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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.
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Mensagem do Conselho de
Administração e da Comissão Executiva
30 anos de Fundação da Juventude, significam 11 mil dias a pensar em algo maior e para o bem comum da
Juventude em Portugal.
30 anos de imensas somas, algumas subtrações, mas tudo num processo de construção-ação e aposta
contínua em projetos e programas que têm sido marcos na delineação do constante alargar de horizontes
dos milhares de jovens que se têm cruzado com a extensão das ações da Fundação e seus impactes.
Tal como em 2019, para 2020 o Conselho de Administração reafirma o seu investimento na permanente
reforma, eficiência e eficácia das atividades a levar a cabo pela Fundação da Juventude.
Depois da estabilização financeira, a sustentabilidade é a premissa que temos como base para o ano de 2020.
Temos de 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, de forma a 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.
A Fundação da Juventude deve afirmar-se cada vez mais como um importante player no panorama do
desenvolvimento intersetorial em termos de políticas e ações relativas à Juventude, fortalecendo as parcerias
individuais e normais com o Setor Público e não Governamental, mas também em estreita cooperação com
o Setor Privado de forma a garantir que este setor é também ele, cada vez mais, investidor nos jovens, nos
programas de emprego, formação profissional e académica e na promoção de estilos de vida saudáveis que
permitam que os jovens em Portugal continuem a estudar ou trabalhar com dignidade e em constante
melhoria das suas vidas.
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 intergeracional 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 numa cidadania plena de deveres e direitos.
A Fundação da Juventude assenta hoje nuns maturos 30 anos e em plenas condições de olhar com firmeza
para um futuro mais sustentável, participativo e dinâmico.
A comemoração dos 30 anos desta instituição estará implícita na maioria das atividades que se irão realizar
durante 2020.
Tal como nos havíamos comprometido no ano de 2019, pretendemos realçar e fazer jus a todo o trabalho
realizado por todos os que ao longo destes 30 anos construíram e contribuíram para esta instituição e, assim,
até Setembro de 2020 organizaremos um evento oficial comemorativo desta data.

O Conselho de Administração da Fundação da Juventude
A Comissão Executiva da Fundação da Juventude
Porto, Dezembro de 2019
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1.1. Concurso Nacional para Jovens Cientistas, 28ª Edição
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
O Concurso Nacional para Jovens Cientistas é desenvolvido, em Portugal, pela Fundação da Juventude e tem
por objetivo estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas da Ciência, da Tecnologia, da Investigação
e da Inovação, para além de promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre jovens cientistas.
Os projetos/trabalhos devem enquadrar-se numa das seguintes áreas de estudo: Biologia; Ciências da Terra;
Ciências do Ambiente; Ciências Médicas; Ciências Sociais; Economia; Engenharias; Física; Informática/Ciências da Computação; Matemática; Química e Bioeconomia.
Podem participar neste concurso trabalhos individuais ou em grupo, no máximo, de 3 elementos.

Estratégia
Em 2020 será́ desenvolvida a 28ª edição deste Concurso contando com a colaboração da Ciência Viva –
Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.
O júri nacional do concurso, constituído por especialistas nas 13 áreas científicas, seleciona os melhores 100
projetos para participarem na Mostra Nacional de Ciência, que decorrerá este ano no Porto, de 28 a 30 de Maio
de 2020, durante a qual serão atribuídos os prémios nacionais e selecionados os jovens que irão representar
Portugal nos certames internacionais.

Calendário
• Lançamento e Divulgação do Concurso: de Dezembro de 2019 a Abril de 2020;
• Apresentação de Candidaturas: 24 de Abril de 2020;
• Seleção de Candidaturas e Comunicação de Resultados: Maio de 2020;
• Mostra Nacional de Ciência: de 28 a 30 de Maio de 2020.
Parceiros
• A J C – Associação Juvenil de Ciência;
• U J – Universidade Júnior (UP).
Entidade Financiadora
• Câmara Municipal do Porto;
• Ciência Viva;
• Fundação Calouste Gulbenkian;
• FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento;
• AstraZeneca;
• Bial;
• Lipor;
• Porto Editora;
• E outras entidades ainda a confirmar.
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1.2. Mostra Nacional de Ciência, 14ª Edição
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
A 14ª Mostra Nacional de Ciência realizar-se-á em 2020 no Porto com a parceria da Ciência Viva e apoio do
Município do Porto e JBFernandes.
Esta Mostra é o culminar do Concurso Nacional para Jovens Cientistas, na qual são apresentados os 100 melhores
trabalhos selecionados no âmbito deste concurso e atribuídos os prémios e as representações internacionais.
Os objetivos da Mostra passam por dar a conhecer a outros estudantes, professores, encarregados de educação,
empresas, estabelecimentos de ensino e de investigação, e ao público em geral, o nível de excelência dos
trabalhos desenvolvidos e alertar para a importância do envolvimento dos jovens nas dinâmicas da Inovação
e da Criatividade, incutindo-lhes um espírito mais pró-ativo e de maior responsabilidade no desenvolvimento
das suas comunidades e do país.
Em 2020, a Mostra Nacional de Ciência vai contar com participantes da Escola Portuguesa de Moçambique
e de Espanha.
Durante a 14ª Mostra os jovens cientistas apresentam os seus trabalhos em stands, os quais são avaliados pelo
júri, através da realização de entrevistas aos autores dos projetos. Em paralelo são desenvolvidas atividades
para os jovens cientistas e professores coordenadores.
Durante a 14ª Mostra será apresentado e divulgado o projeto do Make Code, bem como realizada a segunda
conferência do projeto, na qual serão divulgados os indicadores resultados e o impacto do projeto, bem como
as boas práticas resultantes da aplicação do projeto nas Escolas.

Estratégia
A 14ª Mostra Nacional de Ciência realizar-se-á em 2020 no Porto, no Centro de Congressos da Alfândega, com a
parceria da Ciência Viva e o apoio do Município do Porto e da JB Fernandes.
Participarão na MNC os 100 melhores projetos apresentados ao Concurso JC e atribuídos os prémios nacionais
e respetivas representações internacionais.
De ano para ano é objetivo da Fundação da Juventude, aumentar o impacto das suas iniciativas. O 28º Concurso
e a 14ª Mostra, cumprem esse objetivo, nomeadamente potenciando a cada ano o aumento das visitas de
escolas e do público em geral, durante a Mostra.
O 28º Concurso e a 14ª Mostra continuam a ter como objetivo o aumento do impacto do público a que se destina.

11

Plano de Atividades | 2020

Calendário
• Mostra Nacional de Ciência: 28 a 30 de Maio de 2020.
Parceiros
• AJC–Associação Juvenil de Ciência;
• UJ-Universidade Júnior (UP).
Entidade Financiadora
• Câmara Municipal do Porto;
• Ciência Viva;
• Fundação Calouste Gulbenkian;
• JB Fernandes;
• FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento;
• BIAL;
• AstraZeneca;
• Lipor;
• Porto Editora;
• E outras entidades ainda a confirmar.
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1.3. Participações Internacionais
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 28ª Edição do Concurso Nacional para Jovens Cientistas (CJC) participarão em Certames Europeus e Mundiais, prevendo-se, em 2020, as seguintes participações:
•

EUCYS 2020 – European Union Contest for Young Scientists, a decorrer em Setembro de 2020, em
Salamanca, em Espanha, este evento é promovido pela Comissão Europeia / Direção Geral de Investigação,
e é organizada anualmente em diferentes países.
A Fundação da Juventude seleciona de entre os premiados no CJC 3 projetos e no máximo 6 jovens
cientistas para representar Portugal neste evento.

