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Nota Introdutória
A Fundação da Juventude comemora no próximo ano 30 anos!

2019 Marcará assim o início de um novo ciclo!

Toda a programação da atividade do próximo ano, será alusiva a esta comemoração.

Para fazer jus a todo o trabalho realizado, por todos os que ao longo destes 30 anos construíram 
e contribuíram para esta instituição, organizaremos um evento comemorativo desta data.

A Fundação da Juventude, continua a planificar a sua agenda de trabalho para o ano de 2019 
tendo como principais áreas: a Formação Profissional, o Emprego e Empreendedorismo, a Ciên-
cia e Tecnologia, a Cidadania e Voluntariado e a Inovação e Criatividade.

O atual Conselho de Administração assume como imperativo uma verdadeira reforma na condu-
ção da atividade da Fundação da Juventude.

Esta reforma justifica-se desde logo por razões que se prendem com as alterações socioeconó-
micas do País e que exigem respostas inovadoras por parte da Fundação da Juventude para os 
Jovens Portugueses.

Outra necessidade que fundamenta esta reforma é a questão da sustentabilidade da própria 
Fundação da Juventude, especialmente na necessidade de reduzir custos estruturais.

A conjuntura nacional, caracterizada por uma manutenção da redução de verbas oriundas de 
Entidades Públicas para o Setor Fundacional (por imposição dos sucessivos Orçamentos de 
Estado), bem como por parte de Entidades Privadas, deixou nos últimos anos bem claro que a 
Fundação da Juventude terá de diversificar os seus apoios/parceiros para não estar vulnerável 
aos cortes de apoios financeiros. 

Nesse sentido, desde o inÍcio de 2018 que grande parte dos novos parceiros assentam essen-
cialmente no sector privado, e pretende esta instituição continuar a diversificar parceiros para a 
execução das suas atividades.

O Conselho de Administração reafirma que esta redução não pode resultar de cortes que amea-
cem a qualidade dos serviços prestados aos Jovens, mas sim de uma verdadeira redefinição das 
funções, da eficiência e da produtividade da instituição.

Pretende-se por um lado dar uma resposta ambiciosa às persistentes/urgentes necessidades 
da juventude portuguesa, mas também não podemos deixar de capacitar a instituição com os 
melhores instrumentos de decisão estratégica que nos permitam enfrentar os novos desafios 
globais.

Para tal, estamos conscientes de que precisamos de continuar a trabalhar numa alteração pro-
funda do nosso modelo de gestão, em prol de um desenvolvimento sustentável. 

Criar novos projetos, que respondam às necessidades reais dos jovens portugueses do século 
XXI é o novo desígnio da Fundação da Juventude!

A Fundação da Juventude está a criar um quadro competitivo, inclusivo e ambicioso, cujo objeti-
vo é não só o de crescimento/independência económica, mas também o de projetar a Fundação 
da Juventude a nível nacional e internacional com grande capacidade de intervenção no país.

A adoção de um novo modelo, acompanhado por uma rigorosa gestão financeira que propor-
cione receitas próprias, permitirá a concretização, de novos projetos e de uma nova dinâmica da 
instituição.

A Fundação da Juventude continuará a apostar nos seus projetos já consolidados no âmbito das 
suas áreas estratégicas, tendo em vista uma estabilidade do trabalho desenvolvido até aos dias 
de hoje, aliando uma maior escala, eficiência e qualidade procurando consolidar a marca Funda-
ção da Juventude não só a nível regional, mas sobretudo a nível nacional.



Ao longo de cerca de 30 anos esta instituição assumiu um relevante papel na sociedade portu-
guesa, nomeadamente nas políticas dirigidas aos jovens nas mais diversas áreas. Chegados ao 
seculo XXI e com a comemoração do 30º aniversário, é necessário repensar e reativar o papel 
da instituição no país de hoje. 

Têm sido levadas a cabo já no decorrer de 2018, diversas iniciativas com o sentido de reforçar 
parcerias, recuperar parceiros e sobretudo, apostar num crescimento sustentado da Fundação 
da Juventude. 

O resultado deste esforço traduz-se já no reforço de parceiros nas atividades realizadas no 
último semestre e sobretudo daquelas que já estão aprovadas para se realizarem no segundo 
semestre de 2018 e durante o ano de 2019. 

Assim, este plano de atividades para o próximo ano, apresenta as iniciativas em que a Fundação 
da Juventude se encontra já a trabalhar e que resultam de protocolos ou contratos já assinados 
com diversas entidades.

O Conselho de Administração da Fundação da Juventude

Porto, 17 de Dezembro de 2018
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Localização das 
Infraestruturas da Fundação

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 multidisciplina-
res 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 For-
mações 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 na-
cional 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 encaminhamen-
to; 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”.

Onde estamos



Palácio das Artes – Fábrica 
de Talentos
Largo de S. Domingos, 16-22
 
4050-545 Porto

Rua Conde Redondo n.º 46, R/C 
1º e 2º piso, 

1150-107 Lisboa
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Formação
Profissional1.

PÚBLICO-ALVO:

Jovens até 24 anos de idade, que possuam o 3.º Ciclo do en-
sino básico ou equivalente, sem conclusão do ensino secun-
dário ou equivalente.

DESCRIÇÃO:

A Fundação da Juventude, enquanto entidade formadora 
acreditada, e com larga experiência em projetos de formação 
profissional, ministra os cursos do Sistema de Aprendizagem, 
programa financiado pelo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, do qual é entidade protocolada desde 2009.

As ações do Sistema de Aprendizagem são ações de for-
mação profissional inicial, em alternância, dirigidas a jovens, 
privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e per-
mitindo o prosseguimento de estudos, conferindo dupla cer-
tificação – escolar e profissional (12º ano, Nível IV).

Esta formação é transversal (sociocultural, cientifica, tecnológica e em contexto de trabalho), 
alternando o ensino prático com o teórico.

ENTIDADE FINANCIADORA:

• IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.
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1.1. Sistema de Aprendizagem | Porto

GESTORA DE PROJETO:

Porto – Filomena Araújo (faraujo@fjuventude.pt)

CURSOS:

Cursos de Continuidade (9 cursos):

• Técnico/a de Restaurante e Bar (3 cursos);
• Técnico/a de Multimédia (1 curso);
• Técnico/a de Cozinha/Pastelaria (2 cursos);
• Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes (1 curso);
• Técnico/a de Ação Educativa (1 curso);
• Técnico/a de Multimédia (a Iniciar em 2018).

No Porto a Fundação da Juventude prevê a abertura de 4 novos cursos em 2019:

• Técnico/a de Restaurante e Bar;
• Técnico/a de Contabilidade;
• Técnico/a de Cozinha / Pastelaria;
• Técnico/a de Secretariado.

PARCEIROS:

• Entidades acolhedoras para Formação em Contexto de Trabalho, nomeadamente restau-
rantes, hotéis, empresas de fotografia e multimédia. Exemplos: Grupo BBgourmet, Vinha 
d’alhos, Oporto café, Caçula, Casa Agrícola, Grupo Pestana, Cafeína, Terra, entre outros, na 
área de Hotelaria. Vida Económica, Fundação Manuel Leão, Alba-Design de Comunicação, 
entre outros, na área de Multimédia.

WORKSHOPS E FORMAÇÃO

Dirigidos a vários públicos os workshops e a formação são promovidos pela Fundação da Ju-
ventude em parceria com entidades terceiras, nas instalações do Centro de Aquisição de Com-
petências Vasco Faria. 
Em parceria com a Junta de Freguesia do Bonfim / GIP, através do Núcleo empresarial que foi 
constituído e para o qual a Fundação da Juventude foi convidada a participar, prevemos em 
2019 desenvolver formação para utentes da zona, nas áreas das línguas e em HST - higiene e 

segurança no trabalho, nesta primeira fase.

