSEVEN.com)

•    PACKIOT (www.PACKIOT.com)

•    ROOSTY -> START UP VISA

•    FESTA VERDE -> START UP VOUCHER

•    DELIRA -> START UP VOUCHER

•    MERAKI -> START UP VOUCHER

•    Remindful -> START UP VOUCHER

•    IWAP Sports -> START UP VOUCHER

•    NATURE BREAK -> START UP VOUCHER

•    prScope labs (FORCERA) -> START UP VOUCHER

•    ALL DIABETICS -> START UP VOUCHER 
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4.6 Concurso e Mostra Nacional de 
Jovens Empreendedores (3ª Edição)

PÚBLICO-ALVO

•    Jovens a frequentar o Ensino Secundário, em escolas públicas ou privadas, centros de formação 
profissional ou outras entidades formadoras que promovam ofertas de dupla certificação para 
jovens;

•    Jovens a frequentar o Ensino Universitário em universidades públicas ou privadas com idades 
compreendidas entre os 18 anos e os 25 anos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A Mostra Nacional de Jovens Empreendedores realizou-se, pela primeira vez, em formato online na 
qual deu a conhecer as melhores ideias de negócio de norte a sul do país, proporcionou debates 
e momentos de inspiração com empreendedores oriundos de várias áreas de negócio. No final do 
evento, que teve uma duração de dois dias, foram conhecidos os projetos vencedores selecionados a 
partir do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores. 

O Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, organizado pela Fundação da Juventude, 
contempla duas categorias distintas: projetos desenvolvidos por jovens do Ensino Secundário e 
Profissional e projetos desenvolvidos jovens universitários, com idades compreendidas entre os 18 e 25 
anos. 

O Programa vista promover o empreendedorismo criativo e o empreendedorismo social, fomentando a 
geração de ideias e de negócios inovadores. 

PARCEIROS

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

•    Câmara Municipal do Porto.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Delta;

•    Sonae.



RESULTADOS EM 2020

O Concurso Nacional de Jovens Empreendedores contou com a inscrição de 58 projetos, promovidos 
por 138 jovens do ensino secundário e do ensino superior (53% e 47% respetivamente). A proveniência 
destes projetos respeita a instituições de ensino de 12 distritos Portugueses de uma escola brasileira 
(um projeto). Os projetos foram submetidos à avaliação dos jurados deste concurso, composto por um 
grupo de prestígio de empreendedores, professores universitários, empresários e outros stakeholders 
ligados ao mundo do empreendedorismo.

A Mostra Nacional de Jovens Empreendedores foi, nesta edição, realizada em formato virtual e 
contou com a presença de um total de 129 participantes, orientados por 19 professores de cerca de 37 
instituições de ensino, provenientes do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores.

A Fundação da Juventude, em ano de pandemia, foi capaz de se reinventar de forma a conseguir 
organizar uma das suas maiores atividades, que mobiliza a comunidade escolar e junta milhares de 
jovens. Adaptou, assim, a Mostra para um formato virtual, tendo recriado os espaços físicos da Mostra 
em 3D. Assim, durante dois dias de Mostra, foi possível assistir a palestras com empreendedores, 
empresários e outros stakeholders, onde foram abordados os mais diversos temas desde o 
empreendedorismo social ao ambiental, a economia azul e o estado do empreendedorismo em 
Portugal. Foi, ainda, possível visitar os stands dos participantes e ver os seus projetos em vários formatos 
(Pitch, poster e resumo), bem como assistir à cerimónia de entrega dos Prémios do Concurso Nacional 
de Jovens Empreendedores.