•

ISEF 2020 – International Science and Engineering Fair, a decorrer em Maio de 2020, em Anaheim/
California, esta Feira Mundial de Ciência é promovida pela organização The Society for Science & The
Public, e decorre anualmente nos EUA.
A Fundação da Juventude selecionou de entre os premiados do CJC de 2019 2 projetos para participar.

•

11th Expo-Sciences Luxembourg 2020, a decorrer de 26 a 30 de Março de 2020, no Luxemburgo. Esta feira
de ciência é promovida pela Fondation Jeunes Scientifiques.
A Fundação da Juventude selecionou de entre os premiados do CJC de 2019 1 projeto para participar.

•

Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem, a decorrer em Julho de 2020, nos Alpes
Suíços: esta Semana é promovida pela Fundação “Schweizer Jugend Forscht”.
A Fundação da Juventude seleciona 2 jovens cientistas premiados para participar nesta semana.

•

International Swiss Talent Forum, a decorrer em Fevereiro de 2020 na Suíça: este fórum é promovido pela
organização Swiss Youth in Science.
A Fundação da Juventude selecionou 2 jovens cientistas para participar.

•

Zientzia Azoka, a decorrer em Maio de 2020 em Bilbao, Espanha, promovida pela Fundação Elhuyar do
País Basco.
A Fundação da Juventude selecionou 1 projeto em 2019 para participar.

•

MOSTRATEC, a decorrer em Outubro de 2020 em Novo Hamburgo, Brasil, promovida pela Fundação Liberato.
A Fundação da Juventude selecionará 1 projeto para participar.

•

Step in the Future, a decorrer de 23 a 27 de Março de 2020, em Moscovo, na Rússia, promovido pela
Russian Youth Engineering Society.
A Fundação da Juventude selecionou 1 projeto em 2019 para participar.

•

CASTIC 2020, a decorrer em Agosto de 2020, na China.
A Fundação da Juventude selecionará 1 projeto para participar.
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Calendário
•

Fevereiro de 2020: International Swiss Talent Forum;

•

Março de 2020: 11th Expo-Sciences Luxembourg;

•

Março de 2020: Step into the Future

•

Maio de 2020: ISEF;

•

Maio de 2020: Zientzia Azoka;

•

Julho de 2020: Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem;

•

Agosto de 2020: CASTIC;

•

Setembro de 2020: EUCYS;

•

Outubro de 2020: MOSTRATEC.

Entidade Financiadora
•

Ciência Viva;

•

FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento;

•

Fundação Calouste Gulbenkian;

•

BIAL;

•

AstraZeneca;

•

Lipor;

•

E outras entidades ainda a confirmar.
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1.4. Make Code: Programa o teu Futuro
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 compreendidas 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 codificação
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 codificação baseado no
bloco MakeCode, da Microsoft.

Estratégia
Esta é uma 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 oportunidades 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 Fundação Juventude.

Calendário
•

01 de Maio de 2018 a 30 de Abril de 2021

Parceiros
•

Ciência Viva;

•

DGE-Direção Geral da Educação.

Entidade Financiadora
•

Programa Operacional Capital Humano, Portugal 2020 e União Europeia
– Fundo Social Europeu POISE – Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego;

•

Microsoft (Investidor Social).
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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
O Projecto SySTEM 2020 visa combater a iliteracia científ ica e a educação STEM de crianças e jovens,
a f im de preparar os nossos futuros cidadãos para as transformações científ icas 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
documentarão a aprendizagem de Ciência fora da sala de aula.
Este estudo irá mapear as práticas de 19 países da EU, incluindo estudos aprofundados em 8 destes
países, incluindo jovens participantes de várias origens, de comunidades geograficamente 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.

Calendário
•

1 de Maio de 2018 a 30 de Abril 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 f inanciado pelo Programa-Quadro Comunitário
de Investigação & Inovação Horizonte 2020 - contrato nº 788317.
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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
O projeto STEMFAIRNET tem o objetivo de partilhar conhecimento sobre como as feiras de Ciência 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 Ciência.
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.
Trata-se de um projeto ERASMUS+ de tipologia K201 – boas práticas.

Calendário
•

01 de Setembro de 2018 a 31 de Julho de 2020

Parceiros
Este projeto é coordenado pela Fundação Elhuyar do país Basco, Espanha.

Entidade Financiadora
O projeto STEMFAIRNET é financiado pelo ERASMUS+.
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2.1. 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
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. Em
2020, a Semana dos Direitos da Juventude realiza-se entre 4 e 10 de Maio, em El Prat de Llobregat, Barcelona.
O tema deste intercâmbio é GR-MIGRANTE, INTERCÂMBIO JUVENIL PELA SENSIBILIZAÇÃO DA IMIGRAÇÃO.
Nesta edição participarão 15 jovens italianos, 15 jovens portugueses e 15 jovens espanhóis.

Estratégia
A Semana dos Direitos da Juventude é uma atividade educativa, cultural e participativa desde os direitos e
para os direitos: essencialmente, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à participação política, o direito à liberdade de expressão, o direito à interculturalidade e diversidade, etc.
Tem como objetivo gerar e promover oportunidades de participação e liderança juvenil, plural, que incentivam
a reflexão ativa e crítica entre os jovens, sobre a situação dos direitos da juventude em Espanha, Portugal, e
outros países, na Europa e no mundo: promovendo espaços que tornem visíveis as estratégias e ferramentas
que possibilitem a efetivação dos direitos, com os próprios jovens e as suas experiências como protagonistas.
Tudo isto num contexto multilingue e intercultural que, ao mesmo tempo, aumenta a coesão social europeia.

Calendário
•

De 4 a 10 de Maio de 2020.

Parceiros
•

Fundesplai, Espanha;

•

Arci Sicilia, Itália.

Entidade Financiadora
Programa Erasmus + Juventude em Ação (Espanha).
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2.2. Voluntariado
Público-Alvo
Jovens a partir dos 16 anos que queiram de forma desinteressada participar em atividades de voluntariado.

Descrição
A Fundação da Juventude tem uma bolsa de voluntariado com cerca de 2000 jovens inscritos. São muitas as
atividades realizadas ao longo do ano que a Fundação da Juventude promove no âmbito do voluntariado nas
mais variadas áreas.
O voluntariado é um conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada
por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das
famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. Serve também
de capacitação de jovens através da formação não formal e através da sua participação numa cidadania mais
ativa. Participam cerca de 800 jovens anualmente nas atividades de voluntariado da Fundação da Juventude,
com o objetivo de promover o interesse a nível social e comunitário dos jovens.

Estratégia
É objetivo estratégico da Fundação promover e estar envolvido no maior número de parcerias na área do voluntariado junto de entidades privadas e públicas que organizem eventos de todas as índoles.

Calendário
As inscrições estão abertas durante todo o ano.

Parceiros
•

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa-Projeto de apoio à mobilidade reduzida nos festivais de verão.;

•

Challenge Lisboa (na área do desporto);

•

B2Run (na área do desporto);

•

Outros.

Entidade Financiadora
Fee de gestão de 500€ por cada projeto de voluntariado que englobe até 100 voluntários.
Pagamento de alimentação, transporte e alojamento da coordenadora do voluntariado.
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2.3. A(gentes) M2.0 - Jovens Agentes de Mudança 2-0
Público-Alvo
1. Jovens em geral;
2. Representantes locais das entidades públicas parceiras e outros decisores políticos.