A iniciar ainda em 2018 e que continuará em 2019:

• Workshop de Serviço de Vinhos para profissionais hoteleiros.
Duração: 12 Horas
Vagas limitadas: 12 

(Incluí Certificado e Manual de formação)
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1.2. Sistema de Aprendizagem | Lisboa

GESTORA DE PROJETO:

Lisboa – Marisa Fernandes (mfernandes@fjuventude.pt)

CURSOS:

Cursos de Continuidade (9 cursos):

• Esteticista (1 curso);
• Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações (1 curso);
• Técnico/a de Mecatrónica (1 curso);
• Programador/a de Informática (2 cursos);
• Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes (1 curso);
• Técnico/a de Juventude (1 curso);
• Técnico/a de Vendas (1 curso);
• Técnico/a de Apoio à Gestão (1 curso).

Prevê-se a abertura de 4 novos cursos em 2019:

• Técnico/a de Esteticista;
• Técnico/a de Vendas;
• Técnico/a de Apoio à Gestão;
• Técnico/a de Instalação e Gestão de Redes.

PARCEIROS:

• RedEmprega 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), No-
rauto, Midas, Mercedes, Fujitsu, entre outras.
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Emprego e
Empreendedorismo2.

PÚBLICO-ALVO:

Podem candidatar-se empreendedores com idades 
compreendidas entre os 18 e os 35 anos (inclusive). 
Excecionalmente, poderemos aceitar candidaturas de 
empreendedores com idade superior a 35 anos. 

Os empreendedores podem ser recém-licenciados ou 
com formação técnica especializada, ou com experiên-
cia profissional comprovada ou complementar na sua 
área de negócio, que queiram constituir a sua empresa.

DESCRIÇÃO:

Os NIDE – Ninhos de Empresas são espaços físicos de incubação, dotados de apoio técnico, 
material e logístico, para o exercício de atividades empresariais, com soluções de co-working e 
serviço de escritório virtual bem como benefício de um conjunto de parcerias exclusivas com 
várias entidades de referência.

O Programa NIDE tem como objetivos:

• Promover o empreendedorismo jovem e de base local;
• Contribuir para o reforço do autoemprego, designadamente de jovens licenciados;;
• Apostar na pré-aceleração de negócios de base local; 
• Apostar em áreas de negócio de valor acrescentado, sem esquecer a área das indústrias 

criativas apostando assim no empreendedorismo qualificado e criativo.

ESTRATÉGIA:

O Programa de Incubação assenta nas seguintes premissas:

• Boa Localização e Espaços flexíveis;
• Serviços Partilhados;
• Apoio ao Desenvolvimento dos Negócios;
• Rede de Consultores;
• Rede de Contactos.

O NIDE de Lisboa já integra a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela Iniciativa StartUP 
Portugal e já se encontra acreditada para a Prestação de Serviços de Incubação no âmbito dos 
projetos de “Vale Incubação”, “StartUP Voucher” e “StartUP Visa”.

O Programa Startup Juventude da Fundação da Juventude disponibiliza um micro-site http://
startupjuventude.pt/, destinado a todos os jovens empreendedores.

PARCEIROS:

• IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.;
• IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.;
• IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.;
• ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários;
• SHARE - Associação para a Partilha do Conhecimento;
• Millennium BCP (Microcrédito);
• StartUP Portugal;
• Made Of Lisboa.



2.1. NIDE - Ninho de Empresas | Lisboa

GESTORA DE PROJETO:

Lisboa - Paula Graça (pgraca@fjuventude.pt)

NIDE LISBOA:

O NIDE Lisboa localiza-se na Delegação da Fundação, na Rua Conde Redondo n.º 46 R/C e 
disponibiliza 15 gabinetes de diferentes tipologias com capacidade total para 40 jovens empre-
endedores. 

Os empreendedores podem ainda usufruir de um espaço de co-working com capacidade para 
24 jovens empreendedores em simultâneo, 1 zona de convívio/lounge, 1 sala de reuniões, 1 copa, 
2 casas de banho (uma em cada piso). Nos 2 pisos da Delegação Regional, a Fundação pode 
ainda disponibilizar: 9 salas de formação (práticas e teóricas), 1 sala TIC, 1 mediateca, 2 salas de 
reunião e 2 salas convívio (incluindo zona de bar), 2 casas de banho (1 em cada piso).

Estando localizado no centro de Lisboa, acessível aos estudantes universitários da região de 
Lisboa, pretende-se criar sinergias entre as fontes de conhecimento (Universidades) e os po-
tenciais empreendedores, diferenciando positivamente esta incubadora pelas oportunidades a 
serem criadas pela equipa e entidades parceiras da Fundação da Juventude e, posteriormente, 
entre os jovens com uma grande diversidade de experiências, conhecimentos, culturas, etc.

CICLO DE WORKSHOPS:

Storytelling sobre diversas temáticas de interesse para empreendedores:

A - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL
• Ferramentas para falar em público;
• Liderança Pessoal;
• Gestão de Conflitos;
• Iniciação ao Mindfulness;
• Inteligência Emocional;
• Marketing Pessoal.

B - MARKETING
• Marketing Mix;
• Fundamentos de Marketing Digital;
• Administração e Técnicas de Vendas;
• Gestão de Redes Sociais;
• Estudos de Mercado;
• Ferramentas de Design;
• Gestão e Ativação da Marca;
• Comportamento do Consumidor;

C – DIREITO
• Direito do Trabalho;
• Direito Comercial;
• Direito da Propriedade Industrial;
• Direito da Publicidade;
• Direito Fiscal.

D – MERCADOS
• Contabilidade Financeira;
• Contabilidade Analítica;
• Introdução à Economia;
• Organização e Gestão de Empresas.
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2.2. PEJENE - Programa de Estágios 
de Jovens Estudantes do Ensino 
Superior nas Empresas (27ª EDIÇÃO)

GESTORA DE PROJETO:

Porto - Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

• Estudantes do ensino superior a frequentar o último ou 
penúltimo ano do ensino superior (TeSP, Licenciatura, 
Mestrado, Mestrado Integrado, Pós-Graduação);

• Entidades de acolhimento (empresas privadas e públicas, 
instituições públicas e privadas, associações, ONGD, au-
tarquias, entre outras).

DESCRIÇÃO:

O PEJENE tem como objetivo principal valorizar o currículo 
dos jovens enquanto estudantes, de forma a facilitar a sua in-
serção no mercado de trabalho.

Os estágios decorrem entre os meses de Julho e Setembro, 
tendo a duração mínima de 2 meses e máxima de 3 meses. As entidades de acolhimento são 
empresas privadas ou públicas, instituições privadas ou públicas, associações, ONG, autarquias, 
entre outras.

Este programa tem vindo a responder, 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.

O PEJENE é um forte contributo para ultrapassar o obstáculo da falta de experiência e de curri-
cula dos jovens alunos e da pouca preparação para o mundo do trabalho, neste sentido, preten-
de-se em 2019 alargar aos alunos de TeSP e envolver o maior número de jovens possíveis.

CALENDÁRIO:

• Lançamento – Janeiro de 2019;
• Promoção e Divulgação – Fevereiro a Abril de 2019;
• Pré-seleção de candidatos – Maio e Junho de 2019;
• Estágios – Julho a Setembro de 2019;
• Entrega de certificados – Outubro de 2019.

PARCEIROS, ENTIDADES FINANCIADORAS E MECENAS:

• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
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2.3. PE MAAT - Programa de Estágios 
MAAT,  24ª, 25ª E 26ª edições

GESTORA DE PROJETO:

Porto - Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

Estudantes do ensino superior, com idades compreendidas 
entre os 18 anos e os 25 anos, a frequentar, preferencialmente, 
cursos com componentes em Ciências (Ambiente, Eletricida-
de, Eletrónica, Energia, Física e Química), Artes (Arquitetura, 
Arte Multimédia, Artes Plásticas, Ciências da Arte e do Patri-
mónio, Comunicação Cultural, Estudos Artísticos, História da 
Arte, Museologia, Produção e Gestão Cultural) ou Comunica-
ção (Relações Públicas, Comunicação).

