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YOUTH COOP 
COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA CRL 

 

SUMÁRIO E APRESENTAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

A YouthCoop – Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL, designada abreviadamente 
como “Youth Coop”, é uma cooperativa de solidariedade social1 e equiparada a Instituição Particular 
de Solidariedade (IPSS)2 que atua no âmbito do Trabalho de Juventude3 e Desenvolvimento 
Comunitário, sobretudo nos domínios de Educação para a Cidadania, Educação para os Direitos 
Humanos e Participação Juvenil.  

Temos a ambição de desenvolver o sector da juventude com iniciativas e projetos para a 
capacitação e emancipação, tanto de jovens como de estruturas juvenis, a nível local, regional e 
internacional com enfase na aproximação de jovens à sua comunidade.  

Seguimos a nossa linha de atuação sem finalidades lucrativas com base numa identidade 
cooperativa e o respeito pelos sete princípios cooperativos consagrados pela Aliança Cooperativa 
Internacional, pertencendo assim ao sector da Economia Social. 

A Youth Coop surgiu em 2016 de uma associação informal de jovens com experiência prévia no 
mundo do associativismo juvenil e em projetos que integram metodologias de Educação Não 
Formal, que se uniram para elaborar um projeto sem fins lucrativos para a capacitação de jovens 
nas áreas suburbanas da zona metropolitana de Lisboa.  

 

                                                             
1 O reconhecimento do legal funcionamento da cooperativa e a adequação do objeto social ao ramo cooperativo é 
atribuído pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. 
2 O reconhecimento da equiparação a IPSS é atribuído pelo Instituto da Segurança Social. 
3 Também conhecido como “trabalho em prol da juventude”, “trabalho técnico de juventude” ou pelo termo inglês 
“Youth Work”. 
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Em 2017, este projeto foi integrado no âmbito do programa de empreendedorismo social e 
cooperativo Coop Jovem, promovido pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia 
Social, onde, para além da oportunidade de formação relevante para o projeto, permitiu-nos 
trabalhar o projeto na ótica da identificação de partes interessadas (stakeholders) e de parceiros-
chave, na elaboração de uma caracterização e análise da pertinência do projeto nos concelhos de 
Sintra, Amadora e Mafra, focando a área de atuação para uma maior sustentabilidade do projeto. Ao 
mesmo tempo, enquanto grupo informal, desenvolvemos iniciativas em conjunto com parceiros 
chave como a Câmara Municipal de Sintra, o Instituto Português do Desporto e Juventude e Juntas 
de Freguesia Locais. 

 

Mais tarde, a Youth Coop foi oficialmente fundada a 17 de janeiro de 2018 na Casa da Juventude da 
Tapada das Mercês e registada no dia seguinte na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
começando a desenvolver um novo leque de iniciativas locais e contactos com entidades locais. 

A sede da cooperativa está localizada em Agualva, concelho de Sintra, e tem como territórios chave 
de atuação os concelhos limítrofes de Lisboa, primariamente o concelho de Sintra, seguido do 
concelho de Mafra e Amadora. 

Somos membros da Rede Social de Agualva e Mira Sintra, do Conselho Local de Ação Social de 
Sintra na área de família e comunidade, membro observador do Conselho Municipal de Juventude 
de Sintra e membro integrante da rede DYPALL – rede para o desenvolvimento da participação 
juvenil a nível local.  

 

A Youth Coop cria programas e formações que são 
atos de transformação pessoal e comunitária, utilizando 

metodologias de educação não formal para colaborar no 
desenvolvimento do total potencial do jovem. 
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INTERVENÇÃO 

A nossa intervenção enquadra-se no ramo cooperativo da solidariedade social uma vez que as 
nossas atividades são dirigidas a jovens, no geral, com idades entre 13 e 30 anos, onde se inserem 
situações de carência socioeconómica, jovens que não trabalham nem estudam, pessoas que sejam 
alvo de discriminação, imigrantes ou seus descendentes e minorias, entre outros/as. Esta faixa 
etária abrange um período da vida do ser humano definido como “juventude”. Trata-se de um 
conjunto de faixas etárias que inclui jovens adolescentes e jovens adultos com uma vasta 
diversidade de características, condições socioeconómicas, conhecimentos e experiências de vida. 

Procuramos identificar e mitigar as barreiras à participação dos jovens disponibilizando atividades 
gratuitas ou de baixo custo para os públicos alvo benificiários, através de parcerias ou de linhas de 
financiamento.  

No desenvolvimento destas atividades, temos em conta os seguintes pilares de atuação: 

• Capacitação: Criar oportunidades para o desenvolvimento de competências de jovens, 
entidades juvenis e multiplicadores, através de formações, apoios e programas estruturados 
com metodologias no âmbito da Educação Não Formal. 

• Desenvolvimento Comunitário: Contribuir para o aumento da coesão social e a ligação 
dentro da comunidade através da cooperação e diálogo estruturado, explorando 
oportunidades locais para uma maior ligação entre pessoas e organizações. 

• Mobilidade Internacional: Promover oportunidades de mobilidade internacional onde os 
participantes possam aprofundar o diálogo intercultural, conhecer outras realidades e 
desenvolver novas competências saindo da sua zona de conforto. 

MISSÃO 

A Youth Coop tem como missão a capacitação de jovens e estruturas juvenis, através da criação de 
iniciativas que promovam o desenvolvimento pessoal, social e cultural, valorizando a educação para 
a cidadania, a aprendizagem intercultural e a aproximação à comunidade. 

VISÃO 

Ser uma referência de qualidade no trabalho de juventude, contribuindo para o desenvolvimento do 
potencial total dos jovens de forma a fomentar uma sociedade futura mais tolerante, inclusiva e 
participativa. 

OBJETO SOCIAL 

Promover o apoio, capacitação e formação de jovens através de iniciativas e projetos nacionais e 
internacionais nos seguintes domínios: educação para a cidadania, direitos humanos e promoção da 
participação juvenil através de metodologias no contexto da educação não formal, podendo incluir 
as vertentes ambiental, social, cultural e lúdica; produção ou adaptação de materiais pedagógicos e 
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educativos; produção de multimédia e aplicações informáticas para diversas plataformas digitais; 
consultoria, formação e apoio a entidades ligadas à área da juventude; promover a coesão social, a 
aproximação à comunidade e a inclusão de pessoas em situação de isolamento ou carência 
socioeconómica; promover a cidadania, participação, autonomia, emancipação, inclusão e o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural dos jovens. 

“A informação e a participação são indissociáveis. O objetivo da ação europeia não é a 
multiplicação das estruturas, dos canais e da quantidade de informação já disponíveis, 
mas antes a melhoria qualitativa da informação dirigida aos jovens.”   

 Livro Branco da Juventude, 2001, pg. 30 

MODELO DE GOVERNAÇÃO 

A Youth Coop assume-se como uma cooperativa no ramo da solidariedade social que atua através 
do desenvolvimento de atividades na área da juventude.  

Podem ser membros da Youth Coop todas as pessoas, singulares e coletivas, que, voluntariamente, 
estejam dispostas a participar e assumir compromissos perante a cooperativa, aceitando as 
responsabilidades de membro consagradas pelos estatutos e o regulamento interno.  A participação 
poderá acontecer em diferentes dimensões, num âmbito de trabalho pró-bono ou renumerado 
para o apoio e desenvolvimento de projetos, tanto existentes como novos, no âmbito do objeto 
social da cooperativa, como num contexto de apoio ou simplesmente interesse no trabalho 
realizado pela cooperativa. Por voluntariamente significa que o ato de adesão não é forçado e terá 
sempre de partir da pessoa interessada, no entanto a adesão só será efetiva assim que o novo 
membro cumpra as condições presentes nos estatutos e subscreva ao número mínimo de títulos de 
capital social, realizando a proporção mínima estabelecida. 

A estrutura de governação decompõe-se em 3 órgãos sociais consagrados nos estatutos da Youth 
Coop, de acordo com o Código Cooperativo: A Assembleia Geral, o Órgão de Administração e o Órgão 
de Fiscalização. 

A Assembleia Geral é o órgão supremo da cooperativa, sendo as suas deliberações, tomadas nos 
termos legais e estatutários, obrigatórias para os restantes órgãos da cooperativa e para todos os 
seus membros.  Esta é composta por todos cooperadores no pleno gozo dos seus direitos e dirigida 
por uma Mesa da Assembleia Geral, esta última composta, atualmente, por um titular único. 

Os membros para a Mesa da Assembleia Geral, o 
Órgão de Administração e o Órgão de Fiscalização são 
eleitos em Assembleia Geral pelos cooperadores e 
cooperadoras efetivos/as. 
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A NOSSA ESSÊNCIA 

IDENTIDADE COOPERATIVA 

Uma cooperativa é uma associação de várias pessoas que se unem voluntariamente para defender 
um objetivo ou causa comum. Visa, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e 
aspirações económicas, sociais ou culturais dos membros, através da cooperação, da entreajuda 
e respeitando os princípios cooperativos. Estas necessidades e aspirações são satisfeitas através 
de um modelo de empresa cuja propriedade é coletiva e consequentemente detida e gerida 
democraticamente por e para todos os seus membros, onde estes têm o mesmo direito e poder 
sobre a organização e uma participação sobre os excedentes produzidos. 

As Cooperativas são negócios orientados e geridos por valores e não pelo lucro, que se 
organizam por diversos ramos cooperativos, podendo executar qualquer atividade económica.  

São organizações pertencentes à Sociedade Civil e enquadram-se no sector da Economia Social 
que, através do princípio do desenvolvimento sustentável das comunidades onde se inserem, 
também as classifica para serem consideradas como Organizações Não Governamentais4.  

Baseiam-se nos valores de autoajuda e responsabilidade própria, da democracia, da igualdade, da 
equidade e da solidariedade na sua atuação, regendo-se pelos princípios éticos da honestidade, da 
transparência, da responsabilidade social e da preocupação pelos/as outros/as. Os valores 
refletem-se pela aplicação dos princípios cooperativos no quotidiano da cooperativa por todos os 
seus membros. 

A forma jurídica de cooperativa pode ser vista como uma forma de associação e está consagrada 
no Código Cooperativo, nas Leis de Bases da Economia Social e na Constituição da República 
Portuguesa. 

O modelo de estrutura organizativa e funcionamento de uma cooperativa assemelham-se ao 
modelo organizativo das associações com fins altruísticos pela existência de órgãos sociais e pela 
partilha dos mesmos valores democráticos. 

PRINCÍPIOS COOPERATIVOS 

Os sete princípios cooperativos são linhas orientadoras pelas quais as cooperativas colocam os seus 
valores em prática. São parte integrante da Declaração sobre a Identidade Cooperativa da Aliança 
Internacional Cooperativa e devem ser compreendidos nesse contexto. 

1.º Adesão Voluntária e Livre – As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as 
pessoas aptas a utilizar os seus serviços e dispostas a assumir responsabilidades de membro, sem 
discriminações de sexo, sociais, políticas, raciais ou religiosas. 

                                                             
4 Estamos a referir-nos ao conceito geral e internacional de Organização Não Governamental, abreviado de ONG, 
geralmente definido por organizações autónomas dos governos, geralmente sem fins lucrativos e focadas em 
desenvolver atividades de interesse público relacionadas com o desenvolvimento da sociedade civil, promoção da 
cidadania e a defesa dos direitos humanos, incluindo também as áreas como o humanitarismo, as políticas publicas, o 
ambiente, entre outras. Não deve ser confundido com os estatutos de Organização Não Governamental previsto no 
ordenamento jurídico português que apenas prevê o estatuto de ONG de Ambiente (ONGA), Desenvolvimento (ONGD) e 
Pessoas com Deficiência (ONGPD). 

http://www.cases.pt/wp-content/uploads/DECLAR_SOBRE_A_IDENTIDADE_COOPERATIVA.pdf
https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
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2.º Gestão Democrática Pelos Membros – As cooperativas são organizações democráticas geridas 
pelos seus membros, os quais participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada 
de decisões. 

3.º Participação Económica dos Membros – Os membros contribuem equitativamente para o 
capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Os excedentes são destinados ao 
desenvolvimento da cooperativa, para o benefício dos membros na proporção das suas 
participações na cooperativa e no apoio a atividades aprovadas pelos seus membros. 

4.º Autonomia e Independência – As cooperativas são organizações autónomas de entreajuda, 
controladas democraticamente pelos seus membros. 

5.º Educação, Formação e Informação – As cooperativas promovem a educação e a formação dos 
seus membros, dos representantes eleitos, dos dirigentes e dos trabalhadores, de modo a que 
possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. 

6.º Intercooperação – As cooperativas servem os seus membros mais eficazmente e dão mais 
força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, através de estruturas locais, regionais, 
nacionais e internacionais. 

7.º Interesse Pela Comunidade – As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável 
das suas comunidades, através de políticas aprovadas pelos membros. 

São princípios sensatos e éticos que devem ser aplicados com clarividência e de maneira 
proporcional, em função do contexto económico, cultural, social, jurídico e regulamentar, e das 
particularidades segundo as quais cada empresa cooperativa funciona. 

TRABALHO DE JUVENTUDE 

O Trabalho de Juventude5 ajuda a que os e as jovens cheguem ao seu total potencial. Encoraja 
desenvolvimento pessoal, autonomia, espírito de iniciativa e participação na sociedade. 