Descrição
O projeto A(gentes)M_2.0 tem como objetivo primordial a educação para a diferença cultural, a promoção
da marca Europa juntos dos jovens, a promoção de comportamentos de cidadania ativa, a inclusão social e a
solidariedade entre os jovens; e a discussão de temas prioritários entre os decisores políticos com vista a obter
conclusões que sirvam a politica da juventude a nível nacional e europeu.
O projeto desenvolver-se-á em dois momentos principais:
1. Ciclo de Debates e Workshops - “Construir a Mudança!” - pretende-se 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, serão organizados 5 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.

Estratégia
1. Ciclo de Debates e Workshops “Construir a Mudança” - pretende-se uma abordagem centrada nos direitos
e deveres enquanto cidadãos, no incentivo a uma cidadania ativa, onde todos os jovens são chamados a
participar.
Temas dos Ciclos: “Mobilidade Jovem”; “Jovens e a Política”; “Emprego e Educação – Trabalho que futuro?”;
“A União Europeia e os Jovens”; “Jovens e Desenvolvimento Sustentável”. A atividade decorrerá em Cascais,
Odemira, Santa Maria da Feira, Viseu e Tavira (um debate/ workshop organizado em cada um dos concelhos
referidos).
2. “Jornadas da Juventude: Presente e Futuro4Youth”, a realizar em Santa Maria da Feira, Portugal.
A) Duração de 3 dias.
B) Partilha dos resultados obtidos na atividade 2.
C) Dinamização de workshops, mesas redondas, sessões de partilha de boas práticas e grupos de trabalho
que complementam o processo anterior: participação jovem. Serão explorados os 11 domínios dos Youth

Goals.
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Calendário
1 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.

Parceiros
•

Município de Santa Maria da Feira;

Outros a convidar:
•

BETA Portugal;

•

CNJ - Conselho Nacional da Juventude;

•

FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis;

•

Municípios dos locais onde se realizará a actividade;

•

Associações locais;

•

Outros

Entidade Financiadora
ERASMUS +, Juventude em Ação.
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3.1. Programa de Exposições
Público-Alvo
Público geral e comunidade artística, nomeadamente artistas consagrados e
jovens artistas.

Descrição
O Palácio das Artes é uma âncora fundamental da estratégia de atuação da
Fundação da Juventude na área da Criatividade e Inovação permitindo-lhe ser um
emissor de programação cultural da cidade promovendo iniciativas próprias ou
acolhendo iniciativas de terceiros, de entidades públicas e privadas, abrindo este
espaço expositivo à cidade através de um programa de exposições e eventos.

Estratégia
Ao nível da programação de exposições para o ano de 2020, a Fundação da Juventude
pretende desenvolver uma estratégia baseada em três linhas de orientação:
•

Exposições de coleções de arte de fundações ou de outras instituições de
reconhecido mérito ou ainda de jovens artistas conceituados a nível nacional e
internacional promovidas pela Fundação da Juventude;

•

Exposições realizadas por terceiros, entidades públicas e privadas, em que
o Palácio das Artes – Fundação da Juventude é uma instituição que acolhe
programação de terceiros;

•

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

Para o desenvolvimento desta programação cultural, a Fundação da Juventude
tem procurado desenvolver algumas parcerias com entidades públicas e privadas
para a obtenção de apoios necessários ao financiamento desta programação.
Durante o ano de 2019, foram realizadas as seguintes exposições:
•

Mestres Espanhóis da Segunda Metade do Século XX - Coleção MARIANO YERA 23
de Novembro a 3 de Março – 2.107 Visitantes;

•

“Pablo Picasso. Suite Vollard. Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE” – 30 Maio a 11 de
Setembro – 27.240 visitantes;

•

“Abitare Italia” no âmbito da Porto Design Biennale – 28 Setembro a 8 de Dezembro.

Para o ano de 2020 estamos em conversações com duas entidades distintas para
a realização de duas grandes exposições.
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3.2. Concurso Jovens Criadores
Público-Alvo
O Concurso Jovens Criadores é um concurso de âmbito nacional orientado para
os jovens criadores que se enquadra no setor Cultural e Criativo tendo como

target principal os jovens criadores e toda a comunidade educativa ligada às
artes. Podem concorrer os jovens de nacionalidade portuguesa ou residentes
em território nacional, com idade limite de 30 anos à data de 31.12.2019. Nos
projetos coletivos admitem-se concorrentes até 35 anos à data de 31.12.2019,
sempre que a média de idades do grupo não ultrapasse os 30 anos.

Descrição
O Concurso Jovens Criadores é um programa do Instituto Português
do Desporto e Juventude (IPDJ) de incentivo à Criatividade e apoio ao
desenvolvimento do talento dos jovens no setor Cultural e Criativo e desde
então promovido e apoiado pelo IPDJ. O concurso foi lançado em 1996 pelo
Clube Português de Artes e Ideias e, desde 2018, por concurso público, é
organizado pela Fundação da Juventude.
O Concurso é organizado em duas fases, uma fase inicial em que os jovens candidatos apresentam as suas
propostas criativas nas áreas em concurso - Arquitetura, Banda Desenhada e Ilustração, Cinema, Dança,
Design Gráfico, Design de Equipamento, Escultura, Fotografia, Joalharia, Literatura, Moda, Música, New Media

Art, Pintura e Vídeo - e uma segunda fase em que é feita uma seleção de projetos pelo Júri do concurso e na
qual os jovens são convidados a participar na Mostra Nacional de Jovens Criadores. Há ainda a participação
num certame internacional uma vez que o grande objetivo do concurso é promover a visibilidade dos
Jovens Criadores.
Na edição deste ano, o Júri terá a participação de alguns antigos concorrentes e que atualmente são criadores
de referência no setor criativo em Portugal, além de que introduzimos duas novas categorias a concurso – New

Media Art e Vídeo – duas áreas recentes nas Artes Plásticas.

Estratégia
O Programa “Jovens Criadores” visa apoiar a criação, produção e difusão, por e para jovens, de atividades
culturais e artísticas; promover o desenvolvimento artístico de jovens criadores nacionais e incentivar a sua
participação em atividades culturais e artísticas, no que diz respeito à promoção do gosto pela criação livre e
do acesso ao direito à cultura.
É um programa que desde a sua origem tem contribuído para o lançamento de inúmeros jovens no setor
Cultural e Criativo em Portugal nas diversas áreas do setor cultural e criativo, nomes incontornáveis como
Nuno Baltazar, António Tenente, Walter Hugo Mãe, Gonçalo M. Tavares, Vasco Araújo, José Luís Peixoto, Tiago
Guedes e muitos outros jovens foram antigos concorrentes que se vieram a notabilizar nas suas áreas criativas.
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Calendário
•

Lançamento do Concurso até Dezembro de 2019;

•

Mostra Nacional dos Jovens Criadores a realizar no Norte (em local a definir) até Março de 2020.

Parceiros
•

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto;

•

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

Entidade Financiadora
•
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3.3. Concurso dos Martelinhos de São João 2020
Público-Alvo
Todos os cidadãos portugueses e estrangeiros, em especial jovens.

Descrição
O Concurso Martelinhos de São João 2020 é uma iniciativa da Fundação
da Juventude organizada em parceria com a Câmara Municipal do Porto,
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 Martelo de S. João.
A parceria com a Câmara Municipal do Porto será́ trabalhada no sentido
de envolver este parceiro estratégico na divulgação e dinamização do
Concurso na cidade junto dos seus comerciantes, munícipes e visitantes.
No final do Concurso será́ realizada uma Exposição dos trabalhos, 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 distribuídos por categorias
2D, 3D e vídeo.