DESCRIÇÃO:

O PEMAAT destina-se a alunos do ensino superior, cujo ob-
jetivo principal é proporcionar o aprofundamento dos seus 

conhecimentos técnico-científicos através do confronto com um público não especialista, de-
senvolvendo 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 – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.

Os estágios têm a duração de 6 meses e podem ser alargados até aos 12 meses.

CALENDÁRIO:

• PE MAAT 24ª Edição – até Abril de 2019;
• PE MAAT 25ª e 26ª Edição – de Fevereiro de 2019 a Abril de 2020.

PARCEIROS E MECENAS:

• Fundação EDP;
• Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).



14

2.4. Empreende Jovem

GESTORA DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

Jovens empreendedores e jovens estudantes do ensino se-
cundário, profissional e superior do Município do Porto.

DESCRIÇÃO:

O Projeto Empreende Jovem é uma iniciativa da Câmara Mu-
nicipal do Porto e da Fundação da Juventude e propõe-se a 
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
Concurso criativo

3.   Dia dedicado ao Empreendedorismo Jovem: Conferência dedicada ao Empreendedorismo 
Jovem e Final do Concurso.

ESTRATÉGIA:

A Fundação tem desenvolvido um conjunto de iniciativas estratégicas, ao nível do Emprego e 
Empreendedorismo, que atestam a sua experiência e know-how para promover projetos com 
jovens e dedicados às problemáticas sociais relacionadas com a exclusão social e o desemprego 
jovem, sendo neste contexto que se implementa o Projeto Empreende Jovem, em estreita arti-
culação com a Câmara Municipal do Porto.

CALENDÁRIO:

De Novembro 2018 a Outubro 2019.

PARCEIROS:

• Câmara Municipal do Porto.

ENTIDADE FINANCIADORA:

• Câmara Municipal do Porto.
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2.5. INCORPORA

GESTORES DE PROJETO:

Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt); 
Cristina Sousa (csousa@fjuventude.pt); 
Marisa Fernandes (mfernandes@fjuventude.pt); 
Ivo Fontes (ifontes@fjuventude.pt).

PÚBLICO-ALVO:

Pessoas em situação ou risco de exclusão social, e/ou pessoas com alguma incapacidade;

DESCRIÇÃO:

A Fundação ”la Caixa” criou em Portugal uma rede de 33 entidades sociais especializadas, 9 na 
região do Porto, 5 na região de Coimbra, 14 na região de Lisboa e 5 na região de Setúbal, para 
promover junto de empresas a contratação de pessoas em risco de exclusão social.

Esta iniciativa permite estender a Portugal o programa Incorpora, que já empregou em Espanha 
mais de 170 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social desde 2006.

O Programa INCORPORA de “la Caixa”, tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado de 
trabalho a grupos de pessoas especialmente vulneráveis, i.e., pessoas em situação ou risco de 
exclusão social, e/ou pessoas com alguma incapacidade;

A Fundação da Juventude do Porto e de Lisboa é uma das entidades que vai participar neste 
programa com início a 1 de Junho e termino a 31 de Dezembro de 2019 e que fará a ligação entre 
os candidatos a emprego e as empresas portuguesas disponíveis para empregar, que beneficia-
rão de assistência especializada na execução do programa.

ESTRATÉGIA:

A equipa de trabalho é composta por dois técnicos em Lisboa e dois no Porto, um de acompa-
nhamento responsável pela angariação de beneficiários com perfil Incorpora e um de prospeção, 
responsável pelo contacto com empresas no sentido de angariar ofertas de trabalho. Será então 
feita a ligação entre os candidatos a emprego e as empresas portuguesas disponíveis para em-
pregar, que beneficiarão de assistência especializada na execução do programa. Este programa 
tem caráter de gratuitidade.

CALENDÁRIO:

1 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2019.

PARCEIROS:
• Todas as empresas a contactar para angariação de ofertas de trabalho.

ENTIDADE FINANCIADORA:
• Fundação La Caixa
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2.6. Get Forward

GESTORAS DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 
Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt) 
Cristina Lencart (clencart@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

Esta iniciativa centra o seu trabalho em jovens com idades 
entre 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 condicio-
nam 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:

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 super-
visionadas 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 pretende a Fundação da Juventude 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.

CALENDÁRIO:

O projeto GET FORWARD é desenvolvido ao longo de 3 anos, tendo começado em Junho de 
2017 e terminará em Maio de 2020. 

ESTRATÉGIA:

O projeto GET FORWARD em 2018 foi já implementado em 2 Municípios da Região Norte - Vila 
Nova de Gaia e Gondomar – sendo que em 2019 será lançado em mais 4 Municípios: Porto, Maia, 
Santa Maria da Feira e Matosinhos. Este Projeto propõe reunir um total de 20 jovens, com idades 
entre 18 e os 25 anos, em cada Município, sendo que cada edição do Projeto tem em média uma 
duração de 6 meses.

Cada edição do programa tem a seguinte estrutura:

• Fase 1: Seleção de Jovens; 
• Fase 2: Módulos de Capacitação: Módulo de Competências Pessoais e Sociais; Módulo de 

Competências Técnicas Especificas; Módulo de Preparação para a inserção no mercado de 
trabalho; 

• Fase 3: Prática em Contexto de Trabalho; 
• Fase 4 (transversal): Mentoria Social e Integração no Mercado de Trabalho. 



PARCEIROS:

Municípios:
• Gondomar;
• Maia;
• Matosinhos;
• Porto;
• Santa Maria da Feira;
• Vila Nova de Gaia.

ENTIDADE FINANCIADORA:

• POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (Programa de Parcerias para o 
Impacto).

MECENAS E INVESTIDOR SOCIAL:

• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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2.7. Concurso Nacional de Jovens Empreendedores

GESTORA DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 

PÚBLICO-ALVO:

• Jovens a frequentar o Ensino Secundário, em escolas pú-
blicas 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 universida-
des públicas ou privadas com idades compreendidas en-
tre os 18 anos e os 25 anos).

DESCRIÇÃO:

A 2ª Edição do Concurso Jovens Empreendedores será orga-
MECENAS SOCIAL:

CALENDÁRIO:

• Lançamento e Divulgação do Concurso: de Outubro 2018 a Março de 2019;
• Apresentação de Candidaturas: até 20 de Abril de 2019;
• Seleção de Candidaturas e Comunicação de Resultados: Maio de 2019; 
• Mostra Nacional de Empreendedorismo: de 03 a 05 de Junho de 2019.

PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:

•    Os Projetos das Instituições de Ensino da Região Norte e Centro de Portugal serão apoiados 
no âmbito do Projeto GERA TALENTOS, Projeto cofinanciado pelo COMPETE2020, Portu-
gal2020, através do FEDER.

• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
• Câmara Municipal do Porto.

nizada no ano letivo 2018/2019, tendo por objetivo a promoção do empreendedorismo qualifica-
do, criativo e social, fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores, junto dos jovens 
do Ensino Secundário e do Ensino Universitário. 

São admitidos a Concurso trabalhos individuais ou em grupo, no máximo, de 4 elementos, acom-
panhados por um professor/formador responsável pelo projeto. 

O júri nacional do Concurso selecionará 76 projetos/trabalhos (referentes ao Ensino Secundário 
e referentes ao Ensino Universitário) para participarem na Mostra Nacional do Empreendedoris-
mo, que decorrerá no Porto, em Junho de 2019, durante a qual serão atribuídos os prémios aos 
melhores projetos/trabalhos.
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2.8. Mostra Nacional de Jovens Empreendedores 

GESTORA DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 

PÚBLICO-ALVO:

• Jovens a frequentar o Ensino Secundário, em escolas públi-
cas ou privadas, centros de formação profissional ou outras 
entidades formadoras que promovam ofertas de dupla cer-
tificação para jovens;

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

MOSTRA NACIONAL
DE JOVENS EMPREENDEDORES

Centro de Congressos 
da Alfândega do Porto

5 a 7 de Junho 

Mecenas Mecenas Social Parceiros Estratégicos Parceiros 

Organização

2017

CALENDÁRIO:

Mostra Nacional de Empreendedorismo: 03 a 05 de Junho de 2019.

PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:

• Os Projetos das Instituições de Ensino da Região Norte e Centro de Portugal serão apoiados 
no âmbito do Projeto GERA TALENTOS, Projeto cofinanciado pelo COMPETE2020, Portu-
gal2020, através do FEDER;

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

DESCRIÇÃO:

Na Mostra Nacional de Empreendedorismo serão apresentados os 76 trabalhos selecionados no 
âmbito do Concurso dos Jovens Empreendedores (referentes ao Ensino Secundário e referentes 
ao Ensino Universitário). 

A Mostra decorrerá de 03 a 05 de Junho de 2019, na cidade do Porto, sendo que durante a Mos-
tra os jovens terão que apresentar presencialmente, sob formato de um pitch, o projeto ao Júri 
que o avalia com base na clareza do discurso, o rigor técnico, a originalidade e a criatividade. 

Serão premiados os 3 Projetos melhor classificados em cada uma das categorias (Ensino Secun-
dário e Ensino Universitário).
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2.9. Gera Talentos | Talents Generation

GESTORA DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 

PÚBLICO-ALVO:

Jovens empreendedores, das Regiões Norte e Centro de Por-
tugal.

DESCRIÇÃO:
O Gera Talentos é um programa estruturante de apoio ao em-
preendedorismo qualificado e criativo, promovido pela Fun-

ESTRATÉGIA:

O objetivo estratégico deste projeto consiste na valorização e realização do talento dos jovens 
portugueses que será concretizada através da prossecução de um conjunto de atividades que 
irão abranger Concursos, Mostras, Ações de Capacitação e Mentoring, Incubação física e virtual.

CALENDÁRIO:
01.08.2017 a 31.07.2019

PARCEIROS:
• AEP – Associação Empresarial de Portugal;
• ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários;
• Câmara de Comércio e Indústria do Centro
• IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.;
• Invicta Angels
• Portus Park
• Universidade do Porto
• Universidade de Aveiro;

ENTIDADE FINANCIADORA:
• COMPETE2020 - Programa Operacional Competitividade e Inovação.

dação da Juventude, que visa detetar e estimular jovens talentos para a geração de iniciativas 
inovadoras e a criação de empresas em atividades nas indústrias culturais e criativas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

O Gera Talentos está estruturado nas seguintes 7 atividades principais integradas em 3 Ações:

A. SENSIBILIZAÇÃO PARA O ESPÍRITO EMPRESARIAL
A.1. Roteiros do Empreendedorismo;
A.2. Bootcamps ‘Desperta Talentos’.

B. DETEÇÃO E ESTÍMULO DE TALENTOS
B.1. Concurso Jovens Empreendedores (integrado no Concurso Nacional de Jovens Empre-
endedores);
B.2 Mostra de Talentos (integrada na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores).

C. CAPACITAÇÃO E INCUBAÇÃO DE TALENTOS
C.1. Programa de Realização de Talento de Elevado Potencial;
C.2. Oficinas de Apoio ao Empreendedorismo;
C.3. Programa de Incubação e Aceleração de Iniciativas Empresariais.

GERA TALENTOS

GERA TALENTOS

FUTURA STD MEDIUM
FUTURA STD MEDEIUM CONDENSED
FUTURA STD HEAVY
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2.10. Espalha Talentos

GESTORA DE PROJETO:

Paula Graça (pgraca@fjuventude.pt) 

PÚBLICO-ALVO:
Jovens Talentos nacionais no âmbito das Indústrias Culturais e Criativas.

DESCRIÇÃO:

Este projeto, designado por Espalha Talentos / Talents Spread Out e dinamizado pela Fundação 
da Juventude, constitui uma ação coletiva para a implementação de um processo colaborativo 
para a internacionalização de Jovens Talentos nacionais no âmbito das Indústrias Culturais e 
Criativas.

O projeto consiste na dinamização de um conjunto integrado de iniciativas que contribuem para 
a diversificação e aprofundamento da notoriedade internacional da oferta de bens e serviços 
culturais e criativos nacionais e da base exportadora da economia nacional, promovendo a in-
ternacionalização de Talentos nas indústrias culturais e criativas, potenciando efeitos de arras-
tamento para a restante economia, com aderência à prioridade atribuída nas RIS 3 nacional e 
regionais.

As áreas económicas nucleares do projeto respeitam à convergência sectorial criativa e digital: 
aumentar a cadeia de valor e agregação dos setores culturais e criativos, em convergência com 
setores relevantes para o agregado económico, e potenciar o contributo das indústrias culturais 
e criativas no reforço da competitividade de áreas de atividade económica, em quatro tópicos 
fundamentais:

• Novos media e conteúdos digitais: conteúdos e media digitais, software, jogos, novas tecno-
logias para as artes e línguas, software educacional, aplicações de valorização da herança e 
do património, tecnologia eletrónica;

• Indústria, serviços, produtos e bens de consumo: valorização de produtos, espaços e indús-
trias nacionais de bens de consumo e forte incorporação de fatores imateriais de compe-
titividade como o design, publicidade e marcas (moda, calçado, vestuário, têxtil, joalharia, 
cortiça, costumização de produtos);

• Cultura, património e turismo: valorização económica de recursos e ativos patrimoniais ma-
teriais e imateriais, preservação do património, eventos e turismo, tecnologias para o turis-
mo, conteúdos aplicados às cidades e território;

• Produção e fruição cultural e criativa: produção, distribuição e promoção de conteúdos cul-
turais e criativos (música, cinema e vídeo, rádio e TV, edição e criação literária, artes perfor-
mativas e artes visuais, eventos e espetáculos).

PARCEIROS:

• IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.;
• AEP - Associação Empresarial de Portugal (Enterprise Europe Network);
• IMPACT HUB.

CALENDÁRIO:

01.10.2018 a 30.09.2020

ENTIDADE FINANCIADORA:

COMPETE2020 - Programa Operacional Competitividade e Inovação.
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2.11. TEACHSUS - Teaching and Education for 
Sustainability

GESTORA DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

• Professores, formadores e mentores de instituições, organizações envolvidas na educação, 
na formação de adultos, profissionais e jovens;

• Estudantes universitários que pretendam ser professores, formadores, mentores, especialis-
tas e gestores de RH.

DESCRIÇÃO:

Projeto que assenta no desenvolvimento de um modelo de educação não formal para o Desen-
volvimento Sustentável, incluindo questões-chave no ensino e aprendizagem, como por exem-
plo, mudanças climáticas, redução do risco de desastres, biodiversidade, redução da pobreza e 
consumo sustentável.

O objetivo geral do projeto é criar uma nova estrutura de educação não formal comum para a 
sustentabilidade, a fim de permitir que instituições e organizações envolvidas na educação e 
formação de adultos / profissionais de toda a Europa planeiem experiências de aprendizagem 
que capacitem os seus alunos / beneficiários a desenvolver e avaliar visões alternativas de um 
futuro sustentável.

PARCEIROS:

• Bicero Center Za Poslovno Informatiko Rozman Doo, Eslovènia;
• Universitatea Politehnica Timisoara, Roménia;
• Associação “I Am The Best”, Hungria;
• Denkstatt Romania Srl, Roménia;
• Universitatea De Vest Din Timisoara, Roménia.

CRONOGRAMA:

Dezembro 2018 a Novembro 2020

ENTIDADE FINANCIADORA:

• ERASMUS +, Agência Nacional da Roménia.
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2.12. MUN + 351

GESTORA DE PROJETO:

Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt) 

PÚBLICO-ALVO:

Jovens dos 17 aos 21 anos.