Hall de entrada da Mostra de Empreendedorismo
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Na 3ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores foram premiados, em cada categoria, os seguintes 
projetos:

PROJETOS VENCEDORES NA CATEGORIA ENSINO SECUNDÁRIO

1º prémio, no valor de 1000€

Projeto “Dream Skin” da autoria de Ana Margarida Manaia de Jesus, Joana Filipa Gonçalves Venâncio 
e Mariana Isabel Ribeiro Nunes. O projeto foi orientado por Honorata Pereira, professora na EPTOLIVA – 
Escola Profissional de Oliveira do Hospital.

O projeto “Dream Skin” pretende criar uma linha de produtos de cosmética sustentável, “eco-
friendly”, tendo por base o desperdício de azeite, a cera de abelha e o soro de leite, concretamente 
reaproveitando os resíduos orgânicos de valor biológico, a minimização do desperdício de água e de 
energia e o reaproveitamento de embalagens.

2º prémio, no valor de 750€

Projeto “SandSpace” da autoria de Nuno de Figueiredo Brito e Castro, Bruno Dylan Pinto Ferreira, Jorge 
Miguel Fernandes Correia e Diogo Alexandre Silva Resende. O projeto foi orientado por Fátima Pais, 
professora no Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, São João da Madeira. 

O projeto “SandSpace” consiste numa aplicação com sistema de georreferenciação que inclui 680 
praias oceânicas e fluviais de Portugal continental, Madeira e Açores, com um sistema de semáforos 
que indica ao utilizador da APP a situação de cada praia num espaço de 2 horas. Foi feita uma parceria 
com a APA (Agência Portuguesa do Ambiente), que por sua vez está a fazer aplicação oficial (Info 
Praia), com o objetivo de trocar informação entre as duas aplicações. 

3º prémio, no valor de 500€

Projeto “100 Limites” da autoria de Cláudio Miguel Dias Guimarães, João Paulo Mendes Pereira, Rafaela 
Ramalho Teixeira e Sofia Moreira Saraiva. O projeto foi orientado por Marília Sequeira e Carla Ribeiro 
professoras na Escola de Comércio do Porto.

O projeto “100 Limites” pretende criar um calçado tecnológico, inteligente, de alta qualidade, 
confortável e atrativo que facilite o quotidiano dos cidadãos com problemas de visão. O calçado 
inclui sensores ultrassónicos de proximidade conectados a um auricular, tecnologia GPS que indicará o 
caminho a seguir e informações sobre um determinado local e realidade aumentada (3D) obtidas por 
uma microcâmara. O calçado será carregado através do PC, via USB ou carregador de telemóvel. 

Prémio Especial Professor, no valor de 500€

Horonata Pereira, professora na EPTOLIVA – Escola Profissional de Oliveira do Hospital.



Stand de Participantes

Stands Institucionais

Zona do Palco
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PROJETOS VENCEDORES NA CATEGORIA ENSINO SUPERIOR

1º prémio, no valor de 1500€

Projeto “Urticarea” da autoria de Rafael Paraíso Bento, aluno de Universidade da Beira Interior.

O projeto “Urticarea” tem em vista a sensibilização da população para os benefícios da Urtiga, 
plantada em Fornos de Algodres. O projeto pretende apoiar empresas locais que já utilizam a urtiga 
nos seus produtos, o que também dinamiza a economia local. O projeto pretende assegurar a 
transformação da urtiga criando uma plataforma de revenda de produtos à base de urtiga, produzidos 
preferencialmente por empresas regionais com quem serão celebrados contratos de exclusividade. 

2º prémio, no valor de 1000€

Projeto “Cozinha do Zero” da autoria de Ana Sofia Rosado Inácio, Inês Vieira Silva Neves, alunas de 
Universidade Lusófona do Porto. 

O projeto “Cozinha do Zero” é uma proposta de negócio que consiste numa aplicação sobre 
alimentação, sustentabilidade e vida saudável. Para além de estar disponível conteúdo gratuito como 
receitas, exercício físico, whorkshops sobre sustentabilidade e culinária sustentável, é ainda possível a 
encomenda de cabazes de fruta, legumes e produtos de marcas sustentáveis portuguesas. 