Engloba iniciativas sociais, culturais, educacionais, desportivas e políticas levadas a cabo com jovens 
e para jovens que ocorrem no domínio da educação “fora da escola”, geralmente referida como 
aprendizagem não formal e informal.  Encoraja o desenvolvimento pessoal, autonomia, capacidade 
de iniciativa e participação na sociedade. 

Tem três características essenciais: 

• Os/as jovens escolhem participar. 
• Acontece onde os/as jovens estão. 
• Reconhece que o/a jovem e o/a técnico/a de juventude são parceiros no processo de 

aprendizagem. 

O seu valor já foi provado e reconhecido por entidades como o Conselho da Europa e destacado em 
um estudo de 2014. 

                                                             
5 Conhecido pela denominação inglesa de “Youth Work”, é também referido como “trabalho em prol da juventude”, 
“trabalho técnico de juventude”, “trabalho desenvolvido por especialistas/peritos na área da juventude” ou “trabalho 
socioeducativo em prol dos jovens”. 

https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/de968c0f-4019-403e-8945-19fd5985b0f5
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"Young people should be at the forefront of global change and innovation. 
Empowered, they can be key agents for development and peace. If, however, they are 
left on society's margins, all of us will be impoverished. Let us ensure that all young 
people have every opportunity to participate fully in the lives of their societies."  6  

Kofi Annan 7º Secretário Geral das Nações Unidas 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

Educação Não Formal é um processo estruturado e participativo de aprendizagem social, 
integrando a participação voluntária e centrada no formando, sendo considerados essenciais os 
processos de aprendizagem e reflexão entre pares. Tem como parte integrante o desenvolvimento 
de saberes, competências e valores sociais e éticos, acontecendo por norma fora do ensino formal, 
mas sendo um complemento ao mesmo. 

É parte integral de um conceito de aprendizagem ao longo da vida que assegura a jovens e adultos a 
aquisição e manutenção de competências, habilidades e disposição necessárias para uma 
adaptação a ambientes em constante mudança   

As sessões são estruturadas por facilitadores/as ou formadores/as, utilizando várias técnicas de 
trabalho que envolvam os participantes de forma atrativa e potenciando o impacto através de 
experiências práticas, partilha e reflexão entre pares. Resulta num conjunto de atividades com 
um encadeamento de crescimento lógico no grupo, onde o foco nos formandos pressupõe o ajuste 
das sessões às necessidades dos participantes como grupo. 

Grande parte da educação não formal na nossa sociedade é levada a cabo por organizações não 
governamentais envolvidas na comunidade e no trabalho de juventude. 

Na nossa atuação utilizamos a Educação não formal como uma metodologia para a capacitação e 
empoderamento de jovens. Consideramos que os jovens têm em si todas as capacidades para 
aprender coisas novas através da partilha de experiências e conhecimento entre pares. 

A nossa equipa tem experiência e formação na área da Educação Não formal, obtida através de 
formações Internacionais e do Conselho Nacional de Juventude e do trabalho realizado com 
diversas organizações de juventude. 

Um conjunto de atividades que utilize a educação não formal como metodologia deve ter em conta 
os seguintes princípios: 

➔ participação voluntária; 
➔ centrada no participante; 
➔ idealmente acessível a todos e a todas; 
➔ o processo é organizado com objetivos educativos, é interativo e participativo; 
                                                             
6 Tradução: “Os jovens devem estar na vanguarda da mudança global e da inovação. Empoderados, eles podem ser 
agentes-chave para o desenvolvimento e a paz. Se, no entanto, ficarem à margem da sociedade, todos nós vamos ficar 
mais pobres. Vamos assegurar-nos de que todos os jovens tenham todas as oportunidades para participar totalmente 
na vidas das suas sociedades.” 
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➔ é sobre a aprendizagem de capacidades para a vida e de preparação para uma cidadania ativa; 
➔ tem como base o envolvimento da participação individual e aprendizagem em grupo e numa 
abordagem coletiva ou comunitária; 
➔ com base na experiência e em atividades práticas (aprender fazer); 
➔ holística e orientada para o processo, que inclua uma reflexão sobre a aprendizagem e a 
transposição para outras áreas ou a vida; 
➔ organizada com base nas necessidades dos participantes; 
➔ segue uma abordagem não hierárquica entre formador/facilitador e estudante/participante.   

 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

No contexto Português, a Direção-Geral da Educação diz que a Educação para a Cidadania visa 
contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e 
exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, 
pluralista, crítico e criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos. 

No contexto Europeu, o Conselho da Europa descreve a Educação para a Cidadania 
Democrática como ações de educação, formação, sensibilização, informação e atividades que 
tenham por objetivo equipar os participantes com conhecimentos, competências e aprendizagens, 
desenvolvendo as suas atitudes e comportamentos. Por sua vez tendo como fim, empoderar os 
participantes para que exerçam e defendam os seus direitos e responsabilidades democráticos na 
sociedade, valorizem a diversidade e tomem um papel ativo na vida democrática, com o objetivo de 
promover e proteger a democracia. 

 

JOVENS COM MENOS OPORTUNIDADES 

“Young people with fewer opportunities” 

DEFINIÇÃO 

Na Youth Coop utilizamos a definição do Salto-Youth: 

«Jovens com menos oportunidades são jovens que estão em desvantagem em comparação com 
os seus pares porque enfrentam um ou mais situações e obstáculos mencionados na seguinte lista 

Em certos contextos, estas situações ou obstáculos impedem os jovens de terem acesso à educação 
formal e não formal, mobilidade internacional e participação, cidadania ativa, empoderamento e 
inclusão na sociedade no seu todo. 

Fonte: Salto - Youth7 tradução livre  

                                                             
7 https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/help/young-people-with-fewer-opportunities/ 

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/help/young-people-with-fewer-opportunities/
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TIPO DE OBSTÁCULOS 

Participantes com menos oportunidades podem estar em várias categorias: 

OBSTÁCULOS SOCIAIS 

→ Discriminação – jovens que enfrentem discriminação ou sub-representação devido ao seu 
gênero, etnia, religião, orientação sexual deficiência, etc. 

→ Comportamentos de Risco – jovens com competências sociais limitadas ou antissociais, 
comportamentos sexuais de risco, (ex)reclusos, (ex)toxicodependentes ou (ex)alcoólatra; 

→ Situações de risco ou aflição – jovens e/ou pais solteiros, órfãos, jovens provenientes de 
famílias desfeitas, vítimas de abandono, violência doméstica, bullying ou abuso sexual, 
jovens que vivam em situações precárias ou que sejam sem abrigo; 

OBSTÁCULOS ECONÓMICOS 

→ Questões Económicas – Jovens com um padrão de vida muito baixo, baixos rendimentos, 
fortes dependências de subsídios sociais do governo ou outros, pobreza, jovens que são sem 
abrigo devido a questões económicas, jovens com dívidas ou com problemas financeiros. 

→ Empregabilidade – Jovens que não se encontrem a estudar, em formação ou a trabalhar 
(NEET) ou indivíduos que sejam desempregados de longa duração (mais do que um ano). 

→ Deficiências e Problemas de Saúde 

→ Deficiências mentais (intelectuais, cognitivas ou de aprendizagem) 

→ Deficiências físicas, sensoriais ou outras 

→ Problemas de saúde leves: intolerâncias, condições de saúde e mentais que possam afetar 
o seu dia-a-dia. 

→ Problemas de Saúde Graves: jovens com problemas de saúde crónicos, doenças graves, 
condições psiquiátricas, problemas de saúde mental, suicídio, etc.; 

DIFICULDADES EDUCACIONAIS 

→ Dificuldades de aprendizagem – jovens com dificuldades de aprendizagem ou com baixo 
rendimento escolar; 

→ Falta de educação obrigatória – Jovens adultos que não acabaram ou frequentaram o 
Sistema de educação obrigatório, abandono escolar precoce ou jovens que desistiram do 
Sistema escolar. 

DIFERENÇAS CULTURAIS 

→ Imigrante / Refugiado – jovens imigrantes ou refugiados ou seus 
descendentes, jovens com problemas de inclusão cultural, etc. 

→ Minorias – jovens pertencentes a minorias sub-representadas por causa do 
gênero, etnia, religião, orientação sexual, etc. 
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OBSTÁCULOS GEOGRÁFICOS 

→ Isolamento Geográfico: jovens provenientes de áreas remotas ou rurais, que 
viva mem ilhas pequenas, aldeias abandonadas ou regiões periféricas (longe 
de áreas urbanas). 

→ Áreas problemáticas: jovens de zonas urbanas problemáticas ou zonas com 
menos serviços (poucos transportes públicos, fracas infraestruturas). 

Adaptado de: Salto-Youth tradução livre. 

CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE PERIGO 

Além dos obstáculos acima descrito, no contexto nacional também consideramos como Jovem 
Com Menos Oportunidades os jovens integrados na definição de Criança ou jovem em situação de 
perigo, que geralmente incluem as crianças e jovens sobre cuidado do Instituto da Segurança Social 
ou identificadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. 

Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se encontra numa 
das seguintes situações: 

→ Está abandonada ou vive entregue a si própria; 
→ Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais; 
→ Não recebe os cuidados ou a afeição adequada à sua idade e situação pessoal; 
→ Está ao cuidado de terceiros, durante período de tempo em que se observou o 

estabelecimento com estes de forte relação de vinculação e em simultâneo com o não 
exercício pelos pais das suas funções parentais; 

→ É obrigada a atividade ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e 
situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; 

→ Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua 
segurança ou o seu equilíbrio emocional; 

→ Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente 
a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o 
representante legal ou quem tenha a guarda de factos lhes oponham de modo adequado a 
remover essa situação. 

Fonte: www.cnpdpcj.gov.pt 

O Instituto da Segurança Social Social providencia as seguintes respostas para criança ou jovem em 
situação de perigo: 

→ Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) 
→ Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens 
→ Acolhimento Familiar 
→ Centro de Acolhimento Temporário 
→ Lar de Infância e Juventude 
→ Apartamento de Autonomização. 

Fonte: Segurança Social 

  

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/help/young-people-with-fewer-opportunities/
http://www.seg-social.pt/criancas-e-jovens-em-situacao-de-perigo
http://www.seg-social.pt/criancas-e-jovens-em-situacao-de-perigo
https://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/o-que-sao.aspx
https://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/o-que-sao.aspx
http://www.seg-social.pt/criancas-e-jovens-em-situacao-de-perigo
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POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

A Youth Coop investe na transparência através da informação em diversas plataformas e meios 
para manter uma relação de confiança com os jovens, os financiadores e os parceiros.  

RACIONAL E CUIDADOS 

Encontra-se ligada à missão da Youth Coop, não só por ser um dos valores que constituem a base 
da atuação cooperativa, como está intrinsecamente ligada à educação para a cidadania e educação 
para os direitos humanos - a transparência é fundamental para uma sociedade mais justa e 
equitativa para a manutenção de relações entre seres humanos,  

Acreditamos que uma sociedade transparente é uma sociedade com cidadãos e cidadãs mais 
informadas e aptos a participar nas diferentes esferas da sociedade.  

Uma política de organização focada na transparência poderá servir para garantir partilhar 
informação e facilitar a compreensão do funcionamento de uma organização, tanto para os seus 
membros e trabalhadores, como para o exterior. Pode ser também uma ferramenta para incutir 
disciplina na gestão e mitigar erros através da análise e relato periódico de resultados. 

Para exercitar a transparência plena numa organização é necessário esforço humano compatível, 
incluindo uma atenção redobrada para garantir que a mensagem está a ser passada de forma 
completa e clara.  É, portanto, necessário traçar objetivos de transparência claros para procurar um 
balanço entre o nível de transparência e esforço necessário. 

Quando a transparência é menosprezada, potencia-se um terreno fértil para o crescimento de más 
práticas de gestão que poderão resultar no uso incorreto de recursos cedidos por terceiros, em 
práticas de nepotismo, ou até à subversão do fim social coletivo e da ética da atuação em prol de 
outros interesses focados em práticas não cooperativistas.  

No entanto, é fulcral prever-se a proteção da informação pessoal dos membros e sobretudo, dos 
benificiários de forma a não a expormos ao público ou a outas partes interessadas não autorizadas. 

OBJETIVOS DE TRANSPARÊNCIA 

Na Youth Coop os objetivos de transparência dividem-se em três dimensões, estando fortemente 
ligados à estratégia de comunicação e marketing da cooperativa: 

• Na esfera do público em geral: 

1. Informar a comunidade sobre as atividades desenvolvidas pela cooperativa e os 
resultados atingidos  

2. Informar clientes, financiadores e doadores sobre como serão utilizados os recursos 
disponibilizados à cooperativa. 

3. Informar como as pessoas podem participar e colaborar com a cooperativa além da 
simples participação nas atividades. 

• Na esfera da cooperativa e os seus membros. 
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4. Manter todos os membros informados sobre os projetos em curso de forma a 
incluí-los nos processos de tomada de decisão, no planeamento e implementação 
de iniciativas e projetos. 

• Na esfera do público alvo benificiário – os jovens: 

5. Manter os jovens informados sobre as atividades que aconteceram e os seus 
resultados. 

MEDIDAS 

Medidas já desenvolvidas: 

→ Divulgação constante e planeada das atividades e oportunidades nas principais redes 
sociais; 

→ Manutenção de uma imagem coerente em relação às relações entre cooperativa, jovens e 
outras entidades. 