DESCRIÇÃO:

O MUN + 351 é uma inovadora e completa experiência consistindo num “acampamento” onde os 
participantes têm a oportunidade de realizar workshops com foco na comunicação, tomada de 
decisão e habilidades de negociação. Aqui, eles vão ouvir e trabalhar lado a lado com palestran-
tes de classe mundial sobre eventos atuais e os desafios da diplomacia internacional, enquanto 
desenvolvem as habilidades necessárias para serem líderes do futuro. Isto é seguido por um pe-
ríodo de 3 dias de sessões de debate integrado, onde os jovens vão testar e colocar em ação o 
que eles vão aprender durante o acampamento. 

Estamos inevitavelmente a definir uma nova visão para o que acreditamos que seja o modelo 
contemporâneo das Nações Unidas e no qual se deveria tornar. A responsabilidade de incitar a 
educação e o pensamento crítico é aquilo que não podemos dar por garantido. Procura-se capa-
citar cada aluno, acompanhante, voluntário e organizador para ser a mudança que eles querem 
ver no mundo.

Através da Educação e partilha de ideias, estamos a preparar o caminho para um futuro brilhan-
te. Não se aceitam rótulos geracionais ou estigmas e, todos os dias, se esforçam para um pensa-
mento de nível superior e um papel ativo no mundo.

Nesta semana os participantes também terão uma experiência cultural, explorando a cidade e 
sua diversidade, desfrutando do turismo, oportunidades e momentos relaxantes.

PARCEIROS:

• Boom Communication.

CRONOGRAMA:

• De 18 a 20 de Março

ENTIDADE FINANCIADORA:

• Atividade sujeita a fee de Participação.



24

Cidadania
e Voluntariado3.

3.1. Semana Internacional dos 
Direitos da Juventude

GESTORA DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 

PÚBLICO-ALVO:

Jovens de diferentes origens culturais, geográficas, sociais e 
económicas, com idades entre os 15 e os 30 anos de idade.

DESCRIÇÃO:

A Semana 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 jo-
vens 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 95 jovens portugueses que 
se juntam a mais de 200 jovens europeus, para analisar, aprender e defender os seus direitos e 
responsabilidades. Em 2018, contámos com o apoio e parceria da Câmara Municipal do Porto.

CALENDÁRIO:

A Semana dos Direitos da Juventude terá lugar no segundo semestre de 2019, em El Prat de 
Llobregat, Barcelona, Espanha.

PARCEIROS:

• Fundesplai; 
• Outras organizações (de outros países europeus convidados a participar);
• Municípios Fundadores (a convidar);

ENTIDADE FINANCIADORA:

• Programa Erasmus + Juventude em Ação (Espanha);
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3.2. Jovem 2030

GESTORA DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 

PÚBLICO-ALVO:

• Jovens com idades a partir dos 16 anos;
• Entidades públicas e privadas do setor da Juventude;

DESCRIÇÃO:

A participação cívica é um exercício legitimador das instituições democráticas, seja ao nível 
mais genérico da participação política seja ao nível mais social ou comunitário. Neste sentido a 
Fundação da Juventude promove o Projeto JOVEM 2030 com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento, nos jovens, de uma consciência crítica e, simultaneamente, participativa, atra-
vés da promoção do diálogo estruturado, promovendo a participação política convencional e/ 
ou institucional e cívica.

O Projeto está estruturado nas seguintes componentes:

A. INICIATIVAS CÍVICAS
A.1. Diagnóstico do País, nos últimos 30 anos, sobre a Juventude de forma a compreender o 
contexto e as evoluções da participação cívica;
A.2. Ciclo de Workshops temáticos com a intervenção de 3 gerações de jovens, que irão 
apresentar uma visão de futuro com base na experiência do passado. 
A.3. Conferência de Apresentação dos Resultados do Diagnóstico, que pretende convocar e 
congregar personalidades, nacionais e internacionais, com autoridade no desenvolvimento 
de atividades cívicas e concretização de atos políticos, visando promover a transformação 
numa sociedade mais justa e solidária, com jovens mais ativos e participativos na sociedade 
civil.

B. CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO
B.1. Ação de Sensibilização para a importância da Participação Cívica dos Jovens, através 
da promoção de boas práticas nacionais e internacionais, em formato de pequenos vídeos. 
B.2. Disseminação dos Resultados do Diagnóstico a nível Nacional, de modo a que sejam 
tornadas públicas as conclusões. Mormente, para replicação de boas práticas a partir do que 
foi identificado como positivo no passado recente e, consequentemente desenvolver estra-
tégias que promovam a transformação para o fortalecimento da cultura democrática e da 
consciência cívica dos jovens.

CALENDÁRIO:

De Janeiro de 2019 a 30 de Junho de 2020

PARCEIROS:

CNJ - Conselho Nacional da Juventude.

ENTIDADE FINANCIADORA:

O Projeto Jovem 2030 é candidato ao Programa CIDADÃOS ATIV@S, Eixo 1 - Fortalecer a cultu-
ra democrática e a consciência cívica (EEA Grants).
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3.3. Voluntariado

GESTORA DE PROJETO:

Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

Jovens a partir dos 16 anos que queiram de forma desinteres-
sada participar em atividades de voluntariado.

DESCRIÇÃO:

O projeto de Voluntariado da Fundação da Juventude promove um conjunto de ações de inte-
resse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de proje-
tos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da co-
munidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. A Fundação da 
Juventude promove ao longo do ano um conjunto de ofertas de voluntariado, onde participam 
cerca de 800 jovens. O objetivo é promover o interesse a nível social e comunitário dos jovens. 
Realizam-se projetos na área cultural, social, musical, desportiva. 

Atualmente, a Fundação da Juventude dispõe de uma Bolsa de Voluntariado com um número 
superior a 2.000 jovens voluntários.

Ao longo destes anos e com a experiência nesta área, já muitos voluntários colaboraram de for-
ma proactiva, interessada, eficaz e dinâmica com resultados satisfatórios.

Atualmente, a Fundação da Juventude dispõe de uma Bolsa de Voluntariado com um número 
superior a 2.000 jovens voluntários.

CALENDÁRIO:

As inscrições encontram-se abertas durante todo o ano de 2019 e os jovens serão acolhidos para 
os projetos de voluntariado de acordo com o perfil previamente definido. 

Para determinados projetos de voluntariado que necessitem de um número de voluntários signi-
ficativo, existe uma ficha de inscrição específica.

PARCEIROS E ENTIDADES FINANCIADORAS:

• Parceiros no voluntariado: Parceiros no voluntariado: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
MEO, Call of the Wild, Challenge Lisboa, B2Run, Operação Nariz Vermelho, Fil, Reitoria da 
Universidade do Porto, entre outros. 
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Criatividade
e Inovação4.

4.1. Exposições - Palácio das Artes
Fábrica de Talentos

GESTORA DE PROJETO:

Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

Jovens criadores e artistas bem como público em geral.

DESCRIÇÃO:

Periodicamente, o Palácio das Artes abre as suas portas para acolher exposições de artistas na-
cionais ou estrangeiros, sendo esta uma forma de dinamizar o espaço, atrair públicos alargados 
e de contribuir para a oferta de um Turismo Qualificado na Região do Porto e Norte de Portugal.

ESTRATÉGIA:

No ano de 2019, a Fundação da Juventude continua apostada na realização de exposições de 2 
tipos:

• Exposições de coleções de arte de fundações ou de outras instituições de reconhecido mé-
rito ou ainda de jovens artistas conceituados a nível nacional e internacional;

•    Exposições de jovens que estão a iniciar a carreira criativa ou a concluir os seus estudos em 
Artes. 

PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO:

O Palácio das Artes recebe ao longo do ano um diversificado número de exposições, com a 
duração mínima de um mês, em que é mostrada arte contemporânea, tanto realizada por princi-
piantes como por artistas consagrados.