3º prémio, no valor de 750€

Projeto “Singular” da autoria de Patrícia Sofia Pereira Teixeira, Cláudia Sofia Machado Duarte, Marisa 
Rolão e Silva, Maria de Lurdes da Cunha Mariani, alunas de Universidade Lusófona do Porto.

O projeto “Singular” é uma app sustentável que reutiliza e personaliza as peças de roupa sem uso. A app 
terá uma breve descrição de cada designer, os trabalhos realizados e um questionário onde se pode 
verificar o orçamento que se quer gastar. O projeto, tem como objetivo dar a conhecer o trabalho de 
criadores portugueses em início de carreira, e personalizar peças de roupa que estão guardadas no 
armário e sem destino. 

Redes Sociais / Clipping
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4.7 Espalha Talentos
PÚBLICO-ALVO

Jovens empreendedores, das Regiões Norte e Centro de Portugal

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Espalha Talentos visa capacitar para a internacionalização e promover internacionalmente a oferta 
de bens e serviços dos talentos nacionais nas indústrias culturais e criativas nos mercados externos.

O projeto Espalha Talentos desenvolve a sua atuação em três eixos complementares entre si: 
prospeção; partilha e capacitação; promoção.

 
Principais Atividades

Eixo A. EXPLORE (Prospeção) integra duas atividades:

1.    Talent Sonar / Radar de Talentos 

Atividade que visa a caraterização da oferta de bens e serviços culturais e criativos, bem como a 
identificação e validação de talentos e proposta de plano de ação para a promoção de jovens 
talentos, através de um processo de estudo, propositivo, participativo e discutido com os agentes 
económicos e entidades de referência do setor e nas áreas de política pública com caráter 
empresarial e com o ecossistema criativo.

2.    Creative Biztrends / Tendências de Mercados

Levantamento e estudo de mercados específicos, quer por blocos económicos quer por definição 
de subsetores de indústrias criativas, admitindo atividades criativas tradicionais e/ou nucleares 
(com componente artística intrínseca) e atividades criativas de convergência com outros setores 
nomeadamente tecnológicos, digitais e de conteúdos, sem prejuízo da abordagem holística ao 
aglomerado económico.

Eixo B. GET READY (Capacitação)

Ação que visa a partilha de conhecimento e concretização do plano de ação de capacitação 
para a promoção de Jovens Talentos, e a partilha de experiências e conhecimento, disseminação 
e capacitação para a internacionalização dos talentos, e dos agentes económicos, integrando a 
atividade.

1.    Talent Booster / Emancipador de Talentos 

Atividade que consiste na conceção, estruturação e dinamização de workshops intensivos 
de capacitação dos talentos e dos agentes económicos criativos para os processos de 
internacionalização, suas especificidades, abordagens, contextos de blocos económicos regionais 
e/ou de países específicos, contextos associados a diferentes atividades dos subsetores criativos.

Eixo C. SPREAD OUT (Promoção)

Ação destinada às atividades de promoção concretas que incluem a plataforma colaborativa 
de internacionalização e de marketplace internacional e a realização de ações promocionais nos 
mercados destinatários que se considerem prioritários em função dos estudos de mercado, do plano 
de ação e dos resultados das sessões de capacitação.



Esta ação inclui:

1.    Talents Showcase @int.biz.shows (Mostra de Talentos em eventos internacionais)

2.    Talents Showcase @int.biz.2.biz (Mostra de Talentos em missões internacionais)

3.    Talent Marketplace / Mercado de Talentos (Plataforma colaborativa e de promoção internacional  
       da oferta de bens e serviços culturais e criativos nacionais).

PARCEIROS

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

•    Portus Park

ENTIDADE FINANCIADORA

•    COMPETE2020 - Programa Operacional Competitividade e Inovação

RESULTADOS EM 2020

O projeto Espalha Talentos, é um programa de internacionalização financiado pelo programa 
operacional Compete 2020, com o foco na Internacionalização e promoção dos talentos e das 
indústrias culturais e criativas Portuguesas em mercados internacionais.