→ Publicação de informação sobre a cooperativa no sítio web – divulgação ao publico em geral 
sobre os estatutos, órgãos sociais, credencial atividades e oportunidades, explicando 
sumariamente o seu objetivo, incluindo os membros da equipa 

→ Criação e publicação anual dos relatórios de atividade e contas com uma regularidade 
mínima anual. Os relatórios devem conter uma listagem e descrição das atividades 
executadas e o impacto social atingido, devendo estar disponível uma cópia na sede para 
consulta por parte dos membros e visitantes e disseminada nos vários canais de 
comunicação da cooperativa e acessível aos visitantes.  

Medidas a melhorar: 

→ Produzir informação clara em como as pessoas em geral, e sobretudo os jovens, poderão 
participar ou colaborar com a cooperativa e os seus parceiros além da simples participação, 
seja em grupos de trabalho, na dinamização de projetos voluntariado ou até colaboração no 
planeamento e realização de projetos. 

→ Reformular a informação para os financiadores e potenciais clientes disponível no sítio web 
da cooperativa com uma listagem e descrição dos projetos tanto em progresso como os 
concluídos e os seus resultados, além da informação disponibilizada nos relatórios anuais. 

→ Elaboração de índices e métricas de impacto social mais relevantes e uma estratégia de 
registo destes dados que não comprometa a disponibilidade dos membros e 
trabalhadores/as relativamente a outros projetos da cooperativa. 

→ Definir uma estratégia para o relato de utilização de donativos e da reserva obrigatória de 
educação e formação.  

“A transparência só é completa quando envolve a franqueza, que consiste em 
expor tanto os dados positivos como os negativos do desempenho da empresa.”  

Lélio Lauretti, professor do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 
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RELATÓRIO DE CONTAS 2018 

IDENTIFICAÇÃO DA YOUTH COOP 

A Youth Coop tem a denominação de “YouthCoop – Cooperativa para o Desenvolvimento e 
Cidadania CRL“, é uma pessoa coletiva com NIPC 514707852, com morada fiscal em “Rua da 
Abelheira, n.º 3, 5.º direito, 2735-013 Agualva-Cacém“. Assume a forma jurídica de Cooperativa no 
ramo cooperativo de Solidariedade Social, sendo equiparada a Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), com data de registo comercial a 18/01/2018 e início de atividade fiscal a 
01/03/2018. 

A cooperativa exerce atividade fiscal identificada pelos seguintes códigos CAE: 

→ 88990 – Outras atividades de apoio social sem alojamento, N. E.; 
→ 94995 - Outras atividades associativas, N.E. 

A cooperativa regista na data de encerramento do apuramento capital social detido pelos membros 
no total de 1500,00€ representado por 60 títulos de capital com o valor unitário de 25,00€. 

RECONHECIMENTOS 

O reconhecimento da legal constituição e funcionamento regular enquanto Cooperativa de 
Solidariedade Social foi comprovada pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia 
Social através da emissão anual de uma credencial, prevista para este efeito no código cooperativo, 
identificada com o número 44/2018 e emitida no dia 15/03/2018, com código de acesso 9QVE45OB. 

O reconhecimento e equiparação a IPSS, como Cooperativa de Solidariedade Social que prossegue 
os objetivos previstos no artigo 1. ° do Estatuto das IPSS8, foi realizado pela Direção Geral da 
Segurança Social produzindo efeito desde 11/10/2018. 

ATIVIDADE DA COOPERATIVA  

A atividade cooperatizada9 da Youth Coop é a dinamização de atividades, projetos e prestação de 
serviços no ramo da solidariedade social e no âmbito do Trabalho de Juventude (Youth Work). 
Trata-se, portanto, de uma cooperativa de trabalho, ou seja, onde os cooperadores contribuem com 
trabalho para atingir o objeto social, no entanto a contribuição pode ser feita como atividade 
profissional renumerada ou a título voluntário / pró-bono.  

                                                             
8 Ver Decreto Lei 172-A/2014 de 14 de Novembro. 
9 A atividade cooperativada, também mencionada como atividade mutualista, é a atividade económica e social que é 
desenvolvida no âmbito de uma cooperativa, geralmente mencionada nos estatutos ou extrapolada do objeto social. Por 
exemplo, nas cooperativas de serviços poderão existir duas atividades cooperatizadas diferentes: 1) os cooperadores 
poderão usufruir de serviços desenvolvidos pela cooperativa, 2) os cooperadores atuam como trabalhadores para o 
desenvolvimento de serviços a clientes ou outros cooperadores. 
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TIPOS DE RESULTADOS 

Podemos identificar três principais tipos de resultados nas cooperativas: 

→ Resultados cooperativos – resultados provenientes da atividade económica entre a 
cooperativa e os seus membros. 

→ Resultados extracooperativos – resultados provenientes das operações com terceiros. 
→ Resultados extraordinários – resultados provenientes de atividade alheia ao objeto social da 

cooperativa. 

Os resultados cooperativos são considerados excedentes e podem ser repartidos pelos membros da 
cooperativa ou alternativamente guardado nas reservas da cooperativa. Já os resultados 
extracooperativos e extraordinários não podem ser distribuídos aos membros da cooperativa uma 
vez que são considerados lucros e devem ser atribuídos obrigatoriamente às reservas irrepartíveis.  

No ramo da solidariedade social, como é o caso da Youth Coop, tanto os resultados cooperativos 
como as reservas não podem ser repartidas pelos cooperadores, sendo obrigatório o reinvestimento 
nas atividades social. 

O CONCEITO COOPERATIVO DE TERCEIROS 

“Os resultados extracooperativos são provenientes das operações com terceiros.” – Neste contexto, 
na doutrina cooperativa define-se terceiros como “todos aqueles que mantenham com a 
cooperativa uma relação enquadrada no seu objeto social como se de membros tratassem, embora 
não o sejam.”10 

Por outras palavras, no caso da Youth Coop e tendo em atenção a atividade cooperatizada 
desenvolvida, identificada anteriormente, por “terceiros” referimo-nos a todas as pessoas que 
contribuem com trabalho para a cooperativa, mas não são cooperadores/as. Incluem-se algumas 
exceções como prestadores de atividades especializadas como por exemplo a contabilidade e a 
advocacia. 

PRINCIPAIS BENIFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS 

Os benefícios fiscais são ajudas disponibilizadas pelo estado, geralmente na forma de impostos que 
o estado prescinde, para o incentivo de determinadas práticas e financiamentos e, ao mesmo 
tempo, fomentar o aumento de atividades com determinados fins de interesse público.  

Exemplos destas práticas incluem o incentivo à atribuição de subsídios ou donativos por parte de 
privados, através de regimes fiscais mais favoráveis, para fornecer fundos a atividades de interesse 
publico na vertente social, cultural, desportiva, etc. Outro exemplo poderá passar pelo incentivo do 

                                                             
10 Meira 2010:100, Namorado 2005:184. Também é possível consultar a aplicação desta doutrina no art.. 6, ° do Decreto 
Lei 323/81 de 4 de Dezembro sobre as cooperativas de Serviços. 
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cooperativismo puro ou da solidariedade social como formas organizativas e fins focadas em 
valores de democracia, justiça e equidade, focadas nas pessoas de forma sustentável em lugar de 
procurar maximizar o lucro.  

Em termos legais, um benefício fiscal é definido no Estatuto dos Benefícios Fiscais11 como “medidas 
de carácter excecional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que 
sejam superiores aos da própria tributação que impedem”, podendo ser previstas e contabilizados 
no Orçamento do Estado ou de outras entidades de gestão de território. 

No caso da Youth Coop existem benefícios fiscais que têm impacto nas decisões e organização 
contabilística da cooperativa, no contexto de dois impostos: o IVA e o IRC. 

A isenção de IVA é alvo de análise caso a caso relativo a cada atividade ou projeto, geralmente 
separados por centros de custo. A cooperativa encontra-se isenta de IVA apenas nas atividades 
cujas receitas são provenientes de subsídios atribuídos pelo estado ou instituições europeias ou ao 
abrigo do art.º 9° do Código do IVA. No entanto as isenções são incompletas uma vez que não é 
possível reaver o IVA das aquisições de materiais e serviços associados aos mesmos projetos. 

A isenção de IRC poderá ser apurada com base em pelo menos uma das seguintes condições: 

→ Na atividade da cooperativa desenvolvido no ramo da Solidariedade Social com exceção dos 
resultados provenientes de operações com terceiros (resultados extra cooperativos) e 
atividades alheias ao próprio fim (resultados extraordinários). 12 

→ Nos apoios e subsídios financeiros ou de qualquer outra natureza atribuídos pelo Estado 
como compensação pelo exercício de funções de interesse e utilidade públicas delegados 
pelo Estado. 

→ Nas atividades desenvolvidas pelas IPSS e pessoas coletivas legalmente equiparadas a IPSS, 
não abrangendo os rendimentos empresariais derivados do exercício de atividades 
comerciais ou industriais (incluindo prestações de serviços13) desenvolvidas fora do âmbito 
dos fins estatutários.14 

POLÍTICA FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE 

No ano em análise, a Youth Coop seguiu uma política financeira caracterizado pelos seguintes 
fatores: 

→ A aposta no desenvolvimento de contactos, atividades e parcerias com entidades locais e 
nacionais, mesmo quando a sustentabilidade não seja garantida na totalidade. 

                                                             
11 Ver Artigo 2.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
12 Nos termos do ponto 1 do Artigo 66.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
13 Nos termos do ponto 4 do Artigo 3.º do CIRC. 
14 Nos termos dos pontos 1 e 3 do Artigo 10.º do CIRC. 
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→ A contenção de custos no investimento em equipamento e materiais que se mostrem 
imprescindíveis ao funcionamento da cooperativa e das atividades desenvolvidas. 

→ O aproveitamento do fundo de apoio à instalação da cooperativa no âmbito do final do 
programa Coop Jovem da CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. 

→ Na procura de projetos e prestações de serviços que contribuam para a manutenção de 
pelo menos um posto de trabalho até ao final do ano. 

A sustentabilidade das atividades e projetos é considerada como atingida quando cumulativamente 
são cumpridos os seguintes requisitos fundamentais:  

→ Ressarcimento justo e digno do trabalho prestado - O ressarcimento das contribuições dos 
cooperadores e terceiros, no contexto do projeto e no cumprimento da atividade 
profissional de forma digna e equitativa, com base na proporção do trabalho (em horas) e 
outros fatores acordados entre os cooperadores. 

→ O pagamento de despesas associado ao trabalho voluntário - O pagamento das despesas 
derivadas do exercício de cargos ou de contributos realizados a título gratuito e pró-bono ou 
voluntário no âmbito do projeto, seja de membros ou de não membros. Incluímos também 
os gastos associados aos direitos previstos nas Bases do Enquadramento Jurídico do 
Voluntariado e seus regulamentos15. Poderá incluir a atribuição bolsas diária de apoio ao 
voluntariado, quando previstos e regulados pelos programas de entidades públicas ou 
europeias, ou o ressarcimento de faturas de despesas necessárias à atividade, ambos os 
casos podendo prever apoios para transportes e alimentação. 

→ A garantia dos direitos básicos de todos os intervenientes, incluindo membros, terceiros e 
voluntários/as e as obrigações legais associadas à atividade – por exemplo o pagamento dos 
gastos associados a seguros de acidentes e responsabilidade civil para as atividades 
realizadas pelos participantes e voluntários, gastos de seguros de acidentes de trabalho para 
trabalhadores, gastos dos processos de obtenção de licenças, gastos relacionados com o 
pagamento das prestações sociais de trabalhadores, etc. 

→ O pagamento dos materiais, equipamentos e serviços necessários à realização do projeto e 
atividade, considerando também o desgaste dos equipamentos detidos pela cooperativa. 

Como ferramentas e medidas de gestão financeira, recorre-se a diversas ferramentas como: 

→ A orçamentação de projetos, atividades e das prestações de serviços tendo em conta os 
possíveis rendimentos e os gastos para recursos humanos, materiais, refeições, transportes 
e outros, prevendo um valor que servirá como margem para cobrir os gastos fixos gerais do 
funcionamento da cooperativa e contribuir para o fundo de maneio para utilização em 
futuros projetos. 

→ O mapeamento dos adiantamentos e contributos dos cooperadores tanto em dinheiro, 
como em bens e em trabalho. 

                                                             
15 Consultar a Lei n.º 71/98, de 3 de novembro e o Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de setembro. 
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→ O controlo dos recebimentos provenientes de parceiros, financiadores e clientes. 
→ A regularização periódica dos documentos financeiros para lançamento na contabilidade e 

a verificação dos documentos contabilísticos daí produzidos. 

RECURSOS HUMANOS 

2018 foi um ano de começo e investimento na criação de contactos para a realização de parcerias. O 
trabalho realizado envolveu inúmeras horas que foram investidas em contactos, em atividades e na 
gestão da cooperativa que não foram, nem virão, a ser remuneradas. 

Desenvolvemos diversas atividades que podem ser consultadas na secção “RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 2018”. Nesta lista incluem-se a) atividades destinadas à comunidade que não 
obtiveram a devida sustentabilidade para garantir a remuneração dos membros, sendo 
desenvolvidas mesmo com estas condicionantes; e b) prestações de serviços ou subsídios para a 
realização de atividades em que está previsto o pagamento dos recursos humanos. 