Exposições Confirmadas:

• Mestres Espanhóis da Segunda Metade do Século XX - Coleção MARIANO YERA até 3 de 
Março.

Exposições a Confirmar:

• Exposição no âmbito da Bienal BOCA (Março e Abril);
• Exposição no âmbito da Bienal de Fotografia (Junho);
• 8ª Exposição Martelinhos de S. João (Junho);
• Exposição Charlotte Craps (Julho, Agosto e Setembro)
• Exposição no âmbito da Bienal de Design (Outubro).

PARCEIROS:

• Fundação Millennium BCP;
• Outros (a definir em função de cada exposição).
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4.2. Jovens Criadores 2018

GESTORA DE PROJETO:

Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

Podem participar todos os jovens com idade limite de 30 anos 
à data de 31.12.2018, com nacionalidade portuguesa ou resi-
dentes em território nacional.

DESCRIÇÃO:

O Programa “Jovens Criadores” visa apoiar a criação, produ-
ção e difusão, por e para jovens, de atividades culturais e ar-
tísticas; promover o desenvolvimento artístico dos/as jovens 
criadores/as nacionais e incentivar a sua participação em ati-
vidades culturais e artísticas, no que diz respeito à promoção 
do gosto pela criação livre e do acesso ao direito à cultura. O 

ESTRATÉGIA:

A Fundação da Juventude organizará a Mostra Nacional dos projetos selecionados durante o 
mês de Fevereiro de 2019.

A Mostra Nacional integrará:
1. Exposição dos trabalhos das áreas de Artes plásticas, Banda desenhada e Ilustração; Arqui-

tetura paisagística; Arquitetura; Design de Equipamento; Design gráfico; Joalharia
2. Apresentação de Espetáculos nas áreas da Dança, do Teatro e da Música
3. Apresentação de Mostra de Cinema
4. Realização de um Desfile de Moda
5. Realização de um Café Literário

CALENDÁRIO:

• Lançamento: Novembro de 2018;
• Divulgação e Candidaturas: de Novembro a Dezembro de 2018;
• Mostra Nacional: Fevereiro de 2019;
• Representação de Jovens em Evento Internacional: 2º Semestre de 2019.

PARCEIROS:

• Gabinete do Secretário de Estado da Juventude;
• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude;
• CPAI - Clube Português de Artes e Ideias.

FINANCIADORES:

• IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude.

Concurso “Jovens Criadores” é uma iniciativa do Gabinete do Secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto e do Instituto Português do Desporto e Juventude em parceria com a Fundação 
da Juventude. Trata-se de um Concurso lançado a nível nacional nas áreas de Arquitetura paisa-
gística; Arquitetura; Artes plásticas (incluem-se nesta área trabalhos de Pintura, escultura, foto-
grafia, vídeo, digital, desenho e instalação etc.); Banda desenhada e Ilustração; Cinema; Dança; 
Design de Equipamento (São admitidas obras de qualquer domínio do Design Industrial, Cerâ-
mica, Têxtil, Calçado, Acessórios, etc); Design gráfico; Joalharia; Literatura; Moda; Música; Teatro.



29

4.3. Concurso dos Martelinhos de São João

GESTORA DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt) 

PÚBLICO-ALVO:

Todos os cidadãos portugueses e estrangeiros, em especial 
jovens.

DESCRIÇÃO:

O Concurso Martelinhos de São João 2019 é uma iniciativa da 
Fundação da Juventude organizada em parceria com a Câma-
ra Municipal do Porto e com o apoio da Fundação Millennium 
BCP, tendo como objetivo estimular a participação de todos, 
em especial dos jovens, na interpretação do tema da festa do 
São João do Porto, através da reinvenção do tradicional Mar-
telo de S. João.

A parceria com a Câmara Municipal do Porto será́ trabalhada no sentido de envolver este par-
ceiro estratégico na divulgação e dinamização do Concurso na cidade junto dos seus comercian-
tes, munícipes e visitantes.

O valor total dos prémios: 4.500 euroś será́ distribuído por 3 categorias, premiando propostas 
realizadas em 2D, 3D e vídeo. 

No final do Concurso será realizada uma Exposição dos trabalhos no Palácio das Artes – Fábri-
ca de Talentos, no Porto, que inaugurará no início do mês de junho para que permita integrar o 
programa de Festas São Joaninas da cidade do Porto, o acesso de mais visitantes e a divulgação 
dos trabalhos dos seus autores durante o mês das festas populares. Os prémios serão distribuí-
dos por categorias 2D, 3D e vídeo.

CALENDÁRIO:

• Lançamento e Campanha de Divulgação: Fevereiro 2019;
• Apresentação de Propostas: até Maio de 2019;
• Seleção de Candidaturas e Comunicação de Resultados: durante Maio de 2019;
• Exposição dos Trabalhos Finais: Junho de 2019.

PARCEIROS :

• Câmara Municipal do Porto; 
• Porto Lazer, E.M.

MECENAS:
• Fundação Millennium BCP.
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4.4. Programa Nacional de Bolsas de Investigação na área
da Cidade e Arquitetura

GESTORA DE PROJETO:

Paula Cardoso (pcardoso@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

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

DESCRIÇÃO:

Este Programa destina-se a apoiar e a 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 patri-
mónio cultural nacional.

Para esta edição o Tema será: Cidade e Património Arquitetónico do Séc. XX: 1910-1999. De âm-
bito Nacional, serão atribuídas até 10 Bolsas de Investigação no valor de 2250 (dois mil duzentos 
e cinquenta euros), por projeto, para suporte de despesas relativas à preparação e realização do 
estudo, de deslocação, alojamento, entre outras.

No desenvolvimento do trabalho de investigação, os bolseiros terão a orientação da Ordem dos 
Arquitetos - Secção Regional do Norte, Centro e Sul. Os Jovens Bolseiros poderão analisar as 
cidades individualmente, tendo em conta o seu Património Cultural Classificado ou em vias de 
classificação, retratando questões temáticas do desenvolvimento da Arquitetura na Valorização 
do Património Cultural do Séc. XX, elaborando levantamentos históricos, artísticos e técnicos.

CALENDÁRIO:

• Campanha de divulgação: Dezembro de 2018;
• Sessão de Esclarecimento: 15 de Janeiro de 2019;
• Data limite de entrega das candidaturas: 28 de Fevereiro de 2019;
• Comunicação das candidaturas selecionadas e dos resultados: 01 de Abril 2019; 
• Data limite para Apresentação do Trabalho Final: 26 de Julho de 2019.

PARCEIROS:

• Científico: Ordem dos Arquitetos (incluindo a Secção Norte e Secção Sul)
• Municípios: Caldas da Rainha, Cascais, Coimbra, Funchal, Matosinhos, Porto e Santa Maria da 

Feira. Em análise: Braga e Sintra.

MECENAS E ENTIDADES FINANCIADORAS:

Mecenas:
• Fundação Millennium BCP.

Entidades Financiadoras:  
• Municípios Aderentes.
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4.5. Outras Iniciativas

4.5.1. Dia Nacional dos Centros Históricos

GESTORA DE PROJETO:

Ema Gonçalves (egoncalves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

Público em geral.

DESCRIÇÃO:

O Dia Nacional dos Centros Históricos tem como objetivo dinamizar os centros históricos e cha-
mar a população para a atenção de preservar e valorizar os mesmos.

Neste dia pretende-se promover e divulgar o Centro Histórico do Porto, dando a conhecer as 
suas particularidades e apelando, também, à sua conservação e valorização. Decorrem durante 
todo o dia um conjunto alargado de atividades para o público em várias áreas, teatro, música, 
cinema, feiras, mercados, performances entre outras.

ESTRATÉGIA:

A Fundação da Juventude através do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos tem intenção de 
marcar mais uma vez presença neste Dia Nacional dos Centros Históricos, que se celebra no dia 
30 de março de 2019, através da organização de atividades para crianças e adultos.  