Devido à pandemia pelo SARS-Cov-2, este projeto no ano de 2020 viu a sua execução fortemente 
afetada, uma vez que mais de metade das atividades do projeto consistem em feiras e missões 
internacionais, que devido às restrições impostas foram canceladas. 

Junto do Compete 2020 foi pedido um prolongamento do prazo de execução do projeto, tendo sido 
aprovada a sua prorrogação até 30 de setembro de 2021. Durante o ano de 2020 foi possível executar 
algumas atividades do projeto, nomeadamente o desenvolvimento de conteúdos técnicos, da 
plataforma do Programa e da estratégia de comunicação.

O ano de 2020 foi bastante penalizador para este projeto, contudo, permitiu preparar a execução do 
programa a levar a cabo no ano de 2021.

Talent Market Place
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4.8 FORM-ART+ 

PÚBLICO-ALVO

•    Formadores;

•    Formandos;

•    Associações juvenis;

•    Associações culturais. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Património Cultural Europeu, é uma excelente ferramenta-chave que pode ser usada como recurso 
didático na educação em várias áreas de formação.

O projeto “FORM-ARTE+” introduz uma nova abordagem para a aprendizagem profissional, ambiental e 
cultural, tendo como base o Caminho de Santiago como primeiro itinerário cultural europeu, extensível 
para outras rotas turísticas ou património cultural europeu como novas plataformas educacionais para 
jovens, de várias categorias profissionais.

O projeto FORM-ARTE+ contempla, as seguintes atividades/resultados:

•    Guia didático para formadores, disponível em cinco idiomas, com uma metodologia de interesse  
      para a qualificação profissional aplicada ao Património Cultural Europeu e à defesa ambiental;

•    Manual para formandos, também disponível em cinco idiomas;

•    Melhores Técnicas Disponíveis em conexão com o Meio Ambiente e Melhores Práticas em Meio   
      Ambiente, disponíveis em cinco idiomas para fortalecer várias especialidades de formação, técnicas  
      e critérios de ecoeficiência de interesse para o Património Cultural Europeu;

•    Plataforma de e-learning em cinco idiomas;

•    Acão-piloto de e-learning para 50 formadores, provenientes de vários contextos da formação              
      profissional de âmbitos especiais e de interesse para a valorização, reabilitação e conservação do       
      património cultural da UE e internalização de critérios, medidas e considerações ambientais;

•    Acão piloto de experimentação e demonstração para validar a metodologia do projeto, o conteúdo  
      e a nova abordagem por meio da ação one-e-learning destinada a 250 formadores europeus, com  
      aplicação à EPTOLIVA de Oliveira do Hospital e Escola Profissional Infante, em Portugal.

PARCEIROS

•    Grupo SanValero, Saragoça, Espanha;

•    Ministério Federal para a Sustentabilidade e Turismo, Viena, Áustria;

•    Parque Científico e Tecnológico para o meio Ambiente, Turim, Itália.



ENTIDADE FINANCIADORA

•    Erasmus+, Agência Nacional de Espanha.

RESULTADOS EM 2020

Em 2020 foi possível terminar o desenvolvimento de conteúdos para o Guia de formação, a sua 
tradução para português, de modo a ser incluído na plataforma de e-learning.

Iniciou-se, ainda, o desenvolvimento dos conteúdos para o manual de apoio aos formandos.

A Fundação da Juventude, apresentou o projeto a duas Escolas Profissionais de modo a que o projeto 
seja aplicado aos formadores e formandos, são elas a EPTOLIVA em Oliveira do Hospital e a Escola 
Profissional do Infante, em Vila nova de Gaia.