REMUNERAÇÕES E BANCO DE TRABALHO 

Para o pagamento de recursos humanos é necessário proceder-se à orçamentação do projeto ou 
atividade. Cada orçamento prevê os gastos dos projetos divididos por rubricas orçamentais, sendo 
aprovado posteriormente em reunião de cooperadores. A rubrica referente ao trabalho 
desenvolvido pelos recursos humanos é acompanhada com uma estimativa de horas e deverá 
cobrir os impostos associados à cooperativa como é o caso da Taxa Social Única (TSU). 

Os pagamentos associados a recursos humanos são discutidos e aprovados em reunião de 
cooperadores por proposta da administração, tendo em conta fatores de equidade, as 
especificidades e regras dos projetos, os estatutos e a legislação em vigor. O fator de equidade com 
maior impacto no cálculo das renumerações trata-se da contribuição em trabalho dos 
cooperadores para cada atividade ou na gestão geral do projeto, geralmente calculada em horas. 
Este fator está associado aos princípios cooperativos onde os membros recebem em função das 
suas contribuições, no caso da Youth Coop, em trabalho. 

Para o pagamento dos cooperadores em função do seu trabalho foi necessário criar um registo 
interno de trabalho que apelidamos de “Banco de Trabalho”. Este registo aproxima-se ao modo de 
funcionamento de um banco de horas, mas onde os cooperadores acumulam remunerações até ser 
sustentável o seu pagamento, tendo em consideração o modus operandi do sistema de segurança 
social nacional que está tradicionalmente orientado para as sociedades comerciais. Verificamos que 
seria dispendioso o pagamento direto dos cooperadores dado que envolveria investimento na 
comunicação com a segurança social para a comunicação do início e cessação de atividades 
remuneradas ou respetivas alterações. Por outro lado, esta estratégia facilita a manutenção de um 
fundo de maneio para projetos e imprevistos. Os valores previstos no Banco de Trabalho são 
comunicados à contabilidade e também integram a rubrica “diferimentos” no Passivo Corrente na 
secção “BALANÇO - SNC ESNLTabela 8” e contabilizados como despesas. 
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Iremos avaliar a viabilidade desta estratégia no próximo ano, dado que poderão surgir situações 
referente ao pagamento de técnicos incompatíveis com algumas especificidades e regras de linhas 
de financiamento no que se refere às justificações de pagamentos e reembolsos. 

BALANÇO DOS RECURSOS HUMANOS 

O ano de 2018 encerra com 3 cooperadores/as e 1 posto de trabalho remunerado a tempo 
completo, com uma despesa total de 2107,82 €, tendo em conta o seguinte sumário presente na 
Tabela 1.  

Importa referir que o valor total mencionado na linha anterior não corresponde gastos previstos 
para todos os recursos humanos referentes a atividades de 2018 dado que foram acumuladas 
contribuições de trabalho no Banco de Trabalho, estando previstas no balanço e demonstração de 
resultados. 

O quê? Quem? Duração Vencimentos / 
Valores pagos IRS SS + TSU 

Total 
Gasto 

Posto de trabalho - 
gestor/a de projetos 

Cooperadores/as Menos de 3 
meses 

1174,80 € 0,00€ 439,36 € 1614,16 € 

Prestação de serviços – 
facilitador/a Terceiros/as 5 dias 300,00 € 0,00€ 0,00€ 300,00 € 

Outros gastos (seguros, 
medicina trab., etc.) 

Cooperadores/as - 193,66 € N/A N/A 193,66 € 

TOTAL RH 2107,82€ 
Tabela 1 - Gastos com Recursos Humanos 

Durante o ano em análise, o exercício dos cargos dos órgãos sociais foi gratuito e voluntário, 
justificando-se o pagamento de todas as despesas derivadas destes cargos a membros dos órgãos 
sociais. Nesta situação, os cooperadores/as estão a ser remunerados pela sua contribuição pelo 
trabalho prestado à cooperativa e não pelo cargo nos órgãos sociais, existindo uma divisão entre o 
posto de trabalho, que envolve uma relação de trabalho subordinado perante a cooperativa, e o 
cargo social, que não é remunerado na situação atual.16 

CONTABILIDADE 

A Youth Coop segue pelo regime fiscal de Contabilidade Organizada, estando a colaborar com o 
Contabilista Certificado Sr. António Marques Martins como prestador de serviço de contabilidade e 
processamento de salários. 

                                                             
16 A inscrição como Membro de Órgão Estatutário (MOE) não é obrigatória para as cooperativas (Pessoas Coletivas sem 
Finalidade Lucrativa), desde que os titulares dos órgãos não sejam remunerados pelo exercício do cargo (mas sim pela 
atividade profissional), conforme estabelece a alínea a) do artigo 63º e a alínea g) do artigo 111º do Código Contributivo da 
Segurança Social.  
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As demonstrações financeiras do exercício são preparadas a partir dos registos contabilísticos da 
cooperativa, em todos os seus aspetos materiais e recorrendo ao regime contabilístico SNC ESNL. 

Todos os documentos contabilísticos poderão ser consultados nos anexos, no final deste relatório. 

ATIVIDADES E CENTROS DE CUSTO 

Para fins de organização da gestão financeira da cooperativa, optamos por dividir as receitas e 
despesas da cooperativa em centros de custo de forma a agrupar projetos e atividades semelhantes 
ou separar projetos que possuam alguma complexidade a nível de documentação ou até de 
verificação de contas por parte de financiadores. 

Esta compartimentação de irá permitir a identificação de áreas geradoras de receita ou despesa e 
ajudar a tomar decisões de gestão mais adequadas no ano seguinte de forma a garantir a 
sustentabilidade da cooperativa e a manutenção de um fundo de maneio e de investimento para 
futuros projetos. Outro benefício que se identifica é a possibilidade de obtermos relatórios 
contabilísticos por projeto para financiadores com maior facilidade. 

Na Tabela 2 é possível consultar a listagem e descrição dos centros de custo disponíveis. 

Cód. Centro de Custo Sumário 

1 
Apoios e Linhas 
de 
Financiamento 

Agrega todos os centros de custo relacionados com linhas de financiamento e subsídios 
provenientes de entidades publicas ou europeias. 

101 E+ Intercâmbio 
Cherish 

Refere-se ao intercâmbio “Cherish – Cultural Heritage Ambassadors” no âmbito do programa 
europeu Erasmus+ a acontecer em Agualva-Cacém durante o ano de 2019 mas cuja a candidatura 
foi realizada em 2018.  

102 E+ KA3 LINHA Refere-se ao projeto de diálogo estruturado “LINHA” no contexto do programa europeu Erasmus+ 
que será executado maioritariamente no ano 2019, tendo a candidatura sido realizada em 2018. 

112 Intercâmbios 
Envio 

Agrega as atividades e encontros para a preparação, envio e acompanhamento de grupos de 
jovens para encontros ou intercâmbios internacionais, geralmente fora do território nacional e no 
contexto de programas europeus como o Erasmus+. 

113 Estágios 
Internacionais 

Agrupa as atividades relacionadas com a receção e envio de estágios internacionais e respetivo 
acompanhamento no âmbito de programas nacionais e europeus. 

114 Generation 
Europe 

Agrupa as atividades e iniciativas realizadas no âmbito do projeto europeu Generation Europe, 
abrangendo as seguintes dimensões ao longo de 3 anos: 1) O acompanhamento de um grupo de 
jovens para a realização de encontros e iniciativas locais; 2) O acompanhamento de um grupo de 
jovens na participação e organização de três intercâmbios internacionais de jovens, 3) A 
participação em conferências e formações internacionais no âmbito do projeto e 4) O trabalho 
realizado para a produção de três resultados intelectuais no âmbito de parcerias estratégicas do 
Erasmus+. O projeto inicia em 2018 e termina em 2020. 

115 
Shrinking Cities 
E+ KA2 

Agrupa as atividades e trabalho realizados no contexto do projeto e parceria estratégica europeia 
“Shrinking Cities”, no contexto do programa europeu Erasmus+ ação chave 2.  
O projeto inicia-se em 2018 e termina no primeiro semestre de 2020.  

121 PAFI – Teatro do 
Oprimido 

Projeto local que envolve a realização de sessões de Educação para a Cidadania recorrendo a 
metodologias de Teatro do Oprimido em escolas e instituições que trabalhem com jovens com 
menos oportunidades. O projeto tem início em 2018 e termina no primeiro trimestre de 2019. 
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123 
Plano Atividades 
Sintra 

Agrega todas as iniciativas executadas no âmbito do Plano Anual de Atividades de Sintra, 
nomeadamente encontros de participação e consulta de jovens, acompanhamento de jovens 
sobre ofertas de mobilidade e voluntariado, formações sobre participação juvenil, etc. Ficam 
excluídos deste centro as receitas que recaiam especificamente sobre outros centros de custo 
como é o caso de envios de grupos de jovens para intercâmbios e o intercâmbio Cherish. O plano 
de atividades iniciou-se em Setembro de 2018.  

2 
Prestações de 
Serviços 

Agrega todos os centros de custo de prestações de serviços e vendas a clientes, geralmente 
integrando atividades enquadradas no regime de IVA. 

201 
CMS VSJ 
Formação Ed. 
Não Formal 

Envolve as formações de Introdução à Educação Não Formal e dinâmicas de grupo para 
voluntários/as, animadores/as e coordenadores/as dos programas de voluntariado da Câmara 
Municipal de Sintra – Voluntariado Sintra Jovem e Okupa. 

202 
CMS VSJ 
Preparação 
Voluntários 

Envolve a facilitação de sessões de acompanhamento inicial dos participantes e voluntários/as dos 
programas de voluntariado da Câmara Municipal de Sintra – Voluntariado Sintra Jovem e Okupa. 

211 
JFAMS – Escolas 
Ed. Cidadania 

Envolve a preparação e facilitação de sessões de Educação para a Cidadania nas escolas de 
Agualva e Mira Sintra em parceria com a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 

220 
JFAMM – 
Tempos Livres 

Envolveu a preparação e facilitação de duas semanas de atividades para o programa de ocupação 
de tempos livres educacional “Tempos Livres”, destinado a jovens da freguesia de Agualva e Mira 
Sintra e com o objetivo de explorar em cada semana a temáticas envolventes à área social e 
trabalho de organizações locais sem fins lucrativos e explorar o ambiente e sustentabilidade. 

250 
Entroncamento 
Feira 

Envolveu os gastos para a participação da Youth Coop na feira de empregabilidade no 
Entroncamento e na facilitação de uma sessão de orientação de jovens das escolas secundárias 
sobre perspetivas futuras. 

3 
Atividades e 
Parcerias 

Agrega os centros de custo de todas as atividades e iniciativas que são pautadas pelas seguintes 
características: a) envolvem várias organizações parceiras, b) tem como finalidade principal a 
mudança direta e positiva na comunidade ou a promoção de causas ou atividades da cooperativa e 
c) a iniciativa poderá ser realizada numa perspetiva pró-bono mesmo que não reúna todas as 
condições de financiamento e pagamento do contributo das pessoas envolvidas – não esteja 
garantida as condições de sustentabilidade da atividade.   

301 
Encontro de 
Culturas 

Envolveu as atividades desenvolvidas no âmbito do Encontro de Culturas de Agualva e Mira Sintra, 
inclusive a realização da iniciativa Biblioteca Viva. 

302 UrbanAct 

Envolveu a preparação e desenvolvimento do programa de voluntariado jovem e ambiental 
“UrbanAct – Proteção Ambiental da Ribeira das Jardas” que incluiu 10 parceiros, uma duração total 
de duas semanas e abrangeu 3 freguesias. O projeto ganhou também o prémio de boas praticas de 
voluntariado jovem da região de Lisboa e Vale do Tejo, promovido pelo IPDJ. 

303 Jovens ODS 

Envolveu a preparação e desenvolvimento do programa de voluntariado “Jovens pelos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável” que promoveu o desenvolvimento pessoal de jovens através do 
voluntariado jovem e pelo apoio do desenvolvimento de iniciativas para a defesa de causas 
sugeridas pelos dos próprios participantes. 

9 Geral 
Agrega os centros de custos referentes aos custos fixos do funcionamento da cooperativa não 
atribuídos a outros centros de custo específicos. 

901 
Despesas 
Administrativas 

Despesas relacionadas com a gestão e administração geral da cooperativa. 

902 Educação e 
Formação 

Despesas relacionadas com a educação e formação de cooperadores/as, colaboradores/as, 
voluntários/as e da comunidade. 

