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Novos e mais desafios. É desta forma que vemos o ano de 2023. As perspetivas para o futuro mostram-
nos um cenário de instabilidade económica, marcado simultaneamente pela recuperação pós-
pandémica e por uma guerra, com impacto e dimensões globais. Este é, ao mesmo tempo, um 
momento de oportunidade. Oportunidade de (re)pensar, (re)ativar, (re)definir, (re)agir. 

Pioneira em Portugal, a Fundação da Juventude é, cada vez mais, uma referência nacional e 
internacional no trabalho de e para a juventude. É sobre os jovens e para os jovens que, todos os dias, 
a Fundação da Juventude desenvolve a sua atividade. 

Neste sentido, o trabalho da Fundação da Juventude vai focar-se, mais do que nunca, numa estratégia 
de proximidade junto dos parceiros, municípios, associações, empresas e, naturalmente, dos seus 
fundadores. Alargar acordos, estreitar a cooperação e parcerias vai certamente contribuir para o 
reforço do impacto da Fundação da Juventude no futuro dos jovens portugueses. 

Planeamos, desta forma, um ano com atividades que, por um lado, respondem às necessidades da 
sociedade e, por outro, reforçam as competências dos(as) jovens, nas mais variadas áreas. Alinhados 
com a estratégia governativa do país, os objetivos da Fundação da Juventude passam pela 
dinamização de ações ligadas à formação, à transição digital, ao emprego e empreendedorismo, aos 
novos projetos empresariais, mas também à cidadania e cultura. 

Este será, portanto, um ano de reforço. Reforço da presença da Fundação da Juventude, nas mais 
variadas áreas e atividades. Reforço da marca da Fundação da Juventude, junto dos principais 
stakeholders e dos jovens. Reforço da área de atuação, não só nas principais cidades, mas sobretudo 
nas regiões mais descentralizadas. Reforço da atividade daquela que é a primeira fundação dedicada 
aos jovens, em Portugal. Para isso, é fundamental garantir a estabilidade financeira, estabelecer novas 
parcerias e conquistar mais e novos projetos, junto de entidades públicas e privadas. 

A Fundação da Juventude assume um papel fundamental na capacitação de jovens para a vida 
ativa e profissional. Esse é, desde sempre, o mote para que fundadores, órgãos sociais, parceiros e 
colaboradores trabalhem, em conjunto, no mesmo sentido. 

O Conselho de Administração

A Comissão Executiva



Conselho  
de Fundadores
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e Tecnologia
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PÚBLICO-ALVO

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Concurso Nacional para Jovens Cientistas é desenvolvido, em Portugal, pela Fundação da Juventude. 
Tem como 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; 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 três elementos. 

ESTRATÉGIA

O Concurso Nacional para Jovens Cientistas desenvolve-se em colaboração com a Ciência Viva – 
Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. 

Neste concurso, são selecionados os melhores projetos para participarem na Mostra Nacional de 
Ciência. No certame, são atribuídos os prémios nacionais e selecionados os jovens que irão representar 
Portugal em iniciativas internacionais de referência. 

CALENDÁRIO
•    Lançamento e Divulgação do Concurso – dezembro de 2022 a abril de 2023 

•    Apresentação de Candidaturas – abril de 2023 

•    Seleção de Candidaturas e Comunicação de Resultados – maio de 2023

•    Mostra Nacional de Ciência – junho de 2023

PARCEIROS
•    Parceiro oficial: Câmara Municipal do Porto

•    Ciência Viva

•    AJC – Associação Juvenil de Ciência

•    U.Porto – Universidade do Porto (Universidade Júnior)

•    CNJ

•    Erasmus+

•    FAP – Federação Académica do Porto

1.1. Concurso Nacional para 
Jovens Cientistas (31.ª Edição) 
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ENTIDADE FINANCIADORA
•    Câmara Municipal do Porto

•    Ciência Viva

•    BIAL

•    FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

•    Fundação Calouste Gulbenkian

•    J.B. Fernandes

•    Lipor

•    Porto Editora



PÚBLICO-ALVO

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A 17.ª Mostra Nacional de Ciência realiza-se em 2023, em parceria com a Ciência Viva, e conta com  
o apoio da Câmara Municipal do Porto e da J.B. Fernandes.  

Esta Mostra é o culminar do Concurso Nacional para Jovens Cientistas. Aqui, serão apresentados  
e premiados os 100 melhores trabalhos.

Durante o evento, os jovens cientistas apresentam os seus trabalhos em stands, para serem avaliados 
por um júri composto por especialistas. Em paralelo, são desenvolvidas atividades para os jovens 
cientistas e professores coordenadores. 

ESTRATÉGIA

A Mostra Nacional de Ciência realiza-se, em 2023, no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto.  
Os objetivos da Mostra Nacional de Ciência passam por dar a conhecer à comunidade académica – 
estudantes, professores, encarregados de educação, estabelecimentos de ensino e de investigação 
– mas também empresas, e ao público em geral, o nível de excelência da ciência “produzida” pelos 
jovens. Esta é uma iniciativa fundamental para realçar 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. 

CALENDÁRIO

•    Mostra Nacional de Ciência – junho de 2023 

PARCEIROS
•    Parceiro oficial: Câmara Municipal do Porto

•    Ciência Viva

•    AJC – Associação Juvenil de Ciência

•    U.Porto – Universidade do Porto (Universidade Júnior)

•    CNJ

•    Erasmus+

•    FAP – Federação Académica do Porto

1.2. Mostra Nacional de Ciência  
(17.ª Edição) 
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ENTIDADE FINANCIADORA
•    Câmara Municipal do Porto 

•    Ciência Viva

•    FCG

•    J.B. Fernandes

•    FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

•    BIAL

•    Lipor

•    Porto Editora

•    Entre outros ainda a confirmar



PÚBLICO-ALVO

Alunos a frequentar o 1.º, 2.º, 3.º ciclos, secundário e profissional, entre os 6 e os 18 anos, pertencentes  
a Agrupamentos Escolares da Região do Alentejo.

Professores e diretores de Agrupamentos Escolares pertencentes à região do Alentejo.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Programa o teu Futuro é uma iniciativa na área da Educação que visa contribuir para a melhoria das 
competências digitais dos alunos e professores dos Agrupamentos Escolares da Região do Alentejo. 
Trata-se de um programa de literacia digital inovador, totalmente gratuito, e destina-se a alunos e 
professores dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário e profissional das escolas da região do Alentejo. A partir 
da sala de aula, os participantes vão aprender, de forma lúdica e dinâmica, conceitos de codificação 
e ciência da computação.

Com recurso a um jogo de codificação “Coding Lab” (iniciação ao mundo da programação) e ao 
Micro:bit (uma placa de microcontrolador), o programa está organizado de acordo com os ciclos de 
estudo e idades dos alunos. Cada turma vai receber formadores da Fundação da Juventude, para 
sessões de mentoria e introdução à ciência da computação.

ESTRATÉGIA

O posicionamento de Portugal no mapa da transição digital é um dos pilares estratégicos para o futuro 
do país. Nesse sentido, o projeto “Programa o teu Futuro” visa, recorrendo à gamificação, capacitar 
alunos e professores com competências que se pretendem universais, até 2030. A introdução de novos 
métodos pedagógicos vai permitir fomentar a inclusão, literacia digital, literacia da informação e a 
promoção do desenvolvimento das competências necessárias ao exercício da cidadania e inserção 
profissional. 

A previsão é de que cerca de 4 mil alunos e 200 professores sejam impactados nesta ação. Ao mesmo 
tempo, o projeto visa garantir que pelo menos 600 alunos melhorem o seu nível de competências 
digitais. 