Em virtude da pandemia, as reuniões de parceria foram canceladas no formato presencial e realizadas 
no formato virtual, tendo sido realizadas nas seguintes datas:

•    9 e 10 de junho;

•    15 de setembro;

•    23 de novembro;

•    15 de dezembro.

Website https://form-arteplus.eu/
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5. Formação 
Profissional
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5.1 Sistema de Aprendizagem 

PÚBLICO-ALVO

•    Jovens com idade inferior a 25 anos

•    3º ciclo do ensino básico ou equivalente 

•    Habilitação superior ao 3º ciclo do ensino básico ou equivalente, sem conclusão do ensino   
      secundário ou equivalente

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A Fundação da Juventude é uma entidade acreditada pela DGERT - Direção Geral de Emprego 
e Relações do Trabalho e uma entidade protocolada do IEFP – Instituto de Emprego e Formação 
Profissional. Tendo em conta a larga experiência em projetos de formação profissional, ministra cursos 
do Sistema de Aprendizagem do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

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, científica, tecnológica e em contexto de trabalho), 
alternando o ensino prático com o teórico.

ENTIDADE FINANCIADORA

•    IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P;

•    POCH – Programa Operacional Capital Humano.



Com um ano de 2020 completamente atípico, com ajustes quase diários de forma a adaptarmo-nos 
a uma nova e dura realidade, provocada por uma pandemia mundial, todas as previsões para 2020, 
foram alteradas, reajustadas e anuladas. Esta situação vai influenciar o ano de 2021.

Prevendo-se que pelo menos o 1º trimestre ainda funcionará nos moldes deste ano e esperando 
conseguir lentamente voltar à antiga normalidade.

Á semelhança dos anos anteriores, vamos continuar com as atividades formativas e incrementar várias 
ações a nível de formação, desde workshops a exposições. 

O objetivo mantém-se na capacitação de jovens que lhes permita a aquisição de ferramentas para a 
colocação em prática das competências adquiridas, e evolução de toda a sua criatividade, de forma  
a despertar, fomentar e sensibilizar para as áreas profissionais. 

As alterações sociais e financeiras dificultaram o mercado de trabalho e a sua integração. O Mundo 
mudou, todos temos que nos adaptar a uma nova realidade. O mercado vai ser mais competitivo, mais 
profissional. É preciso formar jovens, mas é também necessário apostar nos empregados e nos novos 
desempregados que precisam de atualizações, de formações específicas para evoluírem no seu posto 
de trabalho, de se adaptarem a novas realidades e de poderem em alguns casos voltar a reingressar  
no mercado de trabalho.
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5.1.1 Sistema de Aprendizagem Porto

PARCEIROS

•    Todas as entidades acolhedoras que recebem os formandos em Formação Prática em Contexto  
      de Trabalho, nomeadamente Restaurantes, Hotéis, empresas de fotografia e multimédia, colégios,  
      infantários, centros sociais, entre outros, respondendo às necessidades da formação prática em  
      contexto de trabalho, no âmbito dos protocolos efetuados no Sistema de Aprendizagem;

•    Participação no Núcleo Empresarial do Bonfim;

•    Escola Profissional Bento de Jesus Caraça;

•    Departamento Municipal de Coesão Social – Unidade Operacional de Intervenção UOI (Rede Social  
      do Porto).

RESULTADOS EM 2020

Cursos de Continuidade (nove cursos):

REF. CURSOS SITUAÇÃO

A38 Técnico(a) de Restaurante e Bar Finalizou em junho 2020

A39 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria Finalizou em julho 2020

A40
Técnico(a) de Informática – Instalação e 

Gestão de Redes
Finalizou em junho 2020

A41 Técnico(a) de Ação Educativa Transita para 2021

A42-IEFP Técnico(a) de Restaurante e Bar
Transita para 2021 

(funciona nas nossas instalações-
informativo)

A43 Técnico(a) de Multimédia Transita para 2021

A44 Técnico(a) de Ação Educativa Transita para 2021

A45 Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria Transita para 2021

IEFP Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria
Transita para 2021 funciona nas nossas 

instalações-informativo)



OS NOSSOS ESPAÇOS
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O Sistema de Aprendizagem em 2020 envolveu 98 jovens, com um volume de formação total de 
31.685 horas.