999 
Despesas Gerais 
e Outros Despesas e receitas que não se enquadrem nos outros centros de custo. 

  Tabela 2 - Listagem de Centros de Custo  
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ANÁLISE DE CENTROS DE CUSTOS 

Cód. Centro de Custo Saídas Entradas Balanço 

1 Apoios e Linhas de Financiamento  38.180,80 €   39.787,31 €   1.606,51 €  
101 E+ Intercâmbio Cherish  17.601,60 €   17.601,60 €   -   €  
102 E+ KA3 LINHA  7.992,00 €   7.992,00 €   -   €  
112 Intercâmbios Envio   674,92 €   1.325,00 €   650,08 €  
113 Estágios Internacionais  250,00 €   250,00 €   -   €  
114 Generation Europe  9.623,04 €   5.508,71 €  -4.114,33 €  
115 Shrinking Cities E+ KA2  1.101,95 €   -   €  -1.101,95 €  
121 PAFI – Teatro do Oprimido  937,29 €   1.000,00 €   62,71 €  
123 Plano Atividades Sintra  -   €   6.110,00 €   6.110,00 €  
2 Prestações de Serviços  6.200,36 €   10.176,18 €   3.975,82 €  
201 CMS VSJ Formação Ed. Não Formal  285,21 €   292,68 €   7,47 €  
202 CMS VSJ Preparação Voluntários  2.321,25 €   2.340,00 €   18,75 €  
211 JFAMS – Escolas Ed. Cidadania  -   €   3.931,50 €   3.931,50 €  
220 JFAMM – Tempos Livres  3.473,90 €   3.492,00 €   18,10 €  
250 Entroncamento Feira  120,00 €   120,00 €   -   €  
3 Atividades e Parcerias  126,03 €   300,00 €   173,97 €  
301 Encontro de Culturas  7,18 €   -   €  -7,18 €  
302 UrbanAct  100,99 €   200,00 €   99,01 €  
303 Jovens ODS  17,86 €   100,00 €   82,14 €  
9 Geral  4.103,47 €   3.333,32 €  -770,15 €  
901 Despesas Administrativas  3.261,98 €   -   €  -3.261,98 €  
902 Educação e Formação  223,00 €   -   €  -223,00 €  
999 Despesas Gerais e Outros  618,49 €   3.333,32 €   2.714,83 €  
- TOTAL 48.610,66 €  53.596,81 € 4.986,15 € 

Tabela 3 - Resultados por centro de custo 

 

Figura 1 - Resultados por Centros de Custo Principais 
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RECEITAS POR CENTRO DE CUSTO 

Cód. Centro de Custo Saídas 

101 E+ Intercâmbio Cherish  17.601,60 €  
102 E+ KA3 LINHA  7.992,00 €  
123 Plano Atividades Sintra  6.110,00 €  
114 Generation Europe  5.508,71 €  
211 JFAMS – Escolas Ed. Cidadania  3.931,50 €  
220 JFAMM – Tempos Livres  3.492,00 €  
999 Despesas Gerais e Outros  3.333,32 €  
202 CMS VSJ Preparação Voluntários  2.340,00 €  
112 Intercâmbios Envio  1.325,00 €  
121 PAFI – Teatro do Oprimido  1.000,00 €  
201 CMS VSJ Formação Ed. Não Formal  292,68 €  
113 Estágios Internacionais  250,00 €  
302 UrbanAct  200,00 €  
250 Entroncamento Feira  120,00 €  
303 Jovens ODS  100,00 €  
115 Shrinking Cities E+ KA2  -   €  
301 Encontro de Culturas  -   €  
901 Despesas Administrativas  -   €  
902 Educação e Formação  -   €  

Tabela 4 - Receitas por Centro de Custo 

 

Figura 2 - Distribuição de Receitas por Centro de Custo 



 
Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL 

NIPC 514707852 // Rua da Abelheira, n°3. 5° direito, 2735-013 Agualva-Cacém 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2018 

www.youthcoop.pt Página 23 / 90 

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO 

Cód. Centro de Custo Saídas 

101 E+ Intercâmbio Cherish   17.601,60 €  
114 Generation Europe  9.623,04 €  
102 E+ KA3 LINHA  7.992,00 €  
220 JFAMM – Tempos Livres  3.473,90 €  
901 Despesas Administrativas  3.261,98 €  
202 CMS VSJ Preparação Voluntários  2.321,25 €  
115 Shrinking Cities E+ KA2  1.101,95 €  
121 PAFI – Teatro do Oprimido  937,29 €  
112 Intercâmbios Envio  674,92 €  
999 Despesas Gerais e Outros  618,49 €  
201 CMS VSJ Formação Ed. Não Formal  285,21 €  
113 Estágios Internacionais  250,00 €  
902 Educação e Formação  223,00 €  
250 Entroncamento Feira  120,00 €  
302 UrbanAct  100,99 €  
303 Jovens ODS  17,86 €  
301 Encontro de Culturas  7,18 €  
123 Plano Atividades Sintra  -   €  
211 JFAMS – Escolas Ed. Cidadania  -   €  

Tabela 5 - Despesas por Centro de Custo 

 

Figura 3 - Distribuição de Despesas por Centro de Custo 
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RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTO 

Cód. Centro de Custo Saídas 

123 Plano Atividades Sintra  6.110,00 €  
211 JFAMS – Escolas Ed. Cidadania  3.931,50 €  
999 Despesas Gerais e Outros  2.714,83 €  
112 Intercâmbios Envio  650,08 €  
302 UrbanAct  99,01 €  
303 Jovens ODS  82,14 €  
121 PAFI – Teatro do Oprimido  62,71 €  
202 CMS VSJ Preparação Voluntários  18,75 €  
220 JFAMM – Tempos Livres  18,10 €  
201 CMS VSJ Formação Ed. Não Formal  7,47 €  
101 E+ Intercâmbio Cherish  -   €  
102 E+ KA3 LINHA  -   €  
113 Estágios Internacionais  -   €  
250 Entroncamento Feira  -   €  
301 Encontro de Culturas -7,18 €  
902 Educação e Formação -223,00 €  
115 Shrinking Cities E+ KA2 -1.101,95 €  
901 Despesas Administrativas -3.261,98 €  
114 Generation Europe -4.114,33 €  

TOTAL: 4.986,15 € 
Tabela 6 - Resultados por Centro de Custo 

Na Tabela 6 é possível conferir os resultados, ou balanços, por cada centro de custo ordenados por 
valor. Importa mencionar as seguintes notas: 

→ O centro de custo “123 Plano de Atividades Sintra” e “211 JFAMS – Escolas Ed. Cidadania” 
referem-se a atividades a serem realizadas em 2019. 

→ O Centro de custo “999 Despesas Gerais e Outros” recebeu o apoio de apoio à instalação da 
CASES no âmbito do Coop Jovem, estando os custos distribuídos por outros custos 
inclusive o centro de custo “901 Despesas Administrativas”. 

→ Os centros de custo “115 Shrinking Cities E+ KA2” e “Generation Europe” é referente a 
projetos iniciados em 2018 e cujo reembolsos e rendimentos estão previstos serem pagos 
em 2019. 

→ O centro de custo “901 Despesas Administrativas” não tem rendimentos e agrega todos os 
gastos de foro administrativo, incluindo equipamentos comprados para o escritório e 
atividades em geral (não alocados a projetos específicos). 
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Figura 4 - Resultados por Centro de Custo 

Cód. Centro de Custo Saídas Entradas Balanço 

1 Apoios e Linhas de Financiamento  38.180,80 €   39.787,31 €   1.606,51 €  
2 Prestações de Serviços  6.200,36 €   10.176,18 €   3.975,82 €  
3 Atividades e Parcerias  126,03 €   300,00 €   173,97 €  
9 Geral  4.103,47 €   3.333,32 €  -770,15 €  
 TOTAL  48.610,66 €   53.596,81 €   4.986,15 €  

Tabela 7 - Resultados por Centros de Custo Principais 

 

Figura 5 - Balanço por Centros de Custo Principais 
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BALANÇO - SNC ESNL 

O Balanço trata-se de um instrumento contabilístico que sumariza a situação económico-financeira 
da organização, dividindo-se em três categorias fundamentais: O ativo, o passivo e o capital próprio. 

ACTIVO  FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO 

Rúbricas 
Período 
2018 

 Rúbricas Período 2018 

Ativo não corrente  Capital Próprio 
Ativos fixos tangíveis -  Fundos 1.500,00 € 
Bens património histórico e cultural -  Excedentes técnicos - 
Ativos intangíveis -  Reservas - 
Investimentos financeiros -  Resultados transitados - 

Fundadores/beneméritos/patrocinado
res/doadores/associados/membros 

- 
 Excedentes de revalorização - 
 Ajustamentos / outras variações nos 

fundos patrimoniais 
- 

 
Outros créditos e ativos não correntes -  Resultado líquido do período 1.147,25 € 
Total ativo não corrente 0,00 €  Total do fundo de capital 2.647,25 € 

Ativo corrente  Passivo 
Inventários -  Passivo não Corrente 
Créditos a receber  4.835,75 €  Provisões - 
Estado e outros entes públicos  227,88 €  Provisões especificas - 
Fundadores/beneméritos/patrocinado
res/doadores/associados/membros 

275,00 € 
 Financiamentos obtidos - 
 Outras dividas a pagar - 

Diferimentos -  Total do passivo não corrente 0,00 € 
Outros ativos correntes  3.361,10 €  Passivo corrente 
Caixa e depósitos bancários  35.175,33 €  Fornecedores 582,90 € 
Total ativo corrente 43.875,06 €  Estado e outros entes públicos 233,10 € 
Total do Ativo  43.875,06 €  Fundadores/beneméritos/patrocinado

res/doadores/associados/membros 
331,38 € 

   
  Financiamentos obtidos - 

  Diferimentos 31.764,11 € 
   Outros passivos correntes 8.316,32 € 
   Total do Passivo corrente 41.227,81 € 
   Total do Passivo 41.227,81 € 

   
Total dos fundos patrimoniais  
e do passivo 43.875,06 € 

Tabela 8 - Balanço SNC ESNL 

O ativo é composto pelos bens e direitos da organização, ou seja, inclui tudo aquilo que a 
organização possui suscetível de ser avaliado em dinheiro – inclui disponibilidades (dinheiro em 
numerário, depósitos bancários e títulos negociáveis), inventários de mercadorias, equipamentos, 
instalações, dividas a receber de clientes, etc.   

O passivo são as obrigações, ou seja, as despesas feitas pela organização a entidades externas que 
ainda estão por pagar, incluindo empréstimos contraídos e diferimento de pagamentos (aos 
fornecedores, ao Estado, etc.).  
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O capital próprio corresponde ao valor líquido do património da organização, ou seja, é a diferença 
entre o ativo e o passivo. Teoricamente, se a organização vender todos os seus ativos e saldar o 
passivo, o valor resultante é o capital próprio. Este inclui o capital social17 subscrito pelos membros, 
as reservas, as prestações suplementares, os resultados transitados e o resultado do exercício anual 
(resultado líquido do período, que pode ser positivo ou negativo). 

O balanço no período de 2018 pode ser analisado na Tabela 8, estando também presente nos 
documentos contabilísticos em anexo ao relatório. 

A Youth Coop no período de 2018 apresenta: 

→ O ativo no valor de 43.875,06 €, composto por: 
o 35.175,33 € de depósitos bancários; 
o 4.835,75 € de créditos por receber de clientes e financiadores; 
o 3.361,10 € de outros ativos correntes que inclui valores a receber de outras 

entidades no curto espaço; 
o 275,00 € de valores por receber de cooperadores no curto espaço de tempo, 

incluídos valores por regularizar relativo ao adiantamento de reembolsos feitos 
pela cooperativa para cobrir despesas de projetos.  

o e 227,88 € de valores a receber ou a descontar do Estado (por exemplo 
impostos). 

→ O passivo no valor de 41.227,81 €, composto por:   
o 31.764,11 € de diferimentos de gastos do período que vão ser pagos no futuro, 

valores estes associados a projetos que apenas se vão realizar no ano seguinte e 
projetos por encerrar, incluindo o pagamento dos valores orçamentado para 
recursos humanos das atividades do ano em análise; 

o 8.316,32 € de outro passivo corrente que inclui valores de despesas realizadas no 
contexto de projetos e que estão a aguardar reembolsos das organizações 
parceiras (por exemplo viagens); 

o 582.90€ de dividas a fornecedores, relativo a faturas em processamento no final 
do ano e pagas nas primeiras semanas de Janeiro; 

o 331,38 € de dividas a cooperadores relativamente a despesas realizadas para a 
cooperativa que ainda não foram saldadas. 

o 233,10 € de dividas ao estado relativas a impostos (por exemplo a TSU de 
relativo ao mês de Dezembro). 

→ O capital próprio no valor de 2.647,25 € correspondente na sua totalidade ao resultado 
líquido do período, composto por: 

o 1.500,00 € de fundos, representado pelo capital social mínimo obrigatório. 

                                                             
17 O capital social subscrito por cada cooperador/a integra o capital próprio até ao momento da sua demissão em que 
passa a integrar o passivo enquanto o valor não é devolvido ao membro cessante. 
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o 1.147.25 € de resultado líquido do período que corresponde ao excedente gerado 
e que reverterá na sua integra para as reservas, após aprovação das contas. 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

A Demonstração dos Resultados é o relatório que nos mostra os detalhes dos rendimentos e os 
gastos durante o período de um ano fiscal, sendo teoricamente possível verificar se a organização, 
neste período, teve lucro ou prejuízo. 

No entanto esta verificação do resultado financeiro é relativa dado que a contabilidade apenas 
relata uma “fotografia” do estado financeiro da organização num período temporal fixo, uma visão 
que não contempla a natureza das atividades geralmente conduzidas pelas entidades do sector da 
economia social, sobretudo de atividades associadas ao sector social e solidário, composta por 
projetos que não coincidem ou estendem-se por vários anos fiscais. 