CALENDÁRIO

•    até junho de 2023

PARCEIROS

•    AJC – Investidor Social – Delta

•    Ação com o selo INCoDe.2030

1.3. Programa o teu Futuro
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ENTIDADE FINANCIADORA

•    POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego

•    Portugal 2020
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Cidadania  
e Voluntariado
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2.1. Semana Internacional 
dos Diretos da Juventude

PÚBLICO-ALVO

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A Semana Internacional dos Direitos da Juventude é um espaço de reflexão e aprendizagem sobre  
os direitos dos jovens, que conta com a experiência dos jovens de Espanha (Catalunha), França, Itália  
e Portugal. A iniciativa realiza-se, anualmente, no El Prat de Llobregat, Barcelona, Espanha. 

Trata-se de um espaço de debate, workshops e participação dos jovens, promovido pela Fundesplai, 
que decorre desde 2013, em parceria com a Fundação da Juventude. A Fundação já apoiou a 
participação de 110 jovens portugueses, para que estes se juntem a jovens europeus, para analisar, 
aprender e defender os seus direitos e responsabilidades.  

ESTRATÉGIA

A Semana dos Direitos da Juventude é uma atividade educativa, cultural e participativa desde os 
direitos e para os direitos. 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 são alguns dos principais 
temas em análise. 

Tem como objetivo gerar e promover oportunidades de participação e liderança juvenil, que promovam 
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. Esta iniciativa visa criar 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, potencia a coesão social europeia. 

CALENDÁRIO

•    maio de 2023

PARCEIROS

•    Fundesplai, Espanha 

•    Arci Sicilia, Itália 

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Erasmus+
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2.2. Jovem 2030

PÚBLICO-ALVO

Este projeto terá um forte impacto nos jovens a partir dos 14 anos, devendo atingir, direta ou 
indiretamente mais de 5000 indivíduos. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O projeto Jovem 2030 tem como foco o grau de participação cívica e política, dos jovens, em Portugal. 
Esta iniciativa vai analisar o histórico das políticas para a juventude, nas mais variadas áreas, com vista 
a traçar uma trajetória de alinhamento futuro, para as instituições públicas e privadas com intervenção 
no setor da juventude.  

ESTRATÉGIA

O projeto está estruturado nas seguintes iniciativas cívicas:  

•   Atividade 1 – Reunião de lançamento e apresentação do projeto;  

•   Atividade 2 – Diagnóstico de políticas da juventude; 

•   Atividade 3 – Ciclo de Workshops W1 – Jovens Líderes, um olhar com 30 anos – Porto  

•   Atividade 4 – Ciclo de Workshops W2 – Jovens Líderes, um olhar com 20 anos – Braga  

•   Atividade 5 – Ciclo de Workshops W3 – Jovens Líderes, um olhar com 10 anos – Lisboa  

•   Atividade 6 – Conferência Final  

Em cada workshop vão participar cerca de 50 jovens portugueses, que tomarão conhecimento acerca 
das políticas de juventude de há 30, 20 e 10 anos, onde participarão também decisores políticos não só 
atuais, mas também aqueles que estiveram envolvidos nas últimas três décadas criação das políticas 
de juventude, assim como dirigentes associativos em cada uma das décadas.

CALENDÁRIO

•    setembro 2022 a agosto de 2024

ENTIDADE FINANCIADORA

•    PT02 - Erasmus+ Juventude em Ação
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PÚBLICO-ALVO

Jovens entre os 14 e 30 anos, de regiões de prioridade 1.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Este projeto surge na sequência das últimas três edições do projeto “A(gentes)M – Agentes de Mudança” 
e respetivas Jornadas da Juventude, anteriormente realizadas em 2014, 2018 e 2022, em parceria com a 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.  

O projeto A(gentes)M-Futuro Verde tem como objetivo primordial abordar o tema da sustentabilidade 
junto dos jovens, promover comportamentos de cidadania ativa, a inclusão social e a solidariedade 
entre estes. Ao mesmo tempo, visa estimular a discussão de temas prioritários entre os decisores 
políticos com vista a obter resultados úteis que sirvam a política da juventude a nível europeu. 

ESTRATÉGIA

O projeto organiza-se em atividades da seguinte forma:  

•   Atividade 1 - Reunião de lançamento e apresentação do projeto na sede da Fundação  
da Juventude;  

•   Atividade 2-5 – Ciclo de Debates “Concretizar a mudança para a sustentabilidade” 4  
workshops: 

•   Atividade 2 – Ciclo de Debates Workshop 1 (Vila Real);

•   Atividade 3 - Ciclo de Debates Workshop 2 (Viana do Castelo); 
Temas chave de debate, as seguintes ações: Ambiente e Oceanos; Clima

•   Atividade 4 - Ciclo de Debates Workshop 3 (Castelo Branco); 
Temas chave de debate, as seguintes ações: Indústria; Transportes

•   Atividade 5 - Ciclo de Debates Workshop 4 (Évora); 
Temas chave de debate, as seguintes ações: Energia; Desenvolvimento regional

•   Atividade 6 – Jornadas da Juventude: Futuro Verde, duração de 3 dias em Santa Maria 
da Feira. 

CALENDÁRIO

•    março de 2023 a fevereiro de 2025

2.3. Candidatura ERASMUS+  
| A(gentes)M - Futuro Verde  
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PARCEIROS

•    Câmara Municipal de Castelo Branco 

•    Câmara Municipal de Évora 

•    Câmara Municipal de Vila Real 

•    Câmara Municipal de Viana do Castelo 

•    Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Erasmus+



PÚBLICO-ALVO

Jovens a partir dos 16 anos que queiram participar em atividades de voluntariado para enriquecimento 
do currículo e contribuição social. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O voluntariado é uma das ações mais relevantes para a Fundação da Juventude. Permite que os jovens 
possam envolver-se em projetos de interesse social e comunitário, de forma voluntária e alarga a área 
de atuação da Fundação da Juventude. É uma experiência que apoia a capacitação de jovens através 
da formação não formal e através da sua participação numa cidadania mais ativa.  

A Fundação da Juventude tem vindo a reativar parceiros (no período pós-pandemia) e a criar novas 
dinâmicas e colaborações, numa perspetiva de crescimento e alargamento da área de intervenção. 

ESTRATÉGIA

O voluntariado é um dos pilares estratégicos da Fundação da Juventude, já que atinge dois públicos 
muito relevantes: os jovens, cada vez mais interessados em experiências relevantes de voluntariado 
e as organizações/empresas que procuram indivíduos disponíveis para ações pontuais voluntárias. 
É objetivo estratégico da Fundação da Juventude promover e estar envolvido no maior número de 
parcerias na área do voluntariado, junto de entidades privadas e públicas que organizem eventos das 
mais diversas áreas. 

PARCEIROS

•    Santa Casa da Misericórdia de Lisboa através do projeto  
      de apoio à mobilidade reduzida nos festivais de verão

•    Challenge Lisboa (na área do desporto)

•    B2Run (na área do desporto)

•    Comic Con

•    Futurália

•    Outros projetos

 2.4. Voluntariado
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3.1. Programa de exposições  

PÚBLICO-ALVO

Público geral e comunidade artística, artistas de referência e jovens em ascensão.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Palácio das Artes é uma âncora fundamental da área de atuação da Fundação da Juventude. 
No setor da Criatividade e Inovação, a Fundação da Juventude pretende assumir-se, cada vez mais, 
como um dos promotores da programação cultural da cidade, através da dinamização de iniciativas 
próprias ou de terceiros – entidades públicas ou privadas – abrindo as portas à cidade, através de um 
programa de exposições e eventos.  

ESTRATÉGIA

A Fundação da Juventude pretende desenvolver uma estratégia baseada em três linhas de orientação:  

•    Exposições de relevância nacional ou internacional: promoção de exposições de coleções   
de arte de fundações/instituições ou de jovens artistas conceituados;

•    Acolhimento de exposições: iniciativas realizadas por terceiros, entidades públicas e    
privadas no Palácio das Artes; 

•    Promoção da arte de jovens artistas: exposições de jovens que estão a iniciar a carreira   
criativa ou a concluir os seus estudos em arte. 