A destacar, a conclusão com sucesso dos seguintes cursos:

•    Técnico(a) de Restaurante e Bar, iniciado em outubro 2017, em que 8 formandos terminaram o   
      percurso formativo.

•    Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria, iniciado em novembro 2017, tendo 8 formandos terminado o   
      percurso formativo.

•    Técnico(a) de Informática – Instalação e Gestão de Redes, iniciado em novembro 2017, tendo 11   
      formandos terminado o percurso formativo.

A taxa de empregabilidade mantem-se superior a 80%.

A39 – Técnico/a de Cozinha / Pastelaria



PAF | A38 – Técnico(a) de Restaurante/Bar

Workshop “Descriminação e Internet”  
- Polícia de Segurança Pública
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5.1.2 Sistema de Aprendizagem Lisboa

PARCEIROS

•    RedEmprega de Lisboa; 

•    RedEmprega Centro Histórico; 

•    Entidades acolhedoras de Formação Prática em Contexto de Trabalho: Adidas, FNAC, Grupo Sonae, 
Body Concept, Grupo Bizarro (Springfield, Women’s Secret e Cortefield), Norauto, Midas, Mercedes, 
Fujitsu, entre outras.

RESULTADOS EM 2020

Cursos de Continuidade (oito cursos):

•    Esteticista (duas turmas);

•    Técnico/a de Vendas (três turmas);

•    Técnico/a de Apoio à Gestão (uma turma);

•    Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes (duas turmas, uma concluiu a formação);

•    Técnico/a de Juventude (uma turma que concluiu formação).

Houve, ainda, a constituição de duas novas turmas de Técnico/a de Vendas.  
 
O Sistema de Aprendizagem em 2020 envolveu 190 jovens, com um volume de formação total 
de 133.120 horas.

A destacar, a conclusão com sucesso dos seguintes cursos:

•    Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes, iniciado em outubro 2017, em que 13 
formandos terminaram o percurso formativo.

•    Técnico/a de Juventude, iniciado em novembro 2017, tendo 14 formandos terminado o percurso 
formativo.

A taxa de empregabilidade mantem-se superior a 80%.

As áreas de formação realizadas em 2020, num total de 11 turmas, foram:

•    Programador/a de Informática; 

•    Técnico/a de Informática: Instalação e Gestão de Redes; 

•    Técnico/a da Juventude; 

•    Técnico/a de Vendas; 

•    Esteticista; 

•    Técnico/a de Apoio à Gestão.



ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS SISTEMAS DE APRENDIZAGEM

As restrições impostas pela pandemia pelo SARS-Cov-2 representaram desafios para todos os 
intervenientes nos Sistemas de Aprendizagem. Assim, foi necessário realizar ajustamentos por forma 
a adaptar a atividade às circunstâncias e às respetivas orientações da Direção-Geral da Saúde. Esta 
situação afetou negativamente as atividades em desenvolvimento bem como as metas definidas, 
tendo sido a Formação Prática em Contexto de Trabalho especialmente afetada. Também, as novas 
vertentes de formação planeadas para ambos os Sistemas de Aprendizagem (Porto e lisboa) foram 
afetadas, não tendo sido possível a sua concretização. 



|   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202092



6. Comunicação  
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6. Comunicação Institucional

ESTRATÉGIA

Em 2020 o Plano de Comunicação teve como objetivo, potenciar a marca Fundação da Juventude por 
forma a dar uma maior visibilidade e notoriedade à instituição e ao trabalho realizado, que se traduziu 
na diversidade de projetos e iniciativas que deram oportunidades, capacitaram e impactaram a 
juventude portuguesa. 