Estratégia
Para esta edição foi feito o desafio ao Município do Porto no sentido de
potenciar a iniciativa a nível local.

Calendário
•

Lançamento e Campanha de Divulgação: Fevereiro 2020;

•

Apresentação de Propostas: até Maio de 2020;

•

Seleção de Candidaturas e Comunicação de Resultados: durante
Maio de 2020;

•

Exposição dos Trabalhos Finais: Junho de 2020.

Parceiros
•

Câmara Municipal do Porto.
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3.4. Programa Nacional de Bolsas de Investigação na área
da Cidade e da 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 Arquitectos.

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 património cultural nacional.
Para esta edição o Tema será: Cidade e Património Arquitetónico do Séc. XX: 1910-1999. De âmbito
Nacional, serão atribuídas até 7 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 Arquitectos
- Secções Regional do Norte e do 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.
Para esta edição, aderiram os Municípios: Caldas da Rainha, Cascais, Coimbra, Funchal, Matosinhos, Porto
e Santa Maria da Feira. No final do Programa será realizada uma exposição itinerante dos trabalhos finais
em todos os Municípios apoiantes e aderentes.

Estratégia
Programa que tem como objetivo incentivar jovens licenciados para uma carreira profissional ligada à
Investigação e 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, das
Regiões Norte, Centro e Sul, pela sua riqueza endógena ao nível do edificado.
Envolver o maior número possível de Municípios e Entidades parceiras uma vez que são um elemento
promotor e essencial na implementação deste programa de Bolsas.

Calendário
•

Campanha de divulgação: Dezembro de 2019;

•

Sessão de Esclarecimento: Janeiro de 2020;

•

Data limite de entrega das candidaturas: Março de 2020;

•

Comunicação das candidaturas selecionadas e dos resultados Abril 2020;

•

Data limite para Apresentação do Trabalho Final: Julho de 2020.
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Parceiros
Científico:
•

Ordem dos Arquitectos (incluindo a Secção Norte e Sul);

Municípios:
•

Caldas da Rainha;

•

Cascais;

•

Coimbra;

•

Funchal;

•

Matosinhos;

•

Porto;

•

Santa Maria da Feira.
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4.1. NIDE - Ninho de Empresas de Lisboa e Co-working
(StartUP Juventude)
Público-Alvo
Jovens Empreendedores
Podem candidatar-se empreendedores com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos (inclusive).
Excecionalmente, poderemos aceitar candidaturas de empreendedores com idade superior a 35 anos.
Os empreendedores podem ser recém-licenciados ou com formação técnica especializada, ou com experiência
profissional comprovada ou complementar na sua área de negócio, que queiram constituir a sua empresa.

Descrição
Os NIDE - Ninhos de Empresas (NIDE) 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.

As empresas instalam-se em gabinetes com todos os apoios logísticos necessários para o seu
desenvolvimento, nomeadamente a nível de internet, reprograf ia, telecomunicações, serviços de

mentoring e coaching, bem como, benef ício de um conjunto de parcerias exclusivas da Fundação da
Juventude com várias entidades de referência, tudo isto a um preço muito competitivo.
O NIDE Lisboa localiza-se na Delegação da Fundação, na Rua Conde de Redondo n.º 46-A, R/C, 1150-107
Lisboa e disponibiliza 15 gabinetes de diferentes tipologias com capacidade para 60 empreendedores.
Os empreendedores podem 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 de Delegação Regional, a Fundação pode ainda disponibilizar: 9 salas de
formação (práticas e teóricas), 1 sala TIC, 2 salas de reuniões e 2 salas de 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 potenciais 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.
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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.

Calendário
•

Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020.

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 ( RNI – Rede Nacional de Incubadoras );

•

Made Of Lisboa.

Entidade Financiadora
O projeto é auto-financiado com as rendas dos empreendedores, mas necessita de outros apoios/
patrocinadores complementares.
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4.2. PEJENE – Programa de Estágios de Jovens Estudantes
do Ensino Superior, 28ª Edição
Público-Alvo
Estudantes do ensino superior a f requentar 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, autarquias, entre outras).

Descrição
O PEJENE tem como objetivo principal valorizar o currículo dos jovens
enquanto estudantes, de forma a facilitar a sua inserção 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 já permitiu a mais de 8.000 jovens a realização de estágio, tendo verificado nos últimos 3 anos uma
taxa de empregabilidade média de 22,5%.

Estratégia
O PEJENE é um forte contributo para ultrapassar o obstáculo da falta de experiência e de curricula dos jovens
alunos e da pouca preparação para o mundo do trabalho.

Calendário
•

Lançamento – Janeiro de 2020;

•

Promoção e divulgação – Fevereiro a Abril de 2020;

•

Pré-seleção – Maio e Junho de 2020;

•

Estágios – Julho a Setembro de 2020;

•

Entrega de certificados – Outubro de 2020.

Entidade Financiadora
•

36

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Emprego e Empreendedorismo

4.3. PE MAAT – Programa de Estágios MAAT
26ª, 27ª e 28ª Edições
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, 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
O PE MAAT destina-se a alunos do ensino superior, cujo objetivo principal
é proporcionar o aprofundamento dos seus conhecimentos técnicocientíf icos através do conf ronto 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 – Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia.
Os estágios têm a duração de 6 meses e podem ser alargados até aos 12 meses.

Estratégia
Para além das áreas das Artes, a estratégia para as próximas edições é envolver mais jovens nas áreas
das Ciências.

Calendário
•

PE MAAT 26ª Edição – até Abril de 2020;

•

PE MAAT 27ª e 28ª Edição – de Fevereiro de 2020 a Abril de 2021.

Entidade Financiadora
•

Fundação EDP, MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.
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4.4. Empreende Jovem
Público-Alvo
Jovens empreendedores e jovens estudantes do ensino secundário,
profissional e superior do Município do Porto.

Descrição
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
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 articulação com a Câmara
Municipal do Porto.
Realça-se que, na edição de 2019, foram realizados 30 Roteiros do Empreendedorismo, nos quais participaram
784 alunos de escolas secundárias e profissionais de 15 escolas do concelho do Porto.
A Fundação da Juventude pretende estender este projeto a outros municípios.

Calendário
•

Ano letivo 2020/21.

Parceiros
•

Câmara Municipal do Porto.

Entidade Financiadora
•
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4.5. INCORPORA
Público-Alvo
Pessoas em situação ou risco de exclusão social, pessoas com algum tipo de incapacidade, desempregados de
longa duração, maiores de 45 anos, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, vitimas de violência doméstica.

Descrição
A Fundação ”la Caixa” é a entidade responsável pelo projeto INCORPORA em Portugal. Neste momento 44
entidades sociais trabalham este público com o objetivo de os integrar no mercado de trabalho. As entidades
estão divididas por 8 núcleos, Porto, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Viseu, Faro, Évora e Beja.
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 (Porto e Lisboa) é uma das entidades que participa neste programa que iniciou a
1 de Junho de 2018 e que fará a ligação entre os candidatos a emprego e as empresas portuguesas disponíveis
para empregar, que beneficiarão de assistência especializada na execução do programa.

Estratégia
A equipa de trabalho é composta por quatro técnicos, dois de acompanhamento responsável pela angariação
de beneficiários com perfil Incorpora e dois 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 empregar, que beneficiarão de assistência especializada na execução
do programa. Este programa tem caráter de gratuitidade.
Em 2019, a nivel nacional, as 46 entidades que fazem parte do Incorpora conseguiram integrar mais de 1000
beneficiários com perfil Incorpora em variadas empresas com contrato de trabalho.