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 2023 estamos em conversações com várias entidades para a realização de várias 
exposições, reuniões e conferências.  

No próximo ano, a Fundação da Juventude conta com alguma modernização nos seus equipamentos, 
capaz de dar uma resposta rápida e eficaz a diferentes níveis de complexidade logística, aliado a um 
vasto leque de parceiros, permitindo assim a sua prossecução do objetivo. 

CALENDÁRIO

•    Todo o ano
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4.1 PEJENE – Programa de Estágios  
de Jovens Estudantes do Ensino Superior 
nas Empresas (31.ª Edição)

PÚBLICO-ALVO

Jovens estudantes a frequentar o ensino superior (CTeSP, Licenciatura, Mestrado, Mestrado Integrado 
ou Pós-graduação) e empresas interessadas em acolher estagiários. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O PEJENE é um programa de estágios para jovens a frequentar o Ensino Superior ou recém-formados 
em todas as áreas académicas dando, assim, uma resposta às necessidades de aprendizagem dos 
jovens a frequentar o Ensino Superior. A iniciativa contribui para a melhoria das competências dos 
jovens, ao permitir uma experiência real no contexto de trabalho. 

ESTRATÉGIA

O PEJENE permite que os jovens estudantes possam ter uma experiência em contexto de trabalho, 
nas respetivas áreas de estudo. O projeto permite, desta forma, que os jovens possam ter uma 
componente mais prática, ao longo da sua formação, e, ao mesmo tempo, coloca-os em contacto 
com empresas e organizações e futuros empregadores. Nesta edição, pretende-se melhorar, 
antecipar e reforçar a divulgação junto do público-alvo, principalmente nas faculdades que os jovens 
frequentam.

CALENDÁRIO

•    Lançamento – maio 2023

•    Divulgação – maio, junho, julho 2023

•    Estágios – junho a dezembro 2023

ENTIDADE FINANCIADORA

•    SCML – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
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4.2. PEMAAT – Programa de Estágios 
MAAT (32.ª, 33.ª e 34.ª 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 DA ATIVIDADE

O PEMAAT destina-se a alunos do ensino superior e o objetivo principal é proporcionar o aprofundamento 
dos seus conhecimentos técnico-científicos. Os participantes têm oportunidade de desenvolver 
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. 

No próximo ano, perspetiva-se que haja um reforço do financiamento do protocolo estabelecido entre 
as duas entidades. 

ESTRATÉGIA

Aposta no desenvolvimento profissional e de competências, como gestão de equipa, espírito de 
iniciativa, compromisso e disciplina, bem como no aprofundamento de conhecimentos na área das 
ciências e arte, tudo em um contexto real de funcionamento. O PEMAAT permite a integração de 30 
estagiários, 15 na área das artes e 15 na área das ciências. 

CALENDÁRIO

•    PEMAAT (32.ª edição) – até abril de 2023

•    PEMAAT (33.ª e 34.º edições) – fevereiro de 2023 a abril de 2024

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Fundação EDP

•    MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
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 4.3. Ninho de Empresas | Lisboa

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 DA ATIVIDADE

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.

As empresas instaladas têm acesso a um conjunto de serviços, nomeadamente internet, reprografia, 
telecomunicações, serviços de mentoring e coaching. Beneficiam também de um conjunto de parcerias 
exclusivas da Fundação da Juventude com várias entidades de referência.  

Estando localizado no centro de Lisboa, acessível aos estudantes universitários da região, 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. 

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.  
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O  NIDE de Lisboa já integra a Rede Nacional de Incubadoras (RNI), criada pela Iniciativa Startup 
Portugal e encontra-se 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

•    Todo o ano

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)

•    StartUup Portugal (RNI – Rede Nacional de Incubadoras) 

•    Made Of Lisboa

ENTIDADE FINANCIADORA

O projeto é autofinanciado com as rendas dos empreendedores, mas necessita de outros apoios/ 
patrocinadores complementares.   



 4.4. YoPeVa - Young People with Values

PÚBLICO-ALVO

Jovens NEET, entre os 18 e os 25 anos, que não estudam, nem trabalham.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Criação de um programa de formação europeu para jovens NEET – jovens que não se encontram 
a estudar, a trabalhar ou a ter qualquer tipo de formação – que sirva como modelo comunitário, 
fornecendo-lhes um sistema de valores sólidos, aptidões e competências adequadas para se 
integrarem no mercado de trabalho ou para voltarem a entrar no percurso educacional padrão.  

Assim, o YoPeVa assume-se como uma espécie de segunda oportunidade para jovens, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 25 anos, numa situação de vulnerabilidade, através da qual descobrem 
e melhoram o seu talento através do reforço das suas capacidades. 

ESTRATÉGIA

Numa fase inicial, a Fundação da Juventude, em conjunto com outros parceiros europeus, irá estudar 
a aplicabilidade do projeto no nosso país e que devidas adaptações deverão ser introduzidas, em 
relação ao modelo inicial testado anteriormente no Brasil e Espanha.  

CALENDÁRIO

•    até janeiro de 2023

PARCEIROS

•    Boras Stad

•    Almas Gymnasiet

•    Universitat de Barcelona

•    Fundesplai – Fundació Catalana de l´Esplai

•    Cesie

•    Associatia Consultantilor in Dezvoltare Comunitarã 

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Erasmus+    
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4.5. YoPeVa Entrepreneur

PÚBLICO-ALVO

Jovens entre os 18 e os 29 anos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Aumentar o espírito empreendedor dos jovens, tornando a iniciativa de criação de atividades 
económicas numa alternativa comum para a sua integração no mundo do trabalho. 

O YoPeVa Entrepreneur desenvolverá guias, cursos, materiais, sistemas e suportes para que as 
organizações participantes e outras, no futuro, trabalhem com os jovens, ajudando-os a iniciar suas 
empresas. 

Estes resultados serão desenvolvidos conjuntamente por todos os parceiros, cada um contribuindo 
com os seus conhecimentos e particularidades, e garantindo a sua aplicabilidade aos diferentes 
grupos-alvo. 

ESTRATÉGIA

O YoPeVa Entrepreneur visa implementar um sistema de identificação, promoção e acompanhamento 
dos jovens no seu processo de empreendedorismo, melhorando as suas iniciativas, potencialidades, 
conhecimentos e competências, e garantindo o maior sucesso no processo e nos seus resultados. 

O projeto vai resultar na criação de um guia e recursos comuns, para promover o empreendedorismo 
ativo entre os jovens, priorizando a inovação social como meio de emprego no futuro. 

CALENDÁRIO

•    novembro 2021 a março 2024

PARCEIROS

•    Boras Stad

•    Almas Gymnasiet

•    Universitat de Barcelona

•    Fundesplai – Fundació Catalana de l´Esplai

•    Cesie

•    Associatia Consultantilor in Dezvoltare Comunitarã 

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Erasmus+    
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4.6. Portugal Empreende 4.0

PÚBLICO-ALVO

Jovens a frequentar o 3.º ciclo e ensino secundário.

Jovens a frequentar ensino superior.

Investigadores e empreendedores.

Startups e PMEs (com menos de 2 anos).

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O projeto Portugal Empreende 4.0 é um projeto financiado pela linha Compete 2020, sendo ele um SIAC, 
que iniciou em julho de 2021 e tem fim previsto até junho de 2023. Este projeto é da responsabilidade do 
Consórcio realizado pela Portus Park e o ISQ. 

Os objetivos do projeto são: 

•    Reforçar a cooperação e instituir parcerias e redes de apoio ao empreendedorismo    
qualificado e criativo;

•    Aproveitar economicamente o conhecimento científico e tecnológico;

•    Criar e desenvolver novas empresas de base tecnológica e intensivas em conhecimento.

De forma a atingir tais objetivos o projeto foi estruturado em 3 eixos:

a)  Promover;

b)  Criar;

c)  Consolidar.

Dentro destes eixos as atividades são variadas, desde workshops a incubação, passando por concursos 
de ideias e outras atividades que potenciem a criação de projetos empreendedores. 