CALENDÁRIO:

Dia Nacional dos Centros Históricos - 30 de Março 2019

PARCEIROS:

• Câmara Municipal do Porto.
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Ciência
e Tecnologia5.

5.1. Concurso Jovens Cientistas, 
27ª edição

GESTORA DE PROJETO:

Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt) 

PÚBLICO-ALVO:

Estudantes a frequentar em Portugal o ensino básico, secun-
dário ou primeiro ano do ensino superior, com idades compre-
endidas entre os 15 e os 20 anos.

DESCRIÇÃO:

O Concurso para Jovens Cientistas é desenvolvido, em Portugal, pela Fundação da Juventude e 
tem por objetivo promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre jovens cientistas, e 
estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas da Ciência, da Tecnologia, da Investigação 
e da Inovação.

Os projetos/trabalhos devem enquadrar-se numa das seguintes áreas de estudo: Biologia; Ciên-
cias da Tearra; Ciências do Ambiente; Ciências Médicas; Ciências Sociais; Economia; Engenha-
rias; Física; Informática/Ciências da Computação; Matemática; Química e Bioeconomia.

Podem participar neste concurso trabalhos individuais ou em grupo, no máximo, de 3 elementos.

O júri nacional do concurso seleciona os melhores 100 projetos para participarem na Mostra 
Nacional de Ciência, que decorrerá no Porto, de 30 de Maio a 1 de junho de 2019, durante a qual 
serão atribuídos os prémios nacionais e selecionados os jovens que irão representar Portugal 
nos certames internacionais.

Em 2019 será́ desenvolvida a 27ª edição deste Concurso em colaboração com a Ciência Viva – 
Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

CALENDÁRIO:

• Lançamento e Divulgação do Concurso: de Dezembro de 2018 a Abril de 2019;
• Apresentação de Candidaturas: Abril de 2019;
• Seleção de Candidaturas e Comunicação de Resultados: Maio de 2019;
• Mostra Nacional de Ciência: de 30 de Maio a 1 de Junho de 2019.

ENTIDADE FINANCIADORAS, MECENAS E PARCEIROS:

• Câmara Municipal do Porto;
• Ciência Viva;
• FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento;
• AstraZeneca;
• Bial
• Lipor;
• Porto Editora;
• Pousadas da Juventude;
• Intel.
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5.2. Mostra Nacional de Ciência, 13ª Edição

GESTORA DE PROJETO:

Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

Estudantes a frequentar o ensino básico, secundário ou pri-
meiro ano do ensino superior, com idades compreendidas en-
tre os 15 e os 20 anos.

DESCRIÇÃO E ESTRATÉGIA:

A Mostra Nacional de Ciência realizar-se-á em 2019 no Porto 
com a parceria da Ciência Viva e apoio do Município do Porto 
e JBFernandes.

Esta Mostra é o culminar do Concurso para Jovens Cientistas, 
na qual são apresentados os 100 melhores trabalhos selecio-
nados no âmbito deste concurso e atribuídos os prémios e 
representações internacionais.

Os objetivos da Mostra passam por dar a conhecer a outros estudantes, professores, encarre-
gados de educação, empresas, estabelecimentos de ensino e de investigação, e ao público em 
geral, o nível de excelência dos trabalhos desenvolvidos e alertar para a importância do envolvi-
mento 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.

Em 2019, a Mostra Nacional de Ciência vai contar com participantes da Escola Portuguesa de 
Moçambique e de Espanha.

Durante a Mostra os jovens cientistas apresentam os seus trabalhos em stands, os quais são ava-
liados pelo júri. Em paralelo são desenvolvidas atividades para os jovens cientistas e professores 
coordenadores.

Durante a Mostra serão apresentados e divulgados projetos do Make Code, bem como realizada 
a primeira conferência prevista no projeto.

CALENDÁRIO:

Mostra Nacional de Ciência: de 30 de Maio a 1 de Junho de 2019.

ENTIDADE FINANCIADORAS, MECENAS E PARCEIROS:

• Câmara Municipal do Porto;
• Ciência Viva;
• JB Fernandes;
• FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento;
• BIAL;
• AstraZeneca;
• Lipor;
• Porto Editora;
• Pousadas da Juventude;
• Intel;
• AJC – Associação Juvenil de Ciência;
• UJ - Universidade Júnior.



34

5.3. Participações Internacionais

GESTORA DE PROJETO:

Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

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

DESCRIÇÃO:

Os projetos premiados na 27ª Edição do Concurso para Jovens Cientistas (CJC) participarão em 
Certames Europeus e Mundiais, prevendo-se, em 2019, as seguintes participações:
• EUCYS 2019 – European Union Contest for Young Scientists, a decorrer em setembro de 

2019, em Sophia, na Bulgária. Este Evento é promovido pela Comissão Europeia / Direção 
Geral de Investigação, e é organizada anualmente em diferentes países. A Fundação da Ju-
ventude seleciona de entre os premiados no CJC 3 projetos e no máximo 6 jovens cientistas 
para representar Portugal neste evento.

• Intel ISEF 2019 – International Science and Engeneering Fair, a decorrer em maio de 2019, em 
Phoenix/Arizona. Esta Feira Mundial de Ciência é promovida pela organização The Society 
for Science & The Public e pela Intel, e decorre anualmente nos EUA. A Fundação da Juven-
tude selecionou de entre os premiados do CJC de 2018 2 projetos para participar.

• 10th Expo-Sciences Luxembourg 2019, a decorrer de 21 a 26 de março de 2019, no Luxem-
burgo. Esta feira de ciência é promovida pela Fondation Jeunes Scientifiques. A Fundação 
da Juventude irá selecionar de entre os premiados do CJC de 2018 1 projeto para participar.

• Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem, a decorrer em junho de 2019, 
nos Alpes Suíços: esta Semana é promovida pela Fundação “Schweizer Jugend Forscht”. A 
Fundação da Juventude seleciona 2 jovens cientistas premiados para participar nesta sema-
na.

• International Swiss Talent Forum, a decorrer em fevereiro de 2019 na Suíça. Este fórum é pro-
movido pela organização Swiss Youth in Science. A Fundação da Juventude seleciona 1 ou 2 
jovens cientistas para participar.

• Zientzia Azoka, a decorrer em maio de 2019 em Bilbao, Espanha, promovida pela Fundação 
Elhuyar do País Basco. A Fundação da Juventude selecionou 1 projeto em 2018 para partici-
par.

• CASTIC 2019, a decorrer em agosto de 2019 em Macau, na China. A Fundação da Juventude 
selecionará 1 projeto para participar.

• ESI – Expo Science International, a decorrer de 22 a 28 de Setembro de 2019, em Abu Dhabi, 
no Dubai. A Fundação da Juventude selecionará 1 projeto para participar.

CALENDÁRIO:

• Fevereiro de 2019: International Swiss Talent Forum;
• Março de 2019: 10th Expo-Sciences Luxembourg;
• Maio de 2019: INTEL ISEF; Zientzia Azoka;
• Junho de 2019: Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem;
• Agosto de 2019: CASTIC;
• Setembro de 2019: EUCYS; ESI.



ENTIDADE FINANCIADORAS, MECENAS E PARCEIROS:

• Ciência Viva;
• FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento;
• BIAL;
• AstraZeneca;
• Lipor;
• Porto Editora;
• Pousadas da Juventude;
• Intel.
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5.4. Make Code - Programa o teu Futuro

GESTORA DE PROJETO:

Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

O Projeto MAKE CODE: PROGRAMA O TEU FUTURO dirige-
-se aos seguintes beneficiários diretos:

• Jovens a frequentar o 1º, 2º e 3º ciclo, com idades compre-
endidas entre os 6 e os 15 anos, pertencentes a escolas da 
Região Norte, em particular localizadas em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária;

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

DESCRIÇÃO:

O Projeto MAKE CODE: Programa o teu Futuro é uma iniciativa na área da Educação que visa 
contribuir para a melhoria das competências digitais dos Jovens e dos Professores e escolas da 
Região Norte de Portugal, através da dinamização de um programa inovador de introdução à 
codificação e à ciência de computação, promovendo a literacia digital dos participantes.