Foi um ano inesperado, desafiante e que exigiu da instituição uma nova adaptação e uma aposta mais 
intensa no digital. Foi o ano em que a Fundação, juntamente com a agência de comunicação Equador, 
desenvolveu um look and feel que mantém o logotipo, mas visa uniformizar a imagem e linguagem em 
toda a comunicação da Fundação da Juventude.

Foi também o momento ideal para a criação de um novo site, que veio colmatar as falhas e carências 
que eram percetíveis no site anterior, sendo este muito mais intuitivo, responsivo, bilingue e adaptado 
para mobile.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Para além dos envios de comunicados de imprensa, em 2020 a Fundação da Juventude foi 
referenciada cerca de 300 vezes junto dos media, com um Automatic Advertising Value de 546.508,70€.

Vale a pena relembrar que foi um ano atípico, que resultou em vários projetos adiados, sem a 
possibilidade de realizar eventos presenciais nem mesmo programas de exposições no Palácio das Artes.

EMAIL MARKETING

O ano de 2020 marcou uma mudança de paradigma na comunicação massiva via email. A lista 
de contactos da Fundação da Juventude sofreu uma profunda restruturação através da análise 
caso a caso das aberturas pelo destinatário de campanhas anteriores e através do lançamento de 
campanhas de ativação de contactos. Após esta restruturação, as campanhas enviadas no final de 
2020, registaram melhorias significativas na taxa de abertura, que se situava anteriormente entre os 
10% e os 15% e passou a atingir um peso total entre os 25% e os 30%. Destaque para a campanha de 
Natal 2020 que teve uma taxa de abertura cerca de 30%. 

Ao longo do ano de 2020, procurou-se manter uma comunicação com qualidade e pertinência, no 
sentido em que não se recorreu a esta ferramenta para comunicar todas as iniciativas da Fundação da 
Juventude, mas apenas aquelas que gerassem um impacto direto na participação em projetos. Damos 
como exemplo as campanhas para as Mostras Virtuais em que se deram a conhecer o programa e 
disponibilizou-se um link para acesso à plataforma de transmissão do evento – informações úteis e 
imediatas para o recetor. 

A utilização de plataformas de email marketing é uma forte aposta das empresas para comunicar com 
o seu público alvo, no entanto, diversas vezes estas optam por comunicar exageradamente com os seus 
destinatários o que leva a que haja remoções da subscrição, idas para spam ou simples desinteresse 
pela sua abertura por parte dos destinatários. 



Assim sendo, em 2021, a estratégia continuará a ser o envio de campanhas cuidadosamente 
desenhadas e segmentadas, de modo a que o email marketing permaneça como um ponto forte da 
nossa tarefa de comunicação e um motor para um aumento da participação dos diferentes agentes 
que nos rodeiam nos nossos projetos. 

WEBSITE OFICIAL

No ano de 2020 o site da Fundação da Juventude registou 78.751 sessões únicas, com uma média de 
2,53 páginas visitadas por utilizador. Face ao ano de 2019, e tendo em conta que alguns projetos foram 
adiados. Tal como em anos anteriores, verificou-se que a faixa etária predominante nestas sessões foi a 
dos 25 a 34 anos.

2020 foi ainda o ano em que a Fundação da Juventude apostou na criação de um novo site por forma 
a colmatar falhas que o antigo apresentava. Com um novo look, o atual site é bastante responsivo e 
intuitivo, adaptável a mobile e bilingue.

REDES SOCIAIS

Em 2020 a Fundação da Juventude continuou a apostar na divulgação dos seus projetos nas redes 
rociais, o que não poderia deixar de acontecer num ano de pandemia que exigiu ainda mais a 
adaptação ao digital.