ESTRATÉGIA

A Fundação da Juventude é responsável pelo desenvolvimento dos Concursos Nacionais de Ideias (5) 
do Eixo Criar (B), reforçando o seu posicionamento e expertise na área do empreendedorismo.

Este projeto vai permitir à Fundação da Juventude solidificar a sua parceria com a Portus Park, bem 
como criar uma parceria com o ISQ, da qual podem surgir novos projetos. 

A iniciativa está alinhada com outros projetos da Fundação da Juventude, pelo que vai permitir a 
criação de sinergias com o Concurso e a Mostra de Jovens Empreendedores, tornando a gestão de 
todos estes projetos mais eficiente do ponto de vista económico e técnico. 

CALENDÁRIO

•    junho de 2023
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PARCEIROS

•    Portus Park

•    ISQ

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Compete 2020 



4.7. Concurso Nacional  
de Jovens Empreendedores (6.ª edição)  

PÚBLICO-ALVO

Jovens a frequentar o ensino secundário, em escolas públicas ou privadas, centros de formação 
profissional ou outras entidades formadoras que promovam ofertas de dupla certificação para jovens.

Jovens a frequentar o ensino universitário, em universidades públicas ou privadas, entre os 18 anos  
e os 25 anos.

Jovens em geral dos 12 aos 25 anos. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Concurso Nacional de Jovens Empreendedores pretende capacitar os jovens que desenvolvem 
projetos no âmbito do empreendedorismo, dando-lhes a oportunidade de melhorar, dar visibilidade  
e alavancar as suas ideias, independentemente do estado de desenvolvimento.    

São admitidos a Concurso trabalhos individuais ou em grupo, no máximo, de 4 elementos, acompanhados 
por um professor/formador responsável pelo projeto (no caso dos alunos do ensino secundário). 

O júri nacional do Concurso seleciona até 100 projetos/trabalhos para participarem na Mostra 
Nacional de Jovens Empreendedores, a realizar em junho de 2023.

Através deste projeto, a Fundação da Juventude assume um papel ativo na promoção do espírito 
empreendedor junto dos mais jovens. Desta forma, não só estamos a capacitar este público, como 
também criamos uma “montra” de valorização de toda a comunidade académica, desde alunos, 
professores e estabelecimentos de ensino que se dedicam às questões da inovação e criatividade.

ESTRATÉGIA

A estratégia do Portugal Empreende 4.0 - Concurso Nacional de Jovens Empreendedores é de se 
afirmar como o concurso de empreendedorismo a nível nacional para jovens, com especial enfoque 
no ensino secundário e superior.  

Este concurso é o único a nível nacional que oferece a possibilidade de jovens tão novos começarem  
a desenvolver competências empreendedoras. 

Como tal, a estratégia passa por envolver escolas públicas, privadas e profissionais a nível nacional,  
as universidades, incubadoras e o ecossistema empreendedor.

Os planos de negócio apresentados deverão inserir-se numa das seguintes áreas:  

•    Empreendedorismo Ambiental 

•    Empreendedorismo Tecnológico 

•    Empreendedorismo Criativo e Cultural 

•    Empreendedorismo Social   
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Após conclusão da receção das candidaturas, os elementos do júri vão avaliar os projetos segundo um 
conjunto de critérios

Durante o período de avaliação por parte dos elementos do júri, os candidatos são convidados  
a participar em Oficinas de Empreendedorismo, de forma a melhorar os seus projetos. Para além disso, 
o objetivo é criar um espaço de discussão de ideias, troca de experiências e conhecimentos.  

Por fim, os melhores projetos passarão à fase da Portugal Empreende 4.0 - Mostra Nacional de Jovens 
Empreendedores, onde poderão expor o seu trabalho. Aqui, serão também avaliados pelos elementos 
do júri e no último dia são conhecidos os vencedores.  

CALENDÁRIO

O Concurso Nacional de Jovens Empreendedores é composto pelas seguintes componentes:   

1.   Lançamento de Divulgação do Concurso: dezembro 2022 a março 2023 

2.   Apresentação das Candidaturas: até março 2023 

3.   Oficinas de Empreendedorismo: abril e maio 2023  

4.   Seleção das candidaturas e divulgação dos resultados: até maio 2023 

5.   Portugal Empreende 4.0 – Mostra Nacional de Jovens Empreendedores – junho 2023 

PARCEIROS

•    Câmara Municipal do Porto

•    Direção-Geral de Educação

•    PortusPark

•    ISQ

•    IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude

•    IAPMEI

•    ANJE

•    Universidade do Porto

•    Instituto Politécnico do Porto

•    Delta

•    Sumol+Compal

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Compete 2020 

•    Portugal 2020

•    União Europeia



4.8. Mostra Nacional 
de Jovens Empreendedores (6.ª edição)

PÚBLICO-ALVO

Jovens a frequentar o ensino secundário, em escolas públicas ou privadas, centros de formação 
profissional ou outras entidades formadoras que promovam ofertas de dupla certificação para jovens. 

Jovens a frequentar o ensino universitário em universidades públicas ou privadas, entre os 18 anos e os 
25 anos. 

Jovens em geral dos 12 aos 25 anos. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Na Portugal Empreende 4.0 - Mostra Nacional de Jovens Empreendedores serão apresentados os 
trabalhos selecionados no âmbito do Concurso Nacional dos Jovens Empreendedores. 

A Mostra decorre em junho de 2023, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Durante a Mostra, 
os jovens terão de apresentar o seu trabalho, através da presença em stand e da realização de um 
pitch. 

Serão premiados os melhores classificados em cada uma das categorias (Empreendedorismo Social, 
Tecnológico, Ambiental e Empreendedorismo Criativo e Cultural), tendo em conta a clareza do discurso, 
rigor técnico, originalidade e criatividade.

Durante os três dias de Mostra, os participantes terão oportunidade de participar em conferências  
e workshops, na área do empreendedorismo. 

ESTRATÉGIA

A Mostra Nacional de Jovens Empreendedores procura centrar-se na especialização e afirmação da 
Fundação da Juventude na área do empreendedorismo. Este é, a nível nacional, um dos principais 
eventos dedicados aos jovens, já que se assume como uma ponte muito relevante entre os 
empreendedores e potenciais investidores. 

CALENDÁRIO

•    junho 2023
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PARCEIROS

•    Câmara Municipal do Porto

•    Direção-Geral de Educação

•    PortusPark

•    ISQ

•    IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude

•    IAPMEI

•    FAP – Federação Académica do Porto

•    Erasmus+

•    ANJE 

•    Universidade do Porto

•    Instituto Politécnico do Porto

•    Delta

•    Sumol+Compal

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Câmara Municipal do Porto

•    Compete 2020

•    Portugal 2020

•    União Europeia



 4.9. Creative BizTrends 4.0

PÚBLICO-ALVO

Projetos empreendedores, das Regiões Norte e Centro de Portugal.

Pequenas e médias empresas.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Creative BizTrends 4.0 visa orientar as PMEs para a transformação empresarial e acelerar a indústria 
4.0, fomentar a economia digital e a incorporação tecnológica nos modelos de negócio. Um dos 
principais objetivos do projeto é promover competências de economia circular e sustentabilidade, 
sensibilizar para a literacia financeira e fomentar o acesso a financiamento.  

O projeto Creative BizTrends 4.0 desenvolve a sua atuação em 4 eixos complementares entre si: 
conhecer; sensibilizar; cooperar e competir; e comunicar. 

ESTRATÉGIA

O objetivo estratégico deste projeto consiste na capacitação do tecido empresarial para a 
circularidade, digitalização e financiamento nas indústrias criativas e das PMEs em geral. 

Para isso, faremos ações de sensibilização, sessões de capacitação diretamente com os empreendedores, 
e um roadshow nas regiões do norte e centro de Portugal.  