Calendário
•

1 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.

Parceiros
•

Todas as empresas a contactar para angariação de ofertas de trabalho.

Entidade Financiadora
•

Fundação La Caixa.
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4.6. Get Forward
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 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
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 pretende a Fundação da Juventude dirigirse 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.

Estratégia
O projeto GET FORWARD até ao momento já realizou 3 das 6 ações propostas, com o Município de Vila Nova
de Gaia na área de Atendimento ao Público, com o Município de Gondomar na área de Turismo e com o
Município da Maia na área de Comércio. Ainda em 2019 iniciaremos com o Município do Porto na área de
Turismo e de Matosinhos na área de Gestão de Conteúdos Online.
O projeto tem o seu término em Maio de 2020, com um seminário final de avaliação do projeto e com a
participação de todos os intervenientes (formandos, formadores, Municípios, empregadores, outros parceiros).
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.
A solução proposta passa por assegurar uma transição bem-sucedida entre o estado de desemprego, ou de
exclusão social, para a reintegração no sistema de educação ou para (re)integração no mercado de trabalho.
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Calendário
•

Duração de 36 meses, até Maio de 2020.

Parceiros
•

Câmara Municipal do Porto;

•

Câmara Municipal da Maia;

•

Câmara Municipal de Gondomar;

•

Câmara Municipal de Matosinhos;

•

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

•

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

Entidade Financiadora
•

Projeto 100% financiado para 36 meses;

•

71.820 euros pelo Poise;

•

67.980 euros Santa Casa da Misericórdia de Lisboa como Investidor Social.
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4.7. Concurso Nacional de Jovens Empreendedores
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
A 3ª Edição do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores será organizada no ano letivo 2019/2020, tendo
por objetivo a promoção do empreendedorismo qualificado, 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, acompanhados
por um professor/formador responsável pelo projeto.
O júri nacional do Concurso selecionará até 80 projetos/trabalhos (referentes ao Ensino Secundário e referentes
ao Ensino Universitário) para participarem na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, que decorrerá no
Porto, em Junho de 2020, durante a qual serão atribuídos os prémios aos melhores projetos/trabalhos.

Estratégia
Ao organizar o Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, que se distingue pela sua abrangência em
termos de público-alvo, colocando na mesma competição estudantes a frequentar os ensinos secundário
e profissional, e superior, a Fundação da Juventude pretende contribuir para o despertar, cada vez mais
precoce, para o empreendedorismo, bem como para a valorização dos jovens, dos professores e dos
estabelecimentos de ensino que se dedicam às questões da inovação, da criatividade e do desenvolvimento
de um espírito empreendedor.

Calendário
•

Lançamento e Divulgação do Concurso: de Novembro 2019 a Abril de 2020;

•

Apresentação de Candidaturas: até 24 de Abril de 2020;

•

Seleção de Candidaturas e Comunicação de Resultados: Maio de 2020;

•

Mostra Nacional de Jovens Empreendedores: de 01 a 03 de Junho de 2020.

Parceiros Institucionais e Entidades Financiadoras
•

Rede PortusPark;

•

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

Em negociação:
•

Câmara Municipal do Porto;

•

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

•

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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4.8. Mostra Nacional de Jovens Empreendedores
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 e Estratégia
Na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores serão apresentados os trabalhos selecionados no âmbito
do Concurso Nacional dos Jovens Empreendedores (referentes ao Ensino Secundário e referentes ao Ensino
Universitário).
A Mostra decorrerá de 01 a 03 de Junho de 2020, na cidade do Porto, sendo que durante a Mostra 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 Secundário e
Ensino Universitário).
Durante os 3 dias de Mostra serão organizadas Conferências destinadas a professores e alunos sobre temas
de interesse e relacionados com o Empreendedorismo.

Calendário
•

Mostra Nacional de Jovens Empreendedores: 01 a 03 de Junho de 2020.

Parceiros Institucionais e Entidades Financiadoras
Em negociação:
•

Câmara Municipal do Porto;

Mecenas
Em negociação:
•

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;

•

Banco Europeu de Investimento;

•

Altice;

•

Grupo BP;

•

Fundação EDP;

•

LA CAIXA;

•

LIPOR;

•

Fundação Millennium BCP;

•

Douro Azul;

•

Galp Energia;

•

NOS;

•

Delta Cafés;

•

British Council;

•

BOSH;

•

Outros.
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4.9. FORM-ARTE +
Público-Alvo
•

Formadores;

•

Associações juvenis e associações culturais;

•

Formandos;

•

Centros de formação profissional.

Descrição
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-ART +” introduz uma nova abordagem para a aprendizagem profissional, ambiental e
cultural, que parte dos Caminho de Santiago como o primeiro itinerário cultural europeu, extensível para
outras rotas turísticas ou património cultural europeu como novas plataformas educacionais para jovens, de
várias categorias profissionais.
Juntamente com a aquisição de habilidades profissionais, o projeto pretende promover também nos jovens a
valorização do património cultural e a defesa dos valores sociais, incluindo o meio ambiente.
O projeto procura testar e validar uma nova abordagem de aprendizagem baseada no património cultural
europeu, com um triplo objetivo:
1. Fortalecer competências-chave para uma ampla gama de profissionais por meio da Dinâmica
de Aprendizagem de Serviços (SLDs) relacionada com o Património Cultural Europeu e o apoio por meio
de uma sala de aula móvel equipada com tecnologias polivalentes para áreas rurais.
2. A aquisição adicional de conhecimentos relacionados à cultura não incluídos no mesmo currículo das
especialidades do EFP.
3. Defesa dos valores sociais por meio de ações de apoio à estratégia europeia de combate às mudanças
climáticas, baseadas nos mesmos conhecimentos profissionais adquiridos em conjunto com a valorização
do património cultural europeu.

Estratégia
Será desenvolvido um Guia Didático para formadores e uma plataforma e-learning, disponível em 5 idiomas.
Metodologia de interesse para a qualificação profissional aplicada ao Património Cultural Europeu e à defesa
ambiental. O projeto contempla uma ação-piloto de e-learning para 50 formadores, provenientes de vários
contextos da formação profissional de âmbitos especiais e interessantes para valorização, reabilitação e
conservação do património cultural da UE e internalização de critérios, medidas e considerações ambientais.

Calendário
•

1 de Novembro de 2019 a 30 de Abril de 2022;

•

25 e 26 de Maio de 2020, segunda reunião de parceria a realizar no Porto.

Parceiros
1. Grupo SanValero, Saragoça, Espanha;
2. Ministério Federal para a Sustentabilidade e Turismo, Viena, Áustria;
3. Parque Científico e Tecnológico para o meio Ambiente, Turim, Itália.

Entidade Financiadora
•
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4.10. Espalha Talentos | Spread Talents
Público-Alvo
Jovens empreendedores, das Regiões Norte e Centro de Portugal.

Descrição
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 3 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 a realizar de forma extensiva 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
Realização de levantamentos e estudos 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 tecnológicas, 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.
3. Talent Booster / Emancipador de Talentos
Esta atividade 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:
4. Talents Showcase @int.biz.shows (Mostra de Talentos em eventos internacionais)
5. Talents Showcase @int.biz.2.biz (Mostra de Talentos em missões internacionais)
6. Talent Marketplace / Mercado de Talentos (Plataforma colaborativa e de promoção internacional da oferta
de bens e serviços culturais e criativos nacionais).
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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 Ações de Capacitação,
Mostras e Missões Internacionais.