Rendimentos e Gastos Período 
2018 

Vendas e serviços prestados 4.931,30 € 
Subsídios, doações e legados à exploração 4.192,69 € 
Variação nos inventários da produção - 
Trabalhos para a própria entidade - 
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - 
Fornecimentos e serviços externos 6.362,38 € 
Gastos com o pessoal 1.614,36 € 
Ajustamento de inventários (perdas/reversões) - 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) - 
Provisões (aumentos/reduções) - 
Provisões específicas (aumentos/reduções) - 
Outras imparidades (perdas/reversões) - 
Aumentos/reduções de justo valor - 
Outros rendimentos e ganhos - 
Outros gastos e perdas - 
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1.147,25 € 
Gastos/reversões de depreciação e de amortização - 
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.147,25 € 
Juros e rendimentos similares obtidos - 
Juros e gastos similares suportados - 
Resultado antes de impostos 1.147,25 € 
Imposto sobre rendimento do período - 
Resultado líquido do período 1.147,25 € 

Tabela 9 - Demonstração de Resultados por Naturezas 

No ano corrente a Youth Coop esforçou-se por relatar o resultado relativo aos projetos realizados e 
encerrados durante o ano em análise, podendo ser analisado na Tabela 9. Os recursos financeiros 
alocados aos projetos que vão ser realizados no próximo exercício (ano fiscal) ou alocados ao 
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pagamento pendente de gastos e recursos humanos de projetos implementados no ano em análise 
são enunciando como diferimentos (dividas no passivo), como pode ser observado no Balanço (na 
secção anterior). 

A Youth Coop no período de 2018 apresenta um resultado líquido do período no valor de 
1.147,25€ que se decompõem em: 

• Rendimentos, no total de 9123,99 €: 
o 4.931,30 € de rendimentos provenientes de serviços prestados a clientes; 
o 4.192,69 € de subsídios provenientes do estado e entidades europeias; 

• Gastos, no total de 7976,74 €: 
o 6.362,38 € relativos a gastos com fornecedores (compra de materiais e 

equipamentos e arrendamento de bens) e prestadores de serviços externos. 
o 1.614,36 € relativos a pagamentos de recursos humanos, maioritariamente 

remunerações a cooperadores e respetivos impostos a cargo dos cooperadores. 

NOTAS DE CONCLUSÃO 

O ano de 2018 foi o primeiro ano de atividade fiscal da Youth Coop. Foi um ano repleto de desafios e 
aprendizagens em termos de estruturação da organização financeira e onde diversas dúvidas foram 
surgindo sobre a legislação cooperativa e regras fiscais. Os resultados finais do ano atual foram 
positivos e acima da perspetiva financeira pessimista, realizada em 2017 no âmbito do programa de 
empreendedorismo social Coop Jovem, ao não serem atingidas perdas durante este primeiro ano e 
chegarmos ao final com a possibilidade de reembolsar todos os gastos (adiantamentos) feitos pelos 
cooperadores para sustentar as despesas relativamente a espaço, materiais, eventos etc. mas não 
contando com o pagamento de recursos humanos. 

Graças a uma politica de sustentabilidade e ao investimento em termos de tempo e recursos por 
parte dos fundadores a criar contactos, a reunir com parceiros chave e no desenvolvimento de 
atividades, conseguimos atingir um resultado bastante motivador e desenvolver um conjunto 
alargado e multidisciplinar de iniciativas, atividades e ofertas, especialmente para os jovens de 
Sintra e garantir sustentabilidade para iniciar um posto de trabalho, ainda que se considere precário, 
e ao mesmo tempo prever um excedente para cobrir gastos fixos da cooperativa  e guardar em 
reservas para investimento em equipamentos, espaços e projetos no futuro. 

O próximo ano, passará por trabalhar a sustentabilidade ao apostar em projetos maiores e que 
possam ter um impacto na cidades e comunidades onde trabalhamos, de forma a garantir a 
manutenção dos postos de trabalho, melhorando as suas condições laborais e a oferta de 
oportunidades para os jovens ao mesmo tempo que se garante a dignidade dos trabalhadores. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

O relatório de atividades inclui uma listagem com o resumo das atividades desenvolvidas ao longo 
do ano e os resultados obtidos. 

17 de janeiro de 2018 

FUNDAÇÃO DA YOUTH COOP 

  

Após um 2017 passado numa fase de maturação da identidade e planificação da ação, 
integrados no programa Coop Jovem com o apoio da Cooperativa António Sérgio Para a Economia 
Social – CASES, a Youth Coop formalizou-se enquanto cooperativa no ramo da solidariedade social 
em janeiro de 2018. Este ato foi o culminar de muitas horas trabalho, empenho, motivação e 
resiliência dos cooperadores, que após anos de experiência na área de trabalho de juventude, 
decidiram criar uma organização sem fins lucrativos e de identidade cooperativa para promover a 
transformação social nas comunidades onde se insere. 

A Youth Coop é por natureza apartidária, laica e independente, acessível a todas as pessoas 
independentemente da sua idade, classe social, género, etnia, religião e orientação sexual, tendo 
como missão “Capacitar jovens e estruturas juvenis, através da criação de iniciativas que promovam 
o desenvolvimento pessoal, social e cultural, valorizando a educação para a cidadania, a 
aprendizagem intercultural e a aproximação à comunidade.” 

25 de fevereiro a 2 de março de 2018 

STUDY VISIT DEMOCRACY RELOADED 

Local: Lisboa 
Organização: Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação 

A Youth Coop participou na visita de estudo “Democracy Reloaded”, 18organizada pela 
Agência Nacional Erasmus+, com objetivo de partilhar e refletir sobre as práticas existentes 
referentes à participação de jovens na tomada de decisões em contextos locais - chamado de 

                                                             
18 https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/democracy-reloaded-study-visit.6624/ 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/democracy-reloaded-study-visit.6624/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/democracy-reloaded-study-visit.6624/
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‘Diálogo Estruturado’. Nesta iniciativa tivemos a oportunidade de visitar diversas organizações que 
trabalham com e para jovens na Região Metropolitana de Lisboa, conhecer o seu trabalho e recolher 
informação sobre boas práticas de Trabalho de Juventude (Youth Work).  

Neste evento, o concelho de Sintra esteve representado por técnicos da Youth Coop e da Câmara 
Municipal de Sintra. 

No final, observámos a importância da visita para fomentar o 
desenvolvimento de competências para o planeamento, implementação 
e sustentação de estruturas participativas locais e para a criação de 
sinergias entre a Camara Municipal de Sintra enquanto entidade gestora 
do principal território de atuação da Youth Coop. A visita também 
contribuiu para a sensibilização de todos os/as técnicos/as 
envolvidos/as sobre a importância do estabelecimento de políticas de 
juventude para incentivar a participação juvenil, sobretudo incentivando 
a dinamização de projetos criados por jovens para outros jovens e para a 
população em geral. 

A participação neste evento foi fundamental na criação da ideia do 
projeto de Diálogo Estruturado KA3 do Erasmus + “LINHA - Participação 
Juvenil em Comunidades Locais” submetido e aprovado durante o ano e que terá atuação em 2019. 

 

De 6 a 15 de abril de 2018 

PARCERIA FESTIVAL AQU’ALVA STORIA 

Local: Agualva-Cacém 
Organização: RJ ANIMA – Associação de Dinamização Ambiental, Social e Cultural. 
Parceiros: Youth Coop, outros parceiros vários 
Jovens envolvidos: Cerca de 70 participantes jovens. 

No seguimento do convite da associação RJ ANIMA, colaboramos na facilitação de 
atividades para jovens, integrado na programação do “III Encontro Internacional de Narração Oral – 
Aqu'Alva Stória Festival”, com o objetivo de sensibilizar jovens para a Cidadania e Diálogo 
Intercultural, apelando também à colaboração e ao trabalho em equipa para o desenvolvimento de 
atividades de âmbito cultural. O nosso contributo para a realização do festival sumariza-se na 
dinamização de diversas sessões de Educação para a Cidadania para fomentar uma maior 
expressão intercultural e dar a conhecer as culturas existentes na comunidade.  
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Ao longo de diversos encontros, os participantes foram desafiados a cooperarem para resolver 
desafios de lógica, criatividade e comunicação – procurar soluções criativas para passar uma bola 
por todos os elementos da equipa; procurar construir uma cápsula protetora para suportar a queda 
de um ovo da forma mais criativa, barata, apelativa e reutilizável que seja possível, tendo materiais 
limitados; recorrer à criatividade e a elementos de teatro para retratar situações do dia a dia e 
desenvolver a capacidade de improviso, trabalho em equipa e soft skills, etc. 

 

O processo de inscrição e seleção dos participantes foi gerido pela Associação RJ ANIMA em 
parceria com a Rede de Equipamentos Lúdicos da Câmara Municipal de Sintra. As atividades 
aconteceram nos três centros lúdicos - Lopas (Agualva), Massamá e Rio de Mouro - tendo envolvido 
um número aproximado de 70 participantes ao longo de 5 sessões com idades entre 16 e 30 anos. 
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19 de abril de 2018 

SESSÃO DE PERSPETIVAS FUTURAS – ENTRONCAMENTO 

II de Emprego e Empreendedorismo do Entroncamento 

Local: Centro Cultural do Entroncamento 
Organização: Youth Coop, CLDS 3G e Câmara Municipal do Entroncamento 
Jovens envolvidos: 60 jovens 

A convite do CLDS – 3G e da Câmara Municipal do Entroncamento participamos na “II Feira 
de Emprego e Empreendedorismo do Entroncamento” que juntou várias atividades, palestras e 
workshops sobre a temática central. Este evento foi visitado por alunos do concelho inteiro e a 
Youth Coop realizou duas sessões onde convidamos os participantes a pensar sobre as suas opções 
futuras, não só em termos de estudos, mas também a nível de desenvolvimento pessoal e 
motivação para o seu futuro. Partilhamos várias ferramentas de planeamento com os participantes, 
convidando-os a continuar a sua reflexão sobre os seus objetivos pessoais no futuro.  

  

14 de abril a 12 de junho de 2018 

ESCOLA DE DANÇAS INTERCULTURAIS – CULTURA E 

COMUNIDADE 

Local: Centro Lúdico das Lopas 
Organização: RJ ANIMA – Associação de Dinamização Ambiental, Social e Cultural e Youth Coop. 
Parceiros: Centro Lúdico das Lopas - Câmara Municipal de Sintra, Escola Secundária Matias Aires 
(Agrupamento de Escolas de Agualva e Mira Sintra) e Junta de Freguesia de Agualva e Mira 
Sintra. 
Jovens envolvidos: 4 jovens com idade entre 15 e 19 anos. 
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No âmbito da sua ação local para a dinamização da comunidade onde se encontra envolvida 
a Youth Coop decidiu apostar no projeto “Escola de Danças Interculturais – Cultura e Comunidade” 
19que pretendia dar a possibilidade de experimentar diversas danças do mundo e refletir sobre a 
comunidade através de sessões sobre a cidadania para jovens de Agualva e Mira Sintra.  

Este projeto surgiu de uma parceria com a associação RJ Anima, procurando dar continuidade a um 
projeto de sucesso acontecido em 2016. A Escola de danças deu início ainda dentro do festival 
Aqu’alva Storia em abril de 2018 e desenvolveu várias sessões com o professor de dança Waty 
Barbosa e os técnicos da Youth Coop.  

O projeto foi terminado em junho de 2018 após não ter despertado o devido interesse nem o 
alcançado o financiamento necessário para garantir a sua sustentabilidade e impacto. Apesar disto, 
consideramos que foi importante para estabelecer contactos e ligações importantes com os parceiros 
locais na cidade de Agualva-Cacém. 

   

 

De abril a junho de 2018 

AÇÕES DE FORMAÇÃO INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

Local: Casa da Juventude da Tapada das Mercês 
Organização: Câmara Municipal de Sintra, Associação para a Ação Educativa, Cultural e 
Desportiva – Janela das Brincadeiras e Youth Coop. 
Jovens envolvidos: Cerca de 100 jovens em 4 sessões. 

Estas formações foram realizadas no âmbito dos programas de voluntariado da Câmara 
Municipal de Sintra – Programa Voluntariado Sintra Jovem e o Programa Okupa - em parceria com 
a associação Janela das Brincadeiras.  

Facilitamos quatro sessões para os jovens que se candidataram ao papel de animadores, monitores 
e coordenadores de voluntários, com o objetivo de introduzir estes participantes aos conceitos e 

                                                             
19 https://www.youthcoop.pt/escola-dancas-interculturais/  

https://www.youthcoop.pt/escola-dancas-interculturais/
https://www.youthcoop.pt/escola-dancas-interculturais/
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princípios básicos da Educação Não Formal e a algumas atividades práticas que possam utilizar 
durante o período de voluntariado.  

Cada ação de formação durou três horas e integrou uma breve componente teórica e comparativa 
com outras formas de educação e de aprendizagem e outra componente prática onde os 
participantes são também parte ativa das diversas dinâmicas apresentadas, sendo integrado nas 
respetivas reflexões das dinâmicas a análise das atividades já desenvolvidas, o seu objetivo, 
variações e cuidados a ter com a envolvimento de participantes de diversas idades e 
enquadramentos socioculturais. 

A divulgação e gestão das inscrições, incluindo a seleção dos participantes, foi feita pela Câmara 
Municipal de Sintra. O número de participantes por sessão variou entre 10 e 30 jovens com idades 
entre 16 e 25 anos, com uma participação, aproximada, de 100 jovens nas quatro sessões facilitadas. 