A iniciativa MAKE CODE disponibilizará a alunos e professores um curso de introdução à codi-
ficação e à ciência da computação, através da criação e conceção, utilizando o Micro:bit (uma 
placa de microcontrolador) e Minecraft: Education Edition, ambos parte do ambiente de codifi-
cação baseado no bloco MakeCode, da Microsoft.

ESTRATÉGIA:

Esta é uma nova iniciativa que está em linha com a necessidade de promover um novo conjunto 
de competências digitais, entre os jovens portugueses, com o objetivo de aproveitar as oportu-
nidades de trabalho que o futuro trará e gerar uma confiança renovada nas novas gerações. Esta 
(re)qualificação é uma tarefa exigente que requer a mobilização e uma combinação de esforços 
de diferentes áreas governativas e da sociedade civil, sendo por isso uma forte aposta da Fun-
dação Juventude.

CALENDÁRIO:

01.05.2018 a 30.04.2021

ENTIDADES FINANCIADORAS:

• POCH – Programa Operacional Capital Humano;
• Microsoft (Investidor Social).

ENTIDADES PARCEIRAS:

•     Ciência Viva e DGE-Direção Geral da Educação.
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5.5. SySTEM 2020 - Connecting Science Learning Outside 
the Classroom

GESTORA DE PROJETO:

Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

Jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 20 anos, 
incluindo jovens participantes de várias origens, de comuni-
dades geograficamente remotas, socioeconomicamente des-
favorecidas, minoritárias e /ou migrantes.

DESCRIÇÃO:

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

SySTEM 2020 irá focar-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 edu-
cadores e também explorar ambientes de aprendizagem individual através de ferramentas de 
autoavaliação para os jovens que documentarão a aprendizagem de ciência fora da sala de aula.

Este estudo irá mapear as praticas de 19 países da EU, incluindo estudos aprofundados em 8 
destes países, incluindo jovens participantes de várias origens, de comunidades geograficamen-
te remotas, socioeconomicamente desfavorecidas, minoritárias e /ou migrantes.

A Fundação da Juventude assume o papel de Terceira Parte e irá participar nas seguintes fases:

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

Aprendizagem de Ciências a nível individual – Identificação de jovens e recolha de dados;

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

Avaliação de impacto

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.

CALENDÁRIO:

01.05.2018 a 30.04.2021

ENTIDADES FINANCIADORAS:

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



5.6. STEMFAIRNET

GESTORA DE PROJETO:

Susana Chaves (schaves@fjuventude.pt)

PÚBLICO-ALVO:

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

DESCRIÇÃO:

O projeto “Creación de red transnacional de ferias de ciencia e intercambio de buenas prácticas 
para la mejora de competencias STEM y ayudar en la inclusión de todos los estudiantes (STEM-
FAIRNET)” 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 envolve as seguintes tarefas ao longo dos 24 meses:
1. Participar em quatro reuniões transnacionais
2. Visitar três feiras de ciências (1 delas é a MNC)
3. Entrevistar alunos, professores, organizadores de feiras e decisores políticos.
4. Recolher as melhores práticas de escolas e organizações e gravar alguns vídeos durante as 

visitas.
5. Divulgar os vídeos de boas práticas
6. Tentar melhorar as feiras (organizadores de feiras) ou a participação de feiras (escolas)
7. Participação no seminário final em Bilbao.
Projeto coordenado pela Fundação Elhuyar do país Basco, Espanha.

CALENDÁRIO:

01.09.2018 a 31.07.2020

ENTIDADES FINANCIADORAS:

ERASMUS+ de tipologia K201 – boas práticas.
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Comunicação
Institucional6.

ESTRATÉGIA:

Pretende-se melhorar a estratégia de comunicação institucional, consolidando uma presença da 
Fundação da Juventude, através dos seus projetos e atividades, nos diversos meios de comuni-
cação social, com especial enfoque nos meios digitais e sem esquecer as redes sociais.

Desta forma, pretende-se tornar a comunicação institucional da Fundação da Juventude mais 
eficaz contribuindo para a sua afirmação enquanto instituição de referência no setor da juven-
tude a nível nacional.

SITE OFICIAL: 

O site da Fundação da Juventude, lançado no início de novembro de 2013, teve como objetivo 
principal tornar a comunicação mais prática e apelativa para o público-alvo jovem.

Neste espaço dá-se principal destaque aos Projetos e Atividades da Fundação, reforçando tam-
bém a componente institucional com destaque para os Fundadores e Parceiros assim como toda 
a informação necessária ao abrigo das exigências da Lei-quadro das Fundações. 

Em 2019 pretende-se a potenciar o site, tornando-o cada vez mais simples, objetivo e dinâmico, 
com uma aposta de conteúdos permanentemente atualizados. 

NEWSLETTER EXTERNA: 

Em 2019 prosseguir-se-á a política de newsletters externas com a periocidade mensal ou bi-
mensal (de acordo com os projetos e atividades em curso), para uma base de dados com mais 
de 20.000 contactos, conservando desta forma o público que, de alguma forma, está ou esteve 
ligado à Fundação e à sua atividade. 

REDES SOCIAIS:

Continuação na aposta nas redes sociais, nomeadamente Facebook, Twitter e LinkedIn, que de-
verão manter uma atualização permanente com a preocupação de colocação das publicações 
mais importantes nos horários críticos em que se consegue maior número de visualizações. 

O canal de Youtube continuará a ser alimentado com novos conteúdos, em especial novos víde-
os de cada projeto e/ou atividade da Fundação. 

Todas as redes sociais mantêm a sua ligação direta ao site da Fundação permitindo desta forma 
uma interatividade maior com a consequente projeção.

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS:

FUTURÁLIA

• Quando: Março 2019
• Onde: FIL Lisboa
• Organização: AIP – Feiras, Congressos e Eventos
• Público-alvo: Alunos do ensino secundário, ensino pós-secundário, educação e formação de 

adultos, ensino superior e recém-licenciados

Nota: A maior feira de referência em Portugal na área do ensino e da empregabilidade jovem.

CONCRETA – FEIRA DE CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, ARQUITETURA E DESIGN

• Quando: 21 a 24 de Novembro de 2019
• Onde: Exponor
• Organização: AEP
• Público-alvo: profissionais e publico em geral
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Comemoração 
dos 30 anos7.

A Fundação da Juventude comemora no próximo ano 30 anos! 

2019 Marcará assim o início de um novo ciclo!

Toda a programação da atividade do próximo ano, será alusiva a esta comemoração!

Para fazer jus a todo trabalho realizado, por todos os que ao longo destes 30 anos construíram e 
contribuíram para esta instituição, organizaremos um evento comemorativo desta data.
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Outras
Iniciativas8.

8.1. Conferência Mundial de Ministros

Portugal, irá receber a Conferência Mundial de Ministros responsáveis pela Juventude 2019 e o 
Fórum Mundial da Juventude Lisboa +21, que se irá realizar entre os dias 22 e 23 de Junho, em 
Lisboa.

A Fundação da Juventude foi convidada pelo IPDJ, a integrar a Comissão Organizadora da Con-
ferência Mundial de Ministros em Lisboa, tendo aceite o honroso convite.

Esta Conferência, tem o objectivo de proporcionar e facilitar o diálogo em torno de estratégias 
e iniciativas inovadoras e operacionais sobre políticas e programas de Juventude, promovendo 
a integração de uma perspectiva de juventude na formulação de políticas e o seu envolvimento 
na implementação da Agenda 2030 a nível nacional, regional e global. 

Será a oportunidade para desencadear discussões sobre temas emergentes da juventude e 
meios para ajudar efectivamente as pessoas jovens a superar os desafios resultantes de um 
mundo em mudança.