Calendário
•

Julho 2018 a Junho 2020.

Parceiros
•

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

•

Portus Park.

Entidades Financiadoras
•
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4.11. TEACHSUS – Teaching And Educating For Sustainability
Público-Alvo
•

Adultos - professores, formadores, mentores - de instituições/
organizações envolvidas na educação, na formação de adultos/
profissionais/jovens - precisam de uma perspetiva mais ampla
sobre a educação como um todo, para compreender a simplicidade
e complexidade da sustentabilidade, precisam de conhecimento
específico e nova metodologia/ferramentas para ajudá-los a
ensinar sustentabilidade, desenvolver habilidades, mudar atitudes
e formar personagens em sistemas educacionais;

•

Estudantes

universitários

que

pretendam

ser

professores/

formadores / mentores / especialistas / gestores de RH.

Descrição
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.

Estratégia
O objetivo geral do projecto 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.
Desenvolver e avaliar visões alternativas de um futuro sustentável.

Calendário
•

Dezembro 2018 a Novembro 2020;

•

Atividade de Aprendizagem no Porto: 30 de Março a 4 de Abril de 2020.

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.

Entidades Financiadoras
•

ERASMUS +, Agência Nacional da Roménia.
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4.12. 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
A presença de obstáculos como a qualidade das redes e infra-estruturas 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 detectadas 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.
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Estratégia
A nível local, regional, nacional serão estabelecidas parcerias com municípios tendo em vista a prossecução
dos objetivos elencados e os resultados esperados a nível europeu:
•

50 formadores participam na metodologia e no guia;

•

250 alunos formados em 25 populações rurais;

•

25 empregos diretos gerados;

•

25 pessoas com necessidades especiais (portadores de deficiência) formadas;

•

100 medidas de integração na inclusão social de género.

Calendário
•

1 de Novembro de 2019 a 30 de Abril de 2022;

•

28 e 29 de Maio de 2020, segunda reunião de parceria a realizar no Porto.

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.

Entidades Financiadoras
•

ERASMUS +.
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5.1. Sistema de Aprendizagem | Porto
Vetor Estratégico
À semelhança dos anos anteriores, prevê-se a continuação de atividades formativas, aquisição de ferramentas
para a colocação em prática das competências adquiridas e evolução de toda a sua criatividade, incrementando
também várias acções de forma a despertar, fomentar e sensibilizar para as áreas profissionais que escolheram.
As facilidades de integração de algumas áreas, nomeadamente hoteleiras no mercado de trabalho sem
formação adequada, transforma-o num mercado de trabalho pouco consistente e profissional.
Na formação financiada, o regulamento específico do SISTEMA DE APRENDIZAGEM, não nos permite
alterações, visto sermos obrigados a cumprir o regulamento, que é alterado com alguma regularidade, não
facilitando uma melhor formação e integração dos jovens no sistema educativo, bem pelo contrário, em
alguns casos, dificultando todo o trabalho e estratégias planeadas e planificadas para um ano curricular.
Na formação não financiada, é nosso objectivo que se destinem a um público em geral na sua maioria e a um
público especializado, quando o mercado assim o solicitar. Temos por base prever o seguinte enquadramento:
A. Procura ativa de emprego
Ação de formação que visa dar resposta a várias questões relacionadas com a procura ativa de emprego;
B. Atualização
Manter-se atualizado para novos processos, novos públicos / novo mercado;
C. Passos para a criação do próprio emprego
Ação de formação que visa elucidar potenciais candidatos à criação do próprio emprego;
D. Ensinar os princípios bancários e colocá-los perante os desafios da gestão, inserido num contexto
competitivo, desafiando também os jovens a serem cidadãos e consumidores mais conscientes.
E. Conceitos formativos na área de gestão, marketing e gestão organizacional.
Simulação da criação de uma mini-empresa. Criação de um produto ou serviço.

Público-Alvo
Formação Financiada – Sistema de Aprendizagem
•

Jovens com idade inferior a 25 anos

•

3º ciclo do ensino básico ou equivalente

•

Ou habilitação superior ao 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente, sem conclusão do ensino secundário
ou equivalente.

Formação não Financiada
•

Público-alvo varia de acordo com a formação.

Descrição
São cursos de formação profissional inicial, em alternância, dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no
mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos, conferindo dupla certificação – escolar e
profissional (12º ano, Nível IV).
Esta formação é transversal (sociocultural, cientifica, tecnológica e em contexto de trabalho), alternando o
ensino prático com o teórico. A Formação é ministrada em horário laboral, de 2ª a 6ª feira, para turmas de 20
a 24 jovens, com uma duração aproximada de dois anos e meio.
Os formandos poderão beneficiar dos benefícios, subsídio de alimentação, transporte, acolhimento, bolsa de
profissionalização e bolsa de material de estudo.
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Estratégia
Com o espaço que a formação criou, temos capacidade para ministrar outro tipo de cursos para outros
públicos-alvo, condições para workshops de cozinha ou mesa e bar, assim como para outras áreas, através do
nosso espaço multiusos. Este é um espaço amplo, preparado com uma tela gigante, também com condições
para efetuar exposições, pequenas feiras temáticas e outras atividades.
É nosso grande objectivo para 2020, o aluguer de espaço, criação de workshops e formações modulares.
A opção da mudança para este novo espaço, exige da nossa parte um grande esforço de dinamização das áreas
e serviços que temos para oferecer, para além da formação financiada, de forma a rentabilizar o investimento
efetuado neste espaço polivalente.
Para além disso, de forma a criar sinergias, toda a formação da Fundação da Juventude deverá ser efetuada
neste polo de formação, justificando a sua existência.

Calendário
•

O calendário é variável, não se aplicando a sua apresentação. As aulas da formação financiada ministram-se das
09h00 às 17h00, de 2ª a 6ª feira. No caso de outras atividades, funcionaram de acordo com a necessidade e
caraterísticas das mesmas.

•

A abertura deste pólo é efetuada às 8H30 da manhã.

Parceiros
•

Todas as entidades acolhedores 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;

•

Utilização dos nossos espaços pelo IEFP para ministrar um curso de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria- Nível IV;

•

Participação no Núcleo Empresarial do Bonfim, que é um órgão local de concertação e congregação de
esforços, funcionando como um espaço privilegiado de diálogo, diagnóstico e análise, visando a promoção
do desenvolvimento económico local, do abandono escolar e das oportunidades de trabalho. Funciona na
Junta de Freguesia do Bonfim e é orientada pelo seu Presidente;

•

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, integrando o Conselho Consultivo, juntamente com outras
instituições e organismos locais representativos do setor económico e social, como parceiros na formação;

•

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

Entidades Financiadoras
•

Os Cursos do Sistema de Aprendizagem, iniciaram na Fundação da Juventude através de um protocolo
com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional desde 2009 e são financiados pelo POCH Programa Operacional Capital Humano.
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Cursos a Transitar e Previstos para 2020:
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Ref.

Cursos que transitam para 2020

A38

Técnico(a) de Restaurante e Bar

A39

Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria

A40

Técnico(a) de Inf.-Instalação e Gestão de Redes

A41

Técnico(a) de Ação Educativa

A42

Técnico(a) de Restaurante e Bar

Ref.

Cursos Novos a transitar ou a iniciar em 2020

A43

Técnico(a) de Multimédia

A47

Técnico(a) de Secretariado

A45

Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria

A44

Técnico(a) de Ação Educativa

A46

Técnico(a) de Restaurante e Bar

Qt.