 

 

18 de abril de 2018 

SESSÃO INFORMATIVA - PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE  

Local: Casa da Juventude da Tapada das Mercês 
Organização: Youth Coop. 
Parceiros: IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude e Câmara Municipal de Sintra. 
Participantes: 8 técnicos/as na área da juventude e 4 participantes jovens e adultos. 

No seguimento da identificação da existência de pouca informação no Conselho de Sintra sobre as 
oportunidades disponibilizadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e Governo 
de Portugal na área da Juventude, convidamos o IPDJ a dinamizar uma sessão de informação sobre 
os programas de juventude na Casa da Juventude da Tapada das Mercês.  

Esta sessão destinava-se a técnicos da Câmara Municipal de Sintra e organizações locais, jovens 
envolvidos em organizações juvenis e jovens em geral que busquem informações sobre programas 
nacionais de voluntariado e teve uma duração de três horas. 
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Na sessão estiveram presentes 12 pessoas – 8 técnicos/as e 4 participantes- e falou-se das 
potencialidades dos programas existentes na plataforma da juventude20. No final também foi 
referido as várias vertentes do programa Erasmus+ Juventude em Acão e os benefícios para jovens. 

  

23 de abril a 23 de julho de 2018 

ACOLHIMENTO DE ESTÁGIÁRIA INTERNACIONAL 

Organização: Hors Pistes - França 
Principais parceiros: Youth Coop, Câmara Municipal de Sintra, Casa Seis - Associação para o 
Desenvolvimento Comunitário e RJ ANIMA – Associação de Dinamização Ambiental, Social e 
Cultural. 

Em abril de 2018 a Youth Coop integrou durante três meses na sua ação a estagiária Gladys Goudou 
proveniente da ilha de Guadalupe – França. Esta colaboração foi realizada no âmbito dos estágios 
internacionais promovido pelo Erasmus + e pretendeu proporcionar á Gladys uma experiência 
profissional na área social em Portugal, contando com a colaboração importante de vários parceiros 
para proporcionarem oportunidades multidisciplinares e cumprindo assim o objetivo de 
experimentar várias valências associadas ao trabalho desenvolvido na área social, sobretudo ligado 
aos sectores lúdico e solidário. A estagiária não só apoiou as atividades da cooperativa e das 
organizações parceiras, mas também adquiriu competências em diversas áreas, entre elas: 
organização de eventos, apoio logístico, narração oral, facilitação, apoio á infância e a terceira idade. 

                                                             
20 https://programas.juventude.gov.pt/. 

https://programas.juventude.gov.pt/
https://programas.juventude.gov.pt/
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23 de abril de 2018 

INTEGRAÇÃO DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL 

Local: Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra 
Organização: Câmara Municipal de Sintra. 

No seguimento da pertinência do trabalho desenvolvido pela Youth Coop e reconhecido valor em 
termos de ação social e solidária, integramos o Conselho Local de Ação Social – CLAS e a Rede 
Social de Sintra. A adesão foi oficializada na sessão de plenária no dia 23 de Abril de 2018, onde 
apresentamos a Youth Coop e o nosso trabalho perante uma plateia cheia de representantes das 
várias organizações que fazem parte do CLAS. 
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9 de maio de 2018 – Dia da Europa 

TESTEMUNHO ERASMUS + DEFINE YOUR FUTURE 

Local: Casa da Juventude, Tapada das Mercês 
Organização: Christian Horozco 
Principais parceiros: Câmara Municipal de Sintra e Youth 
Coop  
Participantes: estimativa de 20 participantes. 

Este evento de disseminação tinha por objetivo 
partilhar algumas das oportunidades de mobilidade 
internacional dentro do programa Erasmus +. A 
contribuição da Youth Coop foi essencialmente no 
esclarecimento de dúvidas sobre os programas, prestar 
informações e dar o nosso testemunho enquanto 
participantes nas variantes: Serviço voluntário Europeu, 
intercâmbio de jovens e curso de formação.  

 

23 de junho de 2018 

BIBLIOTECA VIVA  

ENCONTRO DE CULTURAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA 

Local: Largo da República, Agualva 
Organização: Youth Coop. 
Principal parceiro: Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 
Voluntários envolvidos: 7 voluntários/as jovens e adultas 
Participantes: estimativa de 30 participantes. 

Organizamos uma Biblioteca Viva no âmbito da participação no Encontro de Culturas de 
Agualva e Mira Sintra. Excerto da Divulgação: “Nunca ouviste falar deste conceito de “Biblioteca 
Viva”? Funciona de forma semelhante a uma biblioteca normal onde os/as participantes 
sozinhos/as ou em grupo são desafiados/as escolher e explorar um livro por um tempo limite. No 
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entanto, nesta biblioteca os livros são pessoas e a leitura é feita através da escuta das histórias de 
vida.”  

  

Esta iniciativa pretendeu ser um meio de promoção do respeito pelos direitos humanos e a 
dignidade humana através de diálogo construtivo e inclusivo que sensibilizem os participantes sobre 
experiências de vida, estereótipos e estigmas que geralmente levam à discriminação de grupos e 
indivíduos e ajudando as pessoas a praticar a empatia. Tratou-se de uma atividade enquadrada no 
plano de dinamização local da participação cívica e desenvolvimento comunitário e envolveu sete 
voluntários e mais de trinta visitantes que se juntaram ao evento. Mais informação disponível na 
nossa página21 ou na página do conceito de Biblioteca Viva do Conselho de Europa22. 

  

   

                                                             
21 https://www.youthcoop.pt/biblioteca-viva/ . 
22 https://www.coe.int/en/web/youth/living-library 

https://www.youthcoop.pt/biblioteca-viva/%20.
https://www.coe.int/en/web/youth/living-library
https://www.youthcoop.pt/biblioteca-viva/
https://www.coe.int/en/web/youth/living-library
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De abril a junho de 2018 

INSTANTES – RETRATOS LOCAIS 

Local: Agualva-Cacém 
Organização: Youth Coop 
Parceiros: Escola Secundária Matias Aires (Agrupamento de Escolas de Agualva e Mira Sintra) e 
RJ ANIMA – Associação de Dinamização Ambiental, Social e Cultural. 
Voluntários envolvidos: 2 jovens do curso profissional de fotografia 
Pessoas entrevistadas:  6 pessoas  
 

O projeto quer dar a conhecer a opinião e história de pessoas de Agualva e Mira Sintra. Surge a 
necessidade de criar na nossa cidade uma maior aproximação entre a comunidade através da 
partilha de histórias de vida de forma a despertar o interesse e criar curiosidade para conhecer os 
nossos “vizinhos”.  

O projeto consistiu numa serie de entrevistas a pessoas da comunidade, com objetivo de depois 
partilhar um excerto da entrevista acompanhado por uma fotografia do momento, dando um 
vislumbre de várias histórias na freguesia. O projeto foi realizado pela Youth Coop em parceria com 
vários alunos do curso profissional de fotografia da Escola Secundária de Matias Aires e a associação 
local RJ Anima. 
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De 11 a 14 de junho de 2018 

PORTUGAL SOCIAL ON THE ROAD 

Local: Distrito do Porto, vários locais 
Organização: Fórum Estudante, IPAV - Instituto Padre António Vieira e CASES - Cooperativa 
António Sérgio para a Economia Social. 

O Portugal Social On The Road23  é uma iniciativa que compreende uma visita estudo de 4 dias 
para visitar diversas organizações, na maioria cooperativas em diversos ramos, com o objetivo de 
dar a conhecer a riqueza, a diversidade e o modo de funcionamento do sector da economia social. 

No primeiro dia visitamos o Centro Incentivar a Partilha (ClaP)24 da Cruz Pau que, na voz de um dos 
seus dirigentes, se assume como “uma casa comum de pessoas e organizações muito variadas” que 
partilham a vontade de resolver problemas sociais e ainda ficamos a saber um pouco sobre o 
funcionamento da cooperativa Fruta Feia25. 

 Nos dias seguintes deslocamo-nos a Castelo de Paiva para visitar o Hotel Rural Casa de São Pedro, 
um lugar reabilitado pela CooperatiPaiva para servir um fim social e agora rodeado de explorações 
agrícolas, onde também conhecemos a DouroCater, uma cooperativa de serviços focada na área do 
catering que está ligada com o hotel através da formação desenvolvida naquele espaço por uma das 
associações que compõem a CooperatiPaiva.  

   

Fomos a Ponte de Lima conhecer a Minho Berry Coop26 , uma cooperativa agrícola que apostou 
desenvolver a sua atividade no mercado dos pequenos frutos e a estratégia de juntar pequenos 
produtores para a obtenção de maior poder negocial no mercado, para depois dar um pulo à 
Lousada para visitar a Jangada Teatro27, uma companhia de teatro que nasceu da vontade de 
disponibilizar algum tipo de oferta de dinamização cultural para as pequenas localidades desta 
região. O grupo desenvolve a sua atividade enquanto cooperativa cultural, focando no teatro de 
marionetas e na formação para o público jovem e adulto, tendo atingido um reconhecimento a nível 

                                                             
23 http://portugalsocialontheroad.forum.pt/ 
24 https://www.facebook.com/incentivarpartilha/ 
25 Www.frutafeia.pt 
26 https://minhoberrycoop.com/ 
27 http://jangadateatro.com/ 
 

http://portugalsocialontheroad.forum.pt/
https://www.facebook.com/incentivarpartilha/
http://www.frutafeia.pt/
https://minhoberrycoop.com/
http://jangadateatro.com/
http://portugalsocialontheroad.forum.pt/
https://www.facebook.com/incentivarpartilha/
http://www.frutafeia.pt/
https://minhoberrycoop.com/
http://jangadateatro.com/
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internacional. Por último fomos ao Porto onde ficamos a conhecer a importância da cooperativa de 
habitação Habece28 para a disponibilização de habitação social para inúmeras pessoas por valores 
acessíveis e o modelo da cooperativa de Solidariedade Social ACOLHE29 que disponibiliza serviços 
geriátricos à população local. 

     

De junho a agosto de 2018 

ORIENTAÇÃO VOLUNTARIOS VSJ 

Local: Casa da Juventude da Tapada das Mercês. 
Organização: Câmara Municipal de Sintra e Youth Coop. 
Jovens envolvidos: cerca de 350 jovens em 16 sessões com idades entre 15 e 25 anos. 

No seguimento do trabalho realizado pela Youth Coop em 2017 junto da autarquia, 
enquanto grupo informal, em 2018 facilitamos catorze sessões de orientação inicial para os jovens 
voluntários do programa de voluntariado Voluntariado Sintra Jovem e Okupa da Câmara Municipal 
de Sintra. 

Estas sessões têm o objetivo de proporcionar ambientes divertidos para os voluntários se 
conhecerem, trabalharem em equipas e refletirem sobre as suas motivações, expectativas e receios 
relativamente à participação de duas semanas no programa de voluntariado. 

 

Os participantes foram envolvidos em diversas dinâmicas focadas no desenvolvimento de 
competências de comunicação e de trabalho em equipa, refletindo sobre os diferentes papeis das 

                                                             
28 http://www.habece.pt/ 
29 http://www.acolhe.pt/ 

http://www.habece.pt/
http://www.acolhe.pt/
http://www.habece.pt/
http://www.acolhe.pt/
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pessoas em projetos e organizações e sobre a importância da comunicação em todos os processos 
do programa de voluntariado, transpondo estas simulações para a vida real. 

A gestão das inscrições e divulgação dos programas foram efetuadas pela Câmara Municipal de 
Sintra. Nas sessões participaram cerca de 350 jovens sintrenses.  

 

23 a 27 de julho de 2018 

TEMPOS LIVRES – SEMANA AMBIENTAL 

Local: Ouressa, Freguesia de Algueirão Mem-Martins 
Organização: Youth Coop e Junta de Freguesia de Algueirão e Mem-Martins 
Jovens envolvidos: 16 jovens dos 14 – 20 anos 

A iniciativa “Tempos Livres” é um programa de ocupação de tempos livres educacional 
focado no desenvolvimento dos conhecimentos dos participantes sobre uma temática de âmbito 
social ou cultural através de atividades não formais, do voluntariado, de dinâmicas de grupo que 
fomentem a aproximação dos jovens à comunidade, de breves momentos de diálogo com decisores 
locais e pelo incentivo ao desenvolvimento de pequenas iniciativas juvenis. 
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Na edição de julho fomos explorar a temática ambiental. Exploramos os conceitos base de 
sustentabilidade ambiental, investigamos um pouco sobre a realidade existente na freguesia e 
participamos em atividades orientadas para repensar os nossos comportamentos no dia a dia de 
forma a reduzir o impacto no ambiente. Também verificamos que a proteção ambiental inclui a 
cidade, o ambiente urbano, e envolve a limpeza e conservação de todos os espaços públicos- 
espaços verdes, passeios, muros ou até casas. Também reparamos que existe uma enorme 
variedade ambiental nos parques e cantos da cidade, visitamos algumas organizações locais que 
desenvolvem trabalho de proteção ambiental e discutimos algumas situações controversas em não 
existe uma solução obvia que corresponda ao interesse público coletivo, à proteção de pessoas e 
dos recursos naturais. 

“Aprendi que mesmo sendo poucas pessoas podemos mudar muitas coisas na nossa 
comunidade!” 