A página oficial de Facebook da Fundação da Juventude fechou o ano com um total de 20.907 gostos 
e é seguida por 22.135 pessoas. A nível de alcance, atingiu um total de 983.7K pessoas com uma média 
de 2695 por dia. Deste alcance total, 667.9K resultou de publicidade paga que teve uma duração de 25 
dias, dando uma média de alcance de 26.718 pessoas por dia. 

No Instagram, a página oficial da Fundação da Juventude fechou o ano com um total de 1.910 
seguidores e com um total de impressões de 128.6K. Já no LinkedIn, continuou-se a divulgar os projetos 
da Fundação mais direcionados a esta plataforma e, por último, o Youtube continuou a ser atualizado 
com novos conteúdos dos projetos, bem como de eventos e datas comemorativas. 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS

Contrariamente do que é habitual em anos anteriores, em 2020 e como resultado da pandemia, a 
Fundação da Juventude não teve oportunidade de marcar presença em qualquer feira.
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7. 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 público (Largo de São Domingos, n.ºs 16-22). O Palácio das Artes 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), tem instalações no Porto, na Rua Joaquim António de Aguiar n.º 168. Este investimento 
recente da Fundação reforça 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, a Fundação da Juventude tem uma Delegação Regional em Lisboa com instalações 
perto do Marquês de Pombal, na Rua do Conde Redondo n.º 46, R/C, 1º e 2º piso.

A Delegação Regional de Lisboa presta 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 dispõe também de um NIDE localizado em Lisboa.

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 Lisboa localiza-se nas instalações 
da Delegação de Lisboa e Vale do Tejo (R/C). 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.

O NIDE de Lisboa integra 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”, “StartUP Voucher” e “StartUP Visa”.

A Fundação da Juventude, dispõe ainda do edifício de Tavira, um edifício que lhe foi restituído durante 
o ano de 2019, estando a ser desenhado um projeto de exploração para o equipamento, em parceria 
com entidades privadas e públicas, para a implementação de atividades que vão de encontro à 
finalidade para a qual o edifício foi construído - servir os Jovens.

Tem uma localização privilegiada pois está inserido num eixo estratégico em termos de vias de acesso 
estruturantes e está próximo de diversas infraestruturas, públicas e privadas, de serviços essenciais à 
sua atividade. Por outro lado, tem a vantagem de estar inserido numa urbanização nobre e pacata, o 
que lhe oferece excelentes condições para a realização de diversas atividades.



PORTO

LISBOA

TAVIRA

PORTO 
SEDE 
Palácio das Artes 
Largo de S. Domingos, 16-22 
4050-545 Porto

Centro de Aquisição de 
Competências Vasco Faria  
– Sistema de Aprendizagem 
Rua Joaquim António de Aguiar, 
168, 4000-310 Porto

LISBOA 
Delegação Lisboa  
e Vale do Tejo 
Rua Conde de Redondo,  
46, 1º e 2º piso 
1150-107 Lisboa

StartUP Juventude 
Rua Conde de Redondo, 46, R/C 
1150-107 Lisboa

TAVIRA 
Rua Maria Aboim, 1 
8800-405 Tavira
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8. Quem Somos

EQUIPA

Sede Porto
Cristina Mesquita, Secretária Pessoal Comissão Executiva/Administração

Susana Chaves, Gestora de Projeto

Pedro Nunes, Gestor de Projeto 

Departamento Financeiro

Ricardo Chaves 

Fátima Rodrigues

Delegação de Lisboa:
Bruno Neto, Gestor de Projeto

Ninho de Empresas e Coworking (StartUP Juventude)

Paula Graça, Gestora de Projeto

Formação Profissional
Sistema de Aprendizagem Porto

Filomena Araújo, Gestora de Projeto

Carla Sousa

Cristina Sousa

Eduardo Almeida

Sistema de Aprendizagem Lisboa

Marisa Fernandes, Gestora de Projeto

Sónia Silva

Inês Machado