Neste contexto, as indústrias criativas assumem um papel de destaque. Na verdade, a Fundação da 
Juventude aposta no desenvolvimento do empreendedorismo de base local, qualificado e criativo, 
com especial enfoque na área das indústrias criativas, e também da inovação social. As indústrias 
criativas revelam uma dinâmica positiva de extroversão e uma dinâmica exportadora superior ao setor 
automóvel e ao vestuário desde 2008: o crescimento de 30% apenas foi superado pelos petrolíferos, 
borracha e plástico e alimentar; e revelou uma maior resiliência à contração da economia em 2009.

CALENDÁRIO

•    setembro 2022 a março 2023 

PARCEIROS

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

•    Santa Casa da Misericórdia

•    PortusPark

•    Aliados
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ENTIDADE FINANCIADORA

•    Compete 2020



 4.10. Incorpora

PÚBLICO-ALVO

Jovens NEET, entre os 15 e os 29 anos, que não estudam nem trabalham.

Pessoas em situação de pobreza e exclusão social.

Pessoas cuja vida profissional foi afetada pela pandemia. 

Desempregados(as) de longa duração.

Maiores de 45 anos.

Pessoas com deficiência física e mental.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Incorpora da Fundação “la Caixa” é um programa que promove a inserção laboral de pessoas em 
risco ou situação de exclusão social como, por exemplo, jovens NEET (não estudam nem trabalham), ex-
reclusos, pessoas vítimas de violência, desempregados de longa duração, cidadãos com deficiências 
e/ou incapacidades, com mais de 45 anos, pessoas cuja vida profissional foi afetada pela pandemia, 
entre outros grupos. 

Com um histórico de atuação em Espanha nos últimos 15 anos, o projeto começou a ser implementado 
em Portugal em 2018  e, atualmente, conta com uma rede de 58 entidades sociais, organizadas em 
quatro núcleos Incorpora:  Norte, Centro, Metropolitana Lisboa e Sul. 

ESTRATÉGIA

Oferecer um serviço gratuito de “emprego apoiado”, para os beneficiários e empresas/organizações 
da Rede Incorpora. 

Através da metodologia própria, ao longo dos últimos anos, o projeto Incorpora conseguiu alcançar 
objetivos quantitativos e qualitativos, que permitiram promover a melhoria da qualidade de vida dos 
seus beneficiários.

Tendo em consideração o histórico do Incorpora, assim como a sua pertinência em território nacional, 
esta é uma área de atuação que a Fundação da Juventude está a apostar e onde o tecido empresarial 
da região assume um papel fulcral. Tendo em consideração as mudanças que já estão a ocorrer no 
mercado de trabalho, este programa assume ainda mais pertinência para a região e país.

CALENDÁRIO

•    janeiro a dezembro 2023
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PARCEIROS

Parceiros Regionais (área Metropolitana): 

•    Ajuda de Mãe, Associação de Solidariedade Social 

•    APAC Portugal 

•    Ares do Pinhal 

•    AFPDM – Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo 

•    APPACDM Setúbal – Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

•    ARIA – Associação de Reabilitação e Integração Ajuda 

•    Associação Cultural Moinho da Juventude 

•    Associação para o Estudo e Integração Psicossocial – AEIPS 

•    Associação Portuguesa de Emprego Apoiado – APEA 

•    Associação Santa Teresa de Jesus 

•    BPI

•    CAIS – Associação de Solidariedade Social Lisboa 

•    C.E.C.D. MIRA SINTRA – Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência CRL 

•    Centro Padre Alves Correia 

•    Centro Social Paroquial de Algueirão Mem Martins Merces 

•    IEFP

•    Fundação COI 

•    Rumo - Cooperativa de Solidariedade Social, Crl 

•    SEA- Agência de Empreendedores Sociais 

•    SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, Crl

 

ENTIDADE FINANCIADORA

•    Fundação “la Caixa” 
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5.1. FJ Skills Academy

PÚBLICO-ALVO

Indivíduos com acesso a internet e smartphone/computador e com conhecimentos de língua 
portuguesa ou língua inglesa. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Formações desenvolvidas por engenheiros da Google e disponibilizadas gratuitamente pela Fundação 
da Juventude, para reforçar a geração de talento, adquirir competências digitais e melhorar a 
empregabilidade da população portuguesa. 

Estas formações são gratuitas e assíncronas e realizadas através da plataforma online Coursera. 

Os cursos podem ser concluídos em menos de 3 meses e o certificado é de nível IV de profissionalização. 

ESTRATÉGIA

Serviços disponibilizados pela Fundação da Juventude: 

•    Acesso a mentoria, que apoia e dá suporte em todos os módulos da certificação e aconselhamento 
para o prosseguimento do percurso académico e/ou profissional; 

•    Oportunidade de assistir a workshops relevantes no desenvolvimento de carreira, como criação dos 
CVs, contacto com empregadores.

CALENDÁRIO

•    até 31 janeiro 2023

PARCEIROS

•    Google

•    INCO Academy Work in Tech

ENTIDADE FINANCIADORA

•   SAGE
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5.2. S.A. - Sistema de Aprendizagem 
(Lisboa e Porto)

PÚBLICO-ALVO

Jovens até 29 anos, que possuam o 3.º Ciclo do ensino básico ou equivalente, sem conclusão do ensino 
secundário ou equivalente. No caso dos cursos Aprendizagem+ inclui também quem já tenha formação 
concluída ao nível secundário e superior. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

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. 

Nos Sistemas de Aprendizagem, há 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 (12.º ano, Nível IV ou Nível V, em cursos 
Aprendizagem +).  

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

ESTRATÉGIA

Cursos de Continuidade

5.2.1. Lisboa:

 •    Esteticista (2 turmas)

 •    Técnico/a de Vendas (2 turmas) 

 •    Técnico/a de Apoio à Gestão (2 turmas) 

 •    Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes (1 turma)

Aluguer de salas a empresas que pretendam executar formação modular. 

Realização de cursos de curta duração em áreas como a estética, apoio à infância e juventude, 
finanças e informática. 

Prevê-se a abertura de novos cursos em maio de 2023. 

 
5.2.2. Porto:

 •    Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (1 turma) 

 •    Técnico/a de Multimédia (1 turmas) 

 •    Técnico/a de Restaurante e Bar (1 turma) 

 •    Prevê-se a abertura de três cursos em maio e três em setembro
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Aluguer salas

Aluguer de salas e cozinhas ao IEFP (3 cursos EFA e 1 curso Vida Ativa). 

Aluguer de salas e cozinhas a empresas que pretendam executar formação modular, assim como o 
espaço multiusos para eventos. 

Instalação de Ninho de Empresas para aproveitamento das salas disponíveis. 

Realização de cursos de curta duração em áreas como a pastelaria, cozinha e enologia. 

CALENDÁRIO

•    Todo o ano

PARCEIROS

•    Entidades acolhedoras de formação prática em contexto de trabalho em Lisboa: Body Concept, 
Sephora, Leroy Merlin, JD Sports, Sport Zone, FNAC, Adidas, Grupo Sonae, Grupo Bizarro (Springfield, 
Women’s Secret e Cortefield), Norauto, Midas, Mercedes, Fujitsu, entre outros.

•  Entidades acolhedoras de formação prática em contexto de trabalho no Porto: BB Gourmet, 
Restaurante do Molhe, Ramada do Mar, Bitcare, Innovperform, BluePoint, entre outros.

ENTIDADE FINANCIADORA

•   IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP



5.3. Tavira

PÚBLICO-ALVO

Público geral, principalmente jovens do concelho e região. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A Fundação da Juventude conta com um espaço próprio numa das zonas mais estratégicas do território 
nacional, no Algarve. Durante o período pandémico, o espaço da Fundação da Juventude em Tavira 
foi utilizado como espaço de apoio pelo município e proteção civil. Neste contexto e já ultrapassada 
essa fase, a perspetiva é que exista uma retoma da atividade da Fundação da Juventude nas suas 
instalações, com iniciativas que envolvam a região.    