Workshops

4

Serviço de Vinhos (Público em Geral)

6

Doçaria, Bolachas, Bolos Afins

Formação Profissional

5.2. Sistema de Aprendizagem | Lisboa
Público-Alvo
Jovens até 24 anos de idade, que possuam o 3º Ciclo do ensino básico ou equivalente, sem conclusão do
ensino secundário ou equivalente.

Descrição
A Fundação da Juventude, enquanto entidade formadora acreditada, e com larga experiência em projetos de
formação profissional, ministra os cursos do Sistema de Aprendizagem, programa financiado pelo Instituto de
Emprego e Formação Profissional, do qual é entidade protocolada desde 2009.
As ações do Sistema de Aprendizagem são ações de formação profissional inicial, em alternância, dirigidas
a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos,
conferindo dupla certificação – escolar e profissional (12º ano, Nível IV).
Esta formação é transversal (sociocultural, cientifica, tecnológica e em contexto de trabalho), alternando o
ensino prático com o teórico.

Estratégia
Cursos de Continuidade (8 cursos):
•

Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes;

•

Técnico/a de Juventude;

•

Esteticista (2 turmas);

•

Técnico/a de Vendas (3 turmas);

•

Técnico/a de apoio à Gestão.

Prevê-se a abertura de 4 novos cursos em 2020.

SISTEMA DE APRENDIZAGEM

LISBOA

Parceiros

NOVOS CURSOS

•

RedEmprega de Lisboa;

INÍCIO EM OUTUBRO DE 2019

•

RedEmprega Centro Historico;

Entidades acolhedoras de Formação Pratica em Contexto de Trabalho:
•

Adidas, FNAC, Grupo Sonae, Body Concept, Grupo Bizarro (Springfield,
Women’s Secret e Cortefiel), Norauto, Midas, Mercedes, Fujitsu entre outras.

Entidades Financiadoras
•

SISTEMA DE APRENDIZ

LISBOA
INSCRIÇÕES
ABERTAS
www.fjuventude.pt

INÍCIO EM OUTUBRO DE

- Técnico/a de Vendas
- Técnico/a de Apoio à Gestão
- Técnico/a de Juventude

NOVOS CUR
- Técnico/a de Vendas

Horário:

08:00-14:00h ou 14:00-20:00h

- Técnico/a de Mecatrónica

- Técnico/a de Apoio à Gestão
- Técnico/a de Juventude
- Técnico/a de Mecatrónica

- Esteticista

- Esteticista

DUPLA CERTIFICAÇÃO 12º ano + Certificação Profissional - Nível 4
Requisitos obrigatórios: Idade inferior a 25 anos (9º ano ou equivalente)

DUPLA CERTIFICAÇÃO 12º ano + Cer
Requisitos obrigatórios: Idade inferior a 2

APOIOS PREVISTOS
- Bolsa de Proﬁssionalização
- Subsídio de Alimentação
- Subsídio/Despesas de Transporte

APOIOS PREVISTOS
- Bolsa de Proﬁssionalização
- Subsídio de Alimentação
- Subsídio/Despesas de Transporte

POSSIBILIDADE AINDA DE
- Bolsa para Material de Estudo
- Despesas de Acolhimento
- Subsídio de Alojamento

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

Rua Joaquim António de Aguiar, nº168
4000 - 310 Porto
Tel: (+351) 22 092 52 59
Email: aprendizagem@fjuventude.pt

Rua Joaquim António de Aguiar, nº168
4000 - 310 Porto
Tel: (+351) 22 092 52 59
Email: aprendizagem@fjuventude.pt

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional. IP
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Comunicação
Institucional e Fundraising
Estratégia
Pretende-se desenvolver uma estratégia de comunicação institucional que reforce o valor da marca Fundação
da Juventude ativando a comunicação desta enquanto protagonista principal na conceção e organização dos
vários projetos e iniciativas, sem prejuízo da afirmação da identidade de cada projeto e da respetiva estratégia
da comunicação de projeto. A ideia é potenciar a umbrella Fundação da Juventude e com isso reforçar a
ativação da marca, o património da sua experiência de 30 anos e o protagonismo enquanto instituição de
referência na definição das políticas de juventude a nível nacional.
Como principais linhas de orientação estratégica propomo-nos:
1. Reforçar a notoriedade da marca Fundação da Juventude articulando com maior assertividade e eficácia
os dois níveis de comunicação: institucional e de projeto;
2. Reforçar a presença da Fundação na Juventude nas redes sociais investindo numa presença mais forte e
articulada com as demais plataformas de comunicação;
3. Apostar numa linguagem mais impactante e atual, reforçando uma linguagem de maior proximidade e
humanização – promover histórias de transformação da juventude;
4. Investir em redes de colaboração com a Fundação da Juventude, apostando em relações de maior
cooperação e proximidade com os principais públicos alvo nomeadamente Estudantes, Escolas, Parceiros
Institucionais e Fundadores;
5. Iniciar um processo de comunicação que suporte a estratégia de internacionalização da Fundação da
Juventude reforçando uma comunicação em formatos bilingue.
Esta orientação estratégica tem como base não só a ativação da marca, conforme já referido, mas também
a intenção de iniciarmos durante o ano de 2020 uma política de FUNDRAISING que nos permita reforçar a
autonomia financeira da Fundação e aprofundar a sua ligação à iniciativa privada de forma a aumentar a
sustentabilidade das suas iniciativas e projetos. Esta ligação, além da inequívoca justificação financeira, significa
também um reforço na missão da Fundação porquanto a sua intervenção enquanto plataforma de ligação
do mercado de trabalho entre Empresas e Jovens será cabalmente facilitada se houver uma maior ligação
ao tecido empresarial. Nesta medida, parece-nos essencial uma estratégia de maior ligação da Fundação da
Juventude com o tecido empresarial.
Paralelamente prosseguiremos com a estratégia de ligação e aprofundamento de toda a rede de Parceiros
Institucionais com quem a Fundação da Juventude mantem uma relação de proximidade desde há muitos
anos e que através da comunicação dos projetos confirmam o trabalho de cooperação sem o qual não seria
possível concretizar o plano de atividades que anualmente nos propomos realizar.

Site Oficial
O site é atualmente uma ferramenta de comunicação central no contexto da comunicação digital. O site da
Fundação da Juventude foi lançado no início de Novembro de 2013 e teve como objetivo principal tornar a
comunicação mais prática e apelativa para o público-alvo jovem.
O site dá destaque aos Projetos e Atividades da Fundação além de que contém toda 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. No entanto, entendemos que em termos de imagem
gráfica e manuseio de acessos deveria ser renovado para além de passar a ser bi-lingue.
Assim, e assinalando o 30ª aniversário da Fundação, pretendemos durante o ano de 2020 levar a cabo uma
reformulação da plataforma existente. Estamos a estudar soluções que viabilizem o projeto sob o ponto
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Comunicação Institucional e fundraising

de vista técnico e de financiamento necessário. Trata-se de um investimento grande, cuja viabilidade será
estudada durante o ano de 2020.

Newsletter Externa
Em 2020 prosseguir-se-á a política de envio de mailing com envio de algumas newsletters externas numa
periodicidade definida em função dos projetos e atividades em curso. A Fundação da Juventude dispõe
de uma base de dados com mais de 18.000 contactos, devidamente segmentada por áreas de interesse e
conexão com a Fundação estando a cumprir o RGPD.