Participante 

  

As inscrições foram um processo gerido em conjunto entre a Junta de Freguesia e a Youth Coop, 
sendo a atividade orientada exclusivamente para jovens da freguesia de Algueirão Mem-Martins 
com idades entre 14 e 20 anos. Nesta edição participaram 16 jovens. 

 

Deixamos um agradecimento às várias organizações que nos acolheram durante esta iniciativa, 
sobretudo aos Bombeiros Voluntários de Algueirão e Mem Martins que nos acolheram durante uma 
semana nas suas instalações, ao Agrupamento 756 do Corpo Nacional de Escutas que nos 
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acolheram gentilmente na sua sede e demonstraram algumas das suas atividades no meio da 
natureza e ao sr. Presidente Valter Januário pela sua disponibilidade em escutar e falar com os 
participantes.  

 

 

De agosto a dezembro de 2018 

ENVIO E PREPARAÇÃO DE JOVENS PARA PROJETOS 

INTERNACIONAIS 

INTERCÂMBIO JUVENIL - UBUNTU CONTRA O RACISMO 

Local: Masserata, Itália - Setembro 
Organização: Centro Culturale Fonti San Lorenzo 
Parceiros e apoios nacionais: Youth Coop, Câmara Municipal de Sintra 
Jovens envolvidos: 14 jovens de Sintra 

No âmbito da promoção do desenvolvimento dos jovens de Sintra, realizamos a preparação 
e envio de um grupo jovens que participaram neste projeto internacional cofinanciado pelo 
Erasmus+, sem custos para os participantes, desta forma evitando a existência de barreiras à 
participação de jovens com menos oportunidades. Este evento juntou 30 participantes de Espanha, 
Portugal e Itália para falar sobre o diálogo intercultural, prevenção do discurso de ódio e contra o 
racismo. Este intercâmbio surgiu da vontade de lutar contra a presença de atitudes racistas e 
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discriminatórias na Europa dos nossos dias, mas especificamente na localidade de Macerata que há 
poucos meses tinha sido palco de ataques de ódio30 e um tiroteio direcionados a migrantes.  

Durante os vários dias do intercâmbio os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as 
diferentes realidades e origens do grupo, aprofundar o seu conhecimento sobre outras culturas, 
conhecer em primeira pessoa algumas histórias de vida de migrantes a viver em Itália e vários 
espaços locais ligados às migrações. 

Alguns testemunhos: 

“Quando penso no intercâmbio que fiz, não consigo dizer diretamente aquilo que 
aprendi. Apenas vejo caras, sinto emoções novas, sinto uma diferença no meu 
pensamento. Mais maturidade, mais compreensão e acima de tudo empatia.” 

Olímpia Montrond – Participante 

  

“Sou uma pessoa com tanta sorte. Nunca sofri de discriminação, de dificuldades por 
ser como sou e quem sou, sempre fui bem aceite na escola, na rua, com grandes 
grupos. Conhecer problemas reais partiu-me o coração e daí dizer que o mundo não é 
tão cor de rosa como muitas pessoas pensam. A minha sorte nunca me fechou 
janelas, sempre soube das realidades de outras pessoas, mas nunca de perto. É a 
informação pouco detalhada que se sabe. Agora não. Agora é diferente, agora, através 
de outras pessoas, lidei com isso. Lidei com tudo. Agora é diferente porque posso 
transmitir isso a toda a gente com quem lido, posso mudar mentalidades e prometo 
tentar fazê-lo ao máximo, a começar em casa. Daí a lufada de ar fresco. Ter o 
pensamento de que vou falar de tudo o que aprendi, do que vi, mudar pensamentos 
ignorantes.” 

 Sara Mendes – Participante 

                                                             
30 https://pt.euronews.com/2018/02/03/quatro-migrantes-feridos-em-tiroteio-na-cidade-italiana-de-macerata 

https://pt.euronews.com/2018/02/03/quatro-migrantes-feridos-em-tiroteio-na-cidade-italiana-de-macerata
https://pt.euronews.com/2018/02/03/quatro-migrantes-feridos-em-tiroteio-na-cidade-italiana-de-macerata
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INTERCÂMBIO JUVENIL WALL-E 

WASTE AWARENESS AND LIFE LONG LEARNING 

Local: Erfurt, Alemanha - Setembro 
Organização: CGE – Culture Goes Europe. 
Parceiros e apoios nacionais: Youth Coop. Câmara Municipal de Mafra 
Jovens envolvidos: 5 jovens de Mafra 

Em parceria com a Câmara Municipal de Mafra, conseguimos promover a participação de 5 
jovens neste projeto internacional cofinanciado pelo Erasmus+, sem custos para os participantes, 
desta forma evitando a existência de barreiras à participação de jovens com menos oportunidades. 

Este evento juntou 30 jovens de Croácia, Portugal, Alemanha, Lituânia e Itália para falar sobre o 
impacto no planeta da exploração dos recursos naturais, incluindo combustíveis fósseis, minerais, 
água, terra e biodiversidade. Exploraram durante vários dias o modelo de desenvolvimento 
económico atualmente utilizado e possíveis alternativas para promover a sustentabilidade do 
planeta. Realizaram várias visitas a espaços e movimentos de proteção do ambiente, criaram um 
evento aberto onde o objetivo era produzir o mínimo de lixo – Zero waste – apercebendo-se das 
várias barreiras á sustentabilidade presentes atualmente no nosso planeta. 
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Alguns testemunhos: 

“Com o intercâmbio, para além de ter adquirido novos ensinamentos sobre a 
sustentabilidade, aprendi a olhar para o mundo de outra maneira. O pensamento que 
"sou apenas mais uma pessoa no mundo e que o meu comportamento não afeta em 
nada" desapareceu, pois nós somos a mudança, eu posso começar a mudar o mundo 
aos poucos. Sobre a experiência em Erfurt: existem poucas palavras para explicar o 
que foi Erfurt. Todos os dias tenho saudades. Erfurt mostrou-me capacidades minhas 
que eu desconhecia. Erfurt vai ficar para sempre no meu coração, tal como as pessoas 
que me acompanharam nesta experiência. Obrigada pela oportunidade." 

Inês Baptista – Participante 

 

“Aprendemos muito sobre assuntos que são de importância extremamente elevada, e 
não só teoricamente, mas também na prática. Não foi só aprender sobre reciclagem, 
não foi só recolher lixo na Alemanha – é levar estas práticas para o nosso país. (…) E, 
tal como eu disse a todos os meus colegas no último dia, “são pessoas como vocês que 
me fazem ter esperança na nossa geração”, e acredito que haja muitas mais pessoas 
como eles escondidas nos cantos do nosso concelho e que podem contribuir também 
para o desenvolvimento de ideias novas, válidas e sustentáveis. Espero genuinamente 
que haja mais Erfurts para mais Joanas que andem por cá e para mais Brunos que 
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andem noutros países, porque o futuro está nas mãos da minha geração e nós 
precisamos de ferramentas e de informação para construir um mundo melhor.” 

Joana Azeiteiro - Participante    

Poderás ver aqui o vídeo do intercâmbio.31 

 

Setembro de 2018 até fevereiro de 2019 

CAMPOS RURAIS - SERVIÇO VOLUNTARIO EUROPEU 

Local: Baia Mare. Roménia 
Organização: Team 4 Youth 
Parceiros e apoios nacionais: Youth Coop 
Jovens envolvidos: 1 jovem voluntária 
 

A Mariana aventurou-se em 2018 a participar numa nova experiência de serviço voluntario europeu 
– SVE, que durou seis meses em Baia Mare, na Roménia, para participar no projeto de voluntariado 
internacional Campos Rurais32, promovido pela associação parceira Team 4 Youth, onde deu apoio a 
atividades pedagógicas com crianças e jovens.  
A Youth Coop, enquanto organização de envio, fez a preparação, mentoria, acompanhamento e 
realizou sessões em conjunto com a voluntária para promover a reflexão sobre objetivos para a 
experiência de voluntariado e no final a análise da experiência e percurso de vida: próximos passos 
após o SVE. Lê mais aqui33 sobre a experiência da Mariana e o seguinte testemunho: 

 “Vim para a Roménia sem saber muito sobre o país. Queria ter novas experiências e 
conhecer pessoas diferentes, assim sendo o local onde o faria não me importava 
muito, só queria ir para um país que nunca tivesse visitado antes. O resto seria uma 
surpresa. (…) A felicidade nas suas caras ao ver-nos cada dia emocionou-nos e eles 
não nos deixaram uma única vez ir para casa sozinhos. Vinham sempre connosco 
porque apreciavam a nossa companhia e queriam que nos sentíssemos bem-vindos. 

Bom, eu senti. Baia Mare é maravilhosa por isto mesmo - as pessoas. A região mais 
tradicional da Roménia (…) No fim visitei praticamente Roménia inteira e descobri a 
sua verdadeira beleza.” 

Mariana Rei - Voluntária 

                                                             
31 https://youtu.be/VXKTlnNGJKE 
32 https://www.youthcoop.pt/sve-rural-camps-romania/ 
 
33 https://www.youthcoop.pt/voluntariado-mariana-rei/ 

https://youtu.be/VXKTlnNGJKE
https://www.youthcoop.pt/sve-rural-camps-romania/
https://www.youthcoop.pt/sve-rural-camps-romania/
https://www.youthcoop.pt/voluntariado-mariana-rei/
https://www.youthcoop.pt/sve-rural-camps-romania/
https://www.youthcoop.pt/voluntariado-mariana-rei/


 
Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL 

NIPC 514707852 // Rua da Abelheira, n°3. 5° direito, 2735-013 Agualva-Cacém 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2018 

www.youthcoop.pt Página 50 / 90 

 

06 a 10 de agosto de 2018 

JOVENS ODS 

JOVENS PELOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Local: Centro Lúdico de Rio de Mouro 
Organização: Youth Coop. 
Apoios e Parceiros: UNRIC - Centro Regional de Informação das Nações Unidas, IPDJ – Instituto 
Português do Desporto e Juventude e Câmara Municipal de Sintra. 
Jovens envolvidos: 10 jovens voluntários e participantes com idades entre 16 e 20 anos. 

Este projeto teve como objetivos fomentar a Participação Cívica e o Voluntariado Jovem, 
contribuindo para o aumento do sentimento de pertença à comunidade e o desenvolvimento de 
competências nos jovens como a proatividade, a comunicação, o trabalho em equipa e o espírito de 
iniciativa. Os participantes tiveram a possibilidade de conhecer melhor os objetivos para o 
desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e que tem como principais 
objetivos: erradicar a pobreza, proteger o ambiente e assegurar a prosperidade para todos e todas 
no planeta. 
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"Os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável são a nossa visão comum para a 
Humanidade e um contrato social entre os líderes mundiais e os povos. São uma lista 
das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta, e um plano para o sucesso."  

Ban Ki-moon, antigo Secretario-Geral da ONU 

A sensibilização para as problemáticas mundiais foi um dos motes desta semana bem como a 
criação de uma ligação entre os ODS mundiais e a comunidade de Rio de Mouro através de ações de 
sensibilização da população local.  

Projeto desenvolvido no âmbito do programa Geração-Z do Instituto Português do Desporto e 
Juventude. Mais informações.34 

 

 

06 a 13 de agosto de 2018 

CURSO INTERNACIONAL “MAKING YOUTH VOICES HEARD” 

Local: Mokymų centras "Daugirdiškės", Lituânia 
Organização: Politikos tyrimų ir analizės institutas. 
Parceiros: Rede DYPALL - Developing Youth Participation at Local Level, Câmara Municipal de 
Sintra, Youth Coop. 

                                                             
34 https://www.youthcoop.pt/jovens-ods/ 

 

https://www.youthcoop.pt/jovens-ods/
https://www.youthcoop.pt/jovens-ods/
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A convite da Câmara Municipal de Sintra, um dos membros da equipa da Youth Coop 
participou no curso internacional “Making Youth Voices Heard” para debater as formas e cuidados 
para dar voz aos jovens, capacitando-os e emancipando-os para uma maior participação seja por 
intermédio de organizações e estruturas.  

Entre representantes de organizações e os jovens convidados/as participamos em diversas 
atividades focadas na colaboração, analisamos alguns conceitos introdutórios sobre políticas de 
juventude e advocacy, vimos a importância da confiança no trabalho em rede e refletimos sobre os 
interesses gerais dos jovens em cada faixa etária. 

Este curso internacional tratou-se de uma oportunidade desenvolvida no contexto do programa 
europeu Erasmus+. 

 

 

17 de agosto a 1 de setembro de 2018 

URBANACT 

PROTECÇÃO AMBIENTAL DA RIBEIRA DAS JARDAS 

Local: Parques Urbanos de Rio de Mouro e de Agualva-Cacém 
Organização: Youth Coop 
Parceiros: IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude através do programa de apoio ao 
voluntariado jovem “Voluntariado nas Florestas”, Junta de Freguesia de Rio de Mouro, União de 
Freguesias de Cacém e São Marcos, Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, Câmara 
Municipal de Sintra e RJ ANIMA – Associação de Dinamização Ambiental, Social e Cultural. 
Jovens envolvidos: 10 jovens voluntários e participantes com idades entre 18 e 30 anos. 
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O UrbanAct surge em agosto como um programa de voluntariado jovem e ambiental 
desenvolvido em Rio de Mouro e Agualva-Cacém. Envolveu 10 voluntários/as durante 