ESTRATÉGIA

A Fundação da Juventude pretende desenvolver uma estratégia baseada na:  

•    Cooperação e colaboração com o município e associações locais, para a promoção de iniciativas 
de impacto na região, como resposta às necessidades sociais das áreas envolvente. 

•    Promoção de atividades que promovam a integração na vida ativa e profissional dos jovens, seja 
através da formação e/ou de outros projetos de cidadania.

•    Participação em projetos apoiados no âmbito do programa Portugal Inovação Social, no sentido de 
retomar a atividade da Fundação da Juventude nessa área geográfica. 

A Fundação da Juventude terá em vista o desenvolvimento de iniciativas que cumpram o objetivo de 
responder às necessidades na região, que garanta a sua sustentabilidade financeira.

CALENDÁRIO

•    Todo o ano

PARCEIROS

•    Câmara Municipal de Tavira

•    Outros

ENTIDADE FINANCIADORA

•   Câmara Municipal de Tavira

•   Turismo de Portugal

•   Outros
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5.4. Candidatura - FAMI - PT4All  

PÚBLICO-ALVO

Populações migrantes, pessoas refugiadas, beneficiárias de proteção internacional e temporária em 
Portugal, Nacionais de Países Terceiros – NPT que residem legalmente num Estado-membro ou que 
se encontram na fase de obtenção do direito de residência legal num Estado-membro, conforme o 
definido da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 516/2014, de 16 de abril. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A Fundação da Juventude e os seus diversos parceiros em todo o território nacional, implementarão o 
Projeto “PT4All” nas seguintes áreas de intervenção: integração, informação, sensibilização, valorização 
e educação não-formal. 

 O projeto “PT4All” consiste na implementação de três ações: 

•    Ações de promoção e/ou apoio a medidas ativas de integração, garantindo medidas que contribuam 
para a integração de cidadãos(ãs) NPT, incluindo pessoas refugiadas, beneficiárias de proteção 
internacional e temporária;   

•  Sessões de informação, sensibilização, valorização da diversidade, do diálogo intercultural e 
inter-religioso, que visem esclarecer e apoiar os cidadãos NPT na sua integração na sociedade 
de acolhimento, bem como a edição e publicação de materiais informativos com enfoque em 
temáticas que contribuam para a integração dos NPT, na divulgação dos serviços, ou na valorização 
da interculturalidade;  

•    Promoção de ações de educação não formal. 

ESTRATÉGIA

As ações estão distribuídas ao longo de 14 meses, em várias regiões. Cada ação tem diversas atividades 
e respetivas sub-atividades, com diferentes cargas horárias e pensadas para diferentes públicos-alvo.  

Os diferentes grupos são feitos de acordo com a previsão de necessidades de cada população. Deste 
modo, pretendemos abranger 5 mil beneficiários em todo o território nacional, além dos beneficiários 
indiretos, nomeadamente as respetivas famílias e comunidades de inserção. 

O projeto é de abrangência nacional, com especial destaque para as áreas metropolitanas do 
Porto, Lisboa e Tavira, Alentejo, região centro e ilhas. Contudo, a integração destes grupos-alvo está 
planeada para abranger todo o território através de parcerias com membros fundadores, municípios e 
instituições, para além da implementação do formato e-learning. 

CALENDÁRIO

•    janeiro de 2023 a dezembro de 2023 
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PARCEIROS

•    Casa da Juventude de Braga 

•    CIMBAL 

•    Câmara Municipal de Braga 

•    Câmara Municipal do Funchal 

•    Câmara Municipal de Lagoa – Açores 

•    Câmara Municipal de Odemira 

•    Câmara Municipal de Oliveira do Hospital 

•    Câmara Municipal de Tábua 

•    Câmara Municipal de Tavira 

•    Câmara Municipal de Viseu 

•    Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

ENTIDADE FINANCIADORA

•   Fundo Asilo, Migração e Integração
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Comunicação  
Institucional 
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6. Comunicação Institucional

A Fundação da Juventude é uma das principais organizações dedicadas aos jovens, em Portugal. 
Criada em 1989, foi pioneira no desenvolvimento de projetos de capacitação dos jovens, que visam 
a inserção na vida ativa social e profissional. Tem, por isso, um papel relevante junto deste target e 
assume-se como um stakeholder relevante na área da juventude, de impacto nacional e internacional.

Neste sentido, a comunicação é um elemento fundamental e transversal a toda a atuação da 
Fundação da Juventude. A estratégia de comunicação abrange diferentes vetores: 

•    nos projetos: acompanhamento desde a identidade gráfica, eventos, gestão de comunidade, 
divulgação das iniciativas nos diferentes canais, organização de eventos, report, entre outros.

•    nos eventos: feiras de divulgação, participação em eventos nacionais e internacionais, nos vários 
registos.

•    nos Sistemas de Aprendizagem/Formação: promoção da oferta formativa, captação de novos 
estudantes, gestão da comunidade, entre outros.

•    no new business: desde o apoio à criação de propostas para novos clientes, angariação de 
financiamento, até à promoção do espaço do Palácio das Artes junto de entidades externas.

•    na promoção e posicionamento da marca Fundação da Juventude, garantindo que a organização 
é, cada vez mais, reconhecida como promotora dos projetos que representa.

COMUNICAR MAIS E MELHOR A MARCA “FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE”

Na verdade, a promoção e posicionamento da marca da Fundação da Juventude é um dos objetivos 
mais relevantes para o futuro. Reforçar que a Fundação da Juventude é responsável pela gestão de 
mais de uma dezena de projetos de âmbito nacional e internacional, com impacto nos seus públicos, 
é fundamental para garantirmos a notoriedade da Fundação. Ainda que a comunicação da “marca” 
dos projetos seja relevante – para os objetivos de disseminação e candidaturas – a verdade é que, a 
médio e longo prazo, a marca “Fundação da Juventude” deverá estar sempre presente, já que permite 
chegar a stakeholders relevantes, desde decisores políticos, a parceiros, financiamento e potenciais 
clientes. 

Assim, a estratégia de comunicação da Fundação da Juventude deverá assumir uma abordagem mais 
integrada, proativa e concertada. Os canais de comunicação deverão assumir um posicionamento de 
acordo com o seu target  e mensagens – site, redes sociais –, o contacto com os media deverá ser mais 
estratégico e segmentado e a identidade da marca deve ser trabalhada a todos os níveis, desde uma 
apresentação de um projeto, até à proposta de new business para um novo cliente.

No que toca aos canais de comunicação, a adequação das plataformas às “personas” da Fundação 
da Juventude é fundamental. Estamos a falar da segmentação de mensagens e discurso por cada 
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rede social, quer ao nível de conteúdo, quer a nível visual. Mas também da adoção de novas estratégias 
e abordagens que passem pelo conteúdo patrocinado, divulgação das notícias da Fundação da 
Juventude (alojadas no site da organização). 

A estratégia mediática é também um ponto fulcral no desenvolvimento da comunicação da marca 
Fundação da Juventude. Enquanto responsável, promotora e gestora de projetos de dimensão nacional 
e internacional, a Fundação deve surgir, cada vez mais, como a referência nos meios de comunicação 
de âmbito nacional e regional. 

Quanto à identidade da marca, será fundamental uniformizar todos os elementos utilizados na 
exposição interna e externa da Fundação da Juventude. Seja no discurso, livro de estilo, apresentações, 
valores e missão da organização, todos estes elementos permitem que a comunicação seja integrada 
e tenha impacto nos diferentes públicos. 

Enquanto “serviço” da Fundação da Juventude, a comunicação é uma parte estratégica de toda a sua 
atuação. Envolve, neste sentido, a colaboração de todos nos processos e fluxo da informação, para o 
sucesso da mesma.
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Sobre a Fundação  
da Juventude
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8. Quem Somos

|   + 30 anos a trabalhar com jovens
|   5 áreas de atuação
|   Atuação nacional e internacional

A Fundação da Juventude é uma instituição privada, de interesse público, sem fins lucrativos, focada 
nos interesses dos jovens, nomeadamente na sua formação profissional, desenvolvimento social  
e cultural e inserção destes no mercado de trabalho. 