Redes Sociais
A estratégia de comunicação nas redes sociais é essencial em qualquer organização sobretudo naquelas em
que o foco é a Juventude, nesse sentido a estratégia de comunicação da Fundação terá necessariamente de
passar por uma presença forte nas principais redes: Facebook, Instagram e Youtube. Complementarmente o
LinkedIn e Twitter são também redes importantes para a Fundação, sobretudo em contextos mais profissionais.
Durante o ano de 2020 iremos prosseguir com a atualização permanente de conteúdos, segmentando o tipo
de publicação por plataforma e ajustando os horários mais críticos para melhorar o nível de visualizações.
Igualmente o Youtube continuará a ser alimentado com novos conteúdos, em especial novos vídeos 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 das duas plataformas.
A Fundação da Juventude tem vindo a crescer nos níveis de alcance em todas as redes resultado desta política
de comunicação consistente, mas ainda estamos aquém do pretendido.
Assim, durante o ano de 2020, iremos prosseguir com a política de planeamento já iniciada, mas reforçar e
inovar ao nível da construção das publicações de forma a crescer em termos de nível da interação (engagement).
Iremos apostar mais em conteúdos com humanização procurando trazer histórias de transformação dos
nossos jovens e convidando alguns embaixadores a fazerem parte da nossa rede de impacto.

Participação Em Feiras
FUTURÁLIA

QUALIFICA

Quando: 25 a 28 de Março 2020

Quando: 11 a 14 de Março 2020

Onde: FIL Lisboa.

Onde: EXPONOR - Porto

Organização: AIP – Feiras, Congressos e Eventos.

Organização: EXPONOR

FEIRA DE EMPREGO DO PORTO

OUTRAS

Quando: Outubro de 2020
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Porto
Palácio das Artes
Largo de S. Domingos, 16-22
4050-545 Porto

Lisboa
Rua Conde Redondo n.º 46, R/C
1º e 2º piso,
1150-107 Lisboa
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Onde Estamos

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”.
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Quem Somos

Quem Somos
Sede
Cristina Mesquita, Secretária Pessoal Comissão Executiva/Administração
Susana Chaves, Gestora de Projeto
Paula Cardoso, Gestora de Projeto
Ema Gonçalves, Gestora de Projeto
Maria do Carmo Moreira, Gestora de Projeto
Departamento Financeiro
Ricardo Chaves
Fátima Rodrigues
Formação Profissional
Sistema de Aprendizagem/Porto
Filomena Araújo, Gestora de Projeto
Carla Sousa
Cristina Sousa
Eduardo Almeida

Delegação de Lisboa
Bruno Neto, Gestor de Projetos
Ninho de Empresas e Coworking (StartUP Juventude)
Paula Graça, Gestora de Projeto
Formação Profissional
Sistema de Aprendizagem/Lisboa
Marisa Fernandes, Gestora de Projeto
Sónia Silva
Inês Machado
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Testemunhos
Jovens Cientistas e Mostra Nacional de Ciência
“Estar presente na Mostra Nacional de Ciência é uma experiência especial e única! Não só pelo fato de
apresentarmos o culminar do nosso projeto individual ou de grupo, mas também pela alegria e companheirismo
que obtemos com estes 3 dias. Esta mostra deu-me amigos, deu-me a vontade de investigar e de atingir
novos objetivos e patamares. Ensinou-me que muito mais do que ganhar e perder, aprender sobre Ciência é
incrível.” - Mauro Franqueira, Escola Secundária Dona Maria II, Braga
“A mostra permitiu-me conhecer novos países, pessoas e perspetivas. Foi onde partilhei o meu pequeno
contributo para a Ciência com outros Jovens Cientistas. Abriu-me as portas para inúmeras oportunidades!
Aprendi muito, viajei muito e fiz amigos dos 4 cantos do mundo. Descobri que, como eu, existem milhares de
jovens que têm um gosto especial pela Ciência e pela Investigação. De certa forma, todas as experiências que
vivi moldaram-me e transformaram-me na pessoa que sou hoje.” - Matilde Silva, Escola Secundária de Arouca

PEJENE
“A realização deste estágio representou para mim uma experiência que ultrapassou quaisquer expetativas. Até
à data, nunca tinha tido oportunidade de me integrar na área de Recursos Humanos. Sinto que me adaptei
bastante bem e esta acabou por ser uma área que me despertou interesse.” - Patricia Marques, Timing People
“O PEJENE simplifica significativamente o processo de procura e candidatura às diversas oportunidades de
estágios fornecidas por uma multitude de empresas e outras entidades, facilitando assim a participação de
qualquer pessoa.” - Miguel Fradinho, MD3

PEMAAT
«O estágio no MAAT é uma experiência bastante enriquecedora! É uma excelente oportunidade de preparação
para o mercado de trabalho, enquanto estudante universitária. Além disso, o programa é ótimo para aprender
a gerir melhor o tempo, aprofundar conhecimentos referentes à eletricidade, potenciar o espírito de equipa,
melhorar a comunicação e saber adequá-la à faixa etária do público.” - Ana Catarina Marques, estagiária e
aluna do curso Engenharia da Energia e do Ambiente (FCUL)
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Testemunhos
Área

A(gentes) M – Jovens Agentes de Mudança
“As Jornadas da Juventude foi acima de tudo um momento de partilha, um momento de reflexão, juntamente
com outros jovens e é muito importante que dêem esta voz ativa aos jovens e que mostrem que os jovens têm
ideias e que estas podem ser concretizadas. Para mim, ser um Agente de Mudança é pensar fora da caixa,
querer fazer fora da caixa, querer sair do sistema e pensar mais além. Não pensar só a nível local mas a nível
nacional, europeu e mundial.” - Sofia Pais

Semana dos Direitos da Juventude
“É difícil para mim encontrar palavras para descrever esta semana. Resumo-a, não conseguindo ser isto a
descrição total, num misto de emoções intensa. Foi-me permitido fazer amizades extraordinárias e expressar
opiniões sobre um tema que me interessa bastante, mas sobretudo pude ouvir e ter noção de experiências
reais que sempre me pareceram 'coisa de filme'. Aprendi outra realidade e saí desta semana uma pessoa
diferente: com muitos mais conhecimentos e com uma maior capacidade para perspetivar e relativizar
problemas. Agradeço imenso esta oportunidade, do fundo do meu coração.” - Rita Ribeiro

Empreende Jovem
“Parece-me ser bastante positivo no âmbito da estimulação dos jovens portugueses. O meu espírito criativo
manteve-se praticamente idêntico, contudo, adquiri alguns conhecimentos acerca de “como pensar” num
meio empreendedorista. É de fato aliciante, imaginar-me a desenvolver projetos possíveis de melhorar
o estado da sociedade, porém é também essencial reflectir, pois nem todos têm vocação de resolver
problemas. É, portanto, uma atividade a ter em conta num futuro próximo.” - Larissa Andrade, Escola
Secundária Clara de Resende

Voluntariado
“O primeiro contacto com a FJ foi no inicio de 2015, numa altura em que eu mudava de curso… Ao longo
de todos estes anos, participei em dezenas de ações de voluntariado, umas de carácter cultural, outras de
carácter social. Participar em todas estas ações permitiu-me por um lado conhecer novas pessoas, mas
também conhecer novas realidades e novas perspectivas. Numa fase inicial foi muito útil para a reorientação
do meu percurso de vida, mas depois ao longo de todos os outros anos, foi uma fonte de novas amizades,
de conhecimento de novos projetos e de criação de impacto tanto a nível individual, como no sentido de
grupo em diversas ações e diversos projetos e isso para mim foi extremamente gratificante, mas também
extremamente útil para o meu crescimento pessoal e com impacto no meu percurso profissional também.”
- Gonçalo Salazar Oliveira
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