Criada em 1989, a Fundação da Juventude é a primeira fundação privada nacional, com a missão de 
promover a integração dos jovens na vida ativa e profissional. 

Nos seus mais de 30 anos de atividade, já impactou centenas de jovens, nas mais variadas áreas.  
É responsável pela gestão de projetos na área da educação e formação profissional, cidadania  
e voluntariado, emprego e empreendedorismo, criatividade e inovação, ciência e tecnologia. Conta, 
por isso, com uma alargada experiência na aplicação de projetos financiados, de âmbito nacional 
e internacional, desenvolvidos com as mais variadas entidades, desde municípios, associações 
empresariais, empresas privadas, entre outros. 

A atuação da Fundação da Juventude abrange também dois Sistemas de Aprendizagem, um no 
Porto e outro em Lisboa, que, em parceria com o IEFP, desenvolvem cursos de formação profissional 
financiada, com dupla certificação – escolar e profissional, de 12.º ano e Nível 4.

A equipa da Fundação da Juventude é composta por técnicos na área da gestão de projetos, 
coordenação pedagógica, administrativa, financeira e da comunicação.

Em todo o território nacional
Com sede no centro histórico da cidade do Porto, no Palácio das Artes, a Fundação da Juventude tem 
a sua atividade espalhada pelo país. Além da sede – cujo edifício é da propriedade da Fundação da 
Juventude – conta com o CAC – Centro de Aquisição de Competências Vasco Faria, conhecido como 
“Sistema de Aprendizagem do Porto”, localizado na Rua Joaquim António de Aguiar, n.º 168. Trata-se 
de um espaço que sofreu de uma renovação recente, para se dedicar à atividade de formação da 
Fundação da Juventude. 

Na zona sul, a Fundação da Juventude conta com uma delegação, onde está instalada a equipa  
e o Sistema de Aprendizagem de Lisboa. Localiza-se na zona do Marquês de Pombal, na Rua Conde 
Redondo, n.º 46. É também neste espaço que se encontra o NIDE Lisboa – Ninho de Empresas – uma 
incubadora dedicada a projetos e empresas empreendedores, que queiram instalar-se nos espaços de 
coworking disponíveis. 

A Fundação da Juventude, está presente também na zona do Algarve, com um edifício multidisciplinar, 
localizado em Tavira. 
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Orçamento
2023



9. Orçamento 2023

3º TRIM 
11 171,26
6 733,76

4 437,50

17 700,44

14 979,50

2 720,94
6 940,33
6 940,33
118 249,11
7 500,00
32 610,00
19 183,32

3 597,64

2 254,74
16 023,14
29 580,27
7 500,00
775 822,08
1 425,00
328 681,11

137 437,39
63 361,26

46 753,66
81 128,80
7 233,75
438 482,22

35 548,35
35 548,35

965 431,57

2º TRIM
145 136,50
3 000,00
80 500,00
1 125,00
60 511,50
40 656,75

22 469,25

15 000,00

3 187,50

7 500,00
7 500,00
134 596,91
7 500,00
32 610,00
17 540,00

3 597,64
27 081,50
3 750,00
5 437,50
29 580,27
7 500,00
700 474,05
1 425,00
267 970,93

163 209,97
24 186,26

44 389,14
36 185,56
4 304,40
426 773,72

51 230,55
51 230,55

1 079 594,76

4º TRIM
750,00

750,00

3 187,50

3 187,50
7 500,00
7 500,00
98 809,48
7 500,00
32 610,00
20 420,00

1 199,21

29 580,27
7 500,00
821 217,69
1 425,00
388 714,57

163 209,97
72 558,78

44 389,14
108 556,68
4 304,40
426 773,72

51 230,55
51 230,55

982 695,22

2º TRIM 
173 423,49
10 100,64
96 155,10
6 656,25
60 511,50
40 190,19

22 469,25
15 000,00
2 720,94
6 940,33
6 940,33
154 469,54
7 500,00
32 610,00
19 183,32

3 597,64
27 081,50
3 382,11
24 034,70
29 580,27
7 500,00
679 495,34
1 425,00
232 354,37

137 437,39
21 120,39

46 753,66
27 042,93
7 233,75
438 482,22

35 548,35
35 548,35

1 090 067,24

4º TRIM 
4 437,50

4 437,50

2 720,94

2 720,94
6 940,33
6 940,33
97 572,80
7 500,00
32 610,00
19 183,32

1 199,21

29 580,27
7 500,00
775 822,08
1 425,00
328 681,11

137 437,39
63 361,26

46 753,66
81 128,80
7 233,75
438 482,22

35 548,35
35 548,35

923 042,00

1º TRIM
63 886,50
3 000,00

375,00
60 511,50
40 656,75

22 469,25
15 000,00
3 187,50
7 500,00
7 500,00
106 972,19
7 500,00
32 610,00
16 610,00
386,78
3 597,64

3 750,00
5 437,50
29 580,27
7 500,00
640 102,23
1 425,00
207 599,11

163 209,97

44 389,14

4 304,40
426 773,72

51 230,55
51 230,55

910 348,22

3º TRIM
2 750,00
2 000,00

750,00

18 167,00

14 979,50

3 187,50
7 500,00
7 500,00
105 832,91
7 500,00
32 610,00
18 920,00

3 597,64

2 500,00
3 625,00
29 580,27
7 500,00
821 217,69
1 425,00
388 714,57

163 209,97
72 558,78

44 389,14
108 556,68
4 304,40
426 773,72

51 230,55
51 230,55

1 006 698,15

TOTAL
212 523,00
8 000,00
80 500,00
3 000,00
121 023,00
102 668,00
0,00
59 918,00
30 000,00
12 750,00
30 000,00
30 000,00
446 211,49
30 000,00
130 440,00
73 490,00
386,78
11 992,13
27 081,50
10 000,00
14 500,00
118 321,08
30 000,00
2 983 011,66
5 700,00
1 252 999,18

652 839,88
169 303,82

177 556,56
253 298,92
17 217,60
1 707 094,88

204 922,20
204 922,20

3 979 336,35

1º TRIM 
72 830,89
10 100,64

2 218,75
60 511,50
40 190,19

22 469,25
15 000,00
2 720,94
6 940,33
6 940,33
128 138,04
7 500,00
32 610,00
19 183,32
750,00
3 597,64

3 382,11
24 034,70
29 580,27
7 500,00
631 332,02
1 425,00
184 191,05

137 437,39

46 753,66

7 233,75
438 482,22

35 548,35
35 548,35

914 979,82

PROJETOS POR VETORES ESTRATÉGICOS

CIENCIA E TECNOLOGIA
Concurso Nacional para Jovens Cientistas (31ª Edição)
Mostra Nacional de Ciência (17ª Edição)
Participações Internacionais
Programa o teu Futuro
CIDADANIA E VOLUNTARIADO
Semana Internacional dos Direitos Juventude
Jovem 2030
Candidatura ERASMUS+| FUTURO VERDE
Voluntariado
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
Programa de Exposições - PAFT
EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
PEJENE (31ª Edição)
PE MAAT (32ª, 33ª e 34ª Edição)
Ninho de Empresas |Lisboa
YoPeVa - Young people with Vaue
YoPeVa Entrepeneur
Portugal Empreende 4.0
Concurso Nacional de Jovens Empreendedores (6º Edição)
Mostra Nacional de Empreendedorismo (6º Edição)
Creative BizTrends 4.0
Incorpora 2023
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
FJ Skills Academy
SA - Sistema de Aprendizagem
Lisboa
Transitam de 2022 - 7 turmas
Novas em 2023 - 4 turmas
Porto 
Transitam de 2022 - 3 turmas
Novas em 2023 - 6 turmas
Edi�cio TAVIRA 
Candidatura - FAMI - PT4ALL
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E FUNDRAISING
ONDE ESTAMOS | PROVEITOS PRÓPRIOS
Edi�cio PAFT - Espaços arrendados 

Resultados Líquidos dos Projetos 2023 (-)
TOTAL  

1
1.1
1.2
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5
5.1
5.2
5.2.1

5.2.2

5.3
5.4

CUSTOS PROVEITOS
TOTAL 
261 863,14
26 935,04
96 155,10
17 750,00
121 023,00
100 801,76
0,00
59 918,00
30 000,00
10 883,76
27 761,32
27 761,32
498 429,49
30 000,00
130 440,00
76 733,28
750,00
11 992,13
27 081,50
9 018,96
64 092,54
118 321,08
30 000,00
2 862 471,52
5 700,00
1 073 907,64

549 749,56
147 842,91

187 014,64
189 300,53
28 935,00
1 753 928,88

142 193,40
142 193,40

85 815,72
3 893 520,63
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3º TRIM 
11 171,26
6 733,76

4 437,50

17 700,44

14 979,50

2 720,94
6 940,33
6 940,33
118 249,11
7 500,00
32 610,00
19 183,32

3 597,64

2 254,74
16 023,14
29 580,27
7 500,00
775 822,08
1 425,00
328 681,11

137 437,39
63 361,26

46 753,66
81 128,80
7 233,75
438 482,22

35 548,35
35 548,35

965 431,57

2º TRIM
145 136,50
3 000,00
80 500,00
1 125,00
60 511,50
40 656,75

22 469,25

15 000,00

3 187,50

7 500,00
7 500,00
134 596,91
7 500,00
32 610,00
17 540,00

3 597,64
27 081,50
3 750,00
5 437,50
29 580,27
7 500,00
700 474,05
1 425,00
267 970,93

163 209,97
24 186,26

44 389,14
36 185,56
4 304,40
426 773,72

51 230,55
51 230,55

1 079 594,76

4º TRIM
750,00

750,00

3 187,50

3 187,50
7 500,00
7 500,00
98 809,48
7 500,00
32 610,00
20 420,00

1 199,21

29 580,27
7 500,00
821 217,69
1 425,00
388 714,57

163 209,97
72 558,78

44 389,14
108 556,68
4 304,40
426 773,72

51 230,55
51 230,55

982 695,22

2º TRIM 
173 423,49
10 100,64
96 155,10
6 656,25
60 511,50
40 190,19

22 469,25
15 000,00
2 720,94
6 940,33
6 940,33
154 469,54
7 500,00
32 610,00
19 183,32

3 597,64
27 081,50
3 382,11
24 034,70
29 580,27
7 500,00
679 495,34
1 425,00
232 354,37

137 437,39
21 120,39

46 753,66
27 042,93
7 233,75
438 482,22

35 548,35
35 548,35

1 090 067,24

4º TRIM 
4 437,50

4 437,50

2 720,94

2 720,94
6 940,33
6 940,33
97 572,80
7 500,00
32 610,00
19 183,32

1 199,21

29 580,27
7 500,00
775 822,08
1 425,00
328 681,11

137 437,39
63 361,26

46 753,66
81 128,80
7 233,75
438 482,22

35 548,35
35 548,35

923 042,00

1º TRIM
63 886,50
3 000,00

375,00
60 511,50
40 656,75

22 469,25
15 000,00
3 187,50
7 500,00
7 500,00
106 972,19
7 500,00
32 610,00
16 610,00
386,78
3 597,64

3 750,00
5 437,50
29 580,27
7 500,00
640 102,23
1 425,00
207 599,11

163 209,97

44 389,14

4 304,40
426 773,72

51 230,55
51 230,55

910 348,22

3º TRIM
2 750,00
2 000,00

750,00

18 167,00

14 979,50

3 187,50
7 500,00
7 500,00
105 832,91
7 500,00
32 610,00
18 920,00

3 597,64

2 500,00
3 625,00
29 580,27
7 500,00
821 217,69
1 425,00
388 714,57

163 209,97
72 558,78

44 389,14
108 556,68
4 304,40
426 773,72

51 230,55
51 230,55

1 006 698,15

TOTAL
212 523,00
8 000,00
80 500,00
3 000,00
121 023,00
102 668,00
0,00
59 918,00
30 000,00
12 750,00
30 000,00
30 000,00
446 211,49
30 000,00
130 440,00
73 490,00
386,78
11 992,13
27 081,50
10 000,00
14 500,00
118 321,08
30 000,00
2 983 011,66
5 700,00
1 252 999,18

652 839,88
169 303,82

177 556,56
253 298,92
17 217,60
1 707 094,88

204 922,20
204 922,20

3 979 336,35

1º TRIM 
72 830,89
10 100,64

2 218,75
60 511,50
40 190,19

22 469,25
15 000,00
2 720,94
6 940,33
6 940,33
128 138,04
7 500,00
32 610,00
19 183,32
750,00
3 597,64

3 382,11
24 034,70
29 580,27
7 500,00
631 332,02
1 425,00
184 191,05

137 437,39

46 753,66

7 233,75
438 482,22

35 548,35
35 548,35

914 979,82

PROJETOS POR VETORES ESTRATÉGICOS

CIENCIA E TECNOLOGIA
Concurso Nacional para Jovens Cientistas (31ª Edição)
Mostra Nacional de Ciência (17ª Edição)
Participações Internacionais
Programa o teu Futuro
CIDADANIA E VOLUNTARIADO
Semana Internacional dos Direitos Juventude
Jovem 2030
Candidatura ERASMUS+| FUTURO VERDE
Voluntariado
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
Programa de Exposições - PAFT
EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
PEJENE (31ª Edição)
PE MAAT (32ª, 33ª e 34ª Edição)
Ninho de Empresas |Lisboa
YoPeVa - Young people with Vaue
YoPeVa Entrepeneur
Portugal Empreende 4.0
Concurso Nacional de Jovens Empreendedores (6º Edição)
Mostra Nacional de Empreendedorismo (6º Edição)
Creative BizTrends 4.0
Incorpora 2023
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
FJ Skills Academy
SA - Sistema de Aprendizagem
Lisboa
Transitam de 2022 - 7 turmas
Novas em 2023 - 4 turmas
Porto 
Transitam de 2022 - 3 turmas
Novas em 2023 - 6 turmas
Edi�cio TAVIRA 
Candidatura - FAMI - PT4ALL
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E FUNDRAISING
ONDE ESTAMOS | PROVEITOS PRÓPRIOS
Edi�cio PAFT - Espaços arrendados 

Resultados Líquidos dos Projetos 2023 (-)
TOTAL  

1
1.1
1.2
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5
5.1
5.2
5.2.1

5.2.2

5.3
5.4

CUSTOS PROVEITOS
TOTAL 
261 863,14
26 935,04
96 155,10
17 750,00
121 023,00
100 801,76
0,00
59 918,00
30 000,00
10 883,76
27 761,32
27 761,32
498 429,49
30 000,00
130 440,00
76 733,28
750,00
11 992,13
27 081,50
9 018,96
64 092,54
118 321,08
30 000,00
2 862 471,52
5 700,00
1 073 907,64

549 749,56
147 842,91

187 014,64
189 300,53
28 935,00
1 753 928,88

142 193,40
142 193,40

85 815,72
3 893 520,63



9. Orçamento 2023

RENDIMENTOS E GASTOS 31.12.2023

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de �nanciamento 
e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional
(antes de gastos de �nanciamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros e rendimentos similares suportados

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

386 450,00

3 556 354,98

(2 630 958,52)

(482 886,62)

38 929,80

(632 053,68)

235 835,96

(85 884,12)

149 951,84

-

(64 136,12)

85 815,72

85 815,72

Demonstração dos Resultados por Natureza
Período Findo em 31 de Dezembro de 2023 Unidade monetária (Euro)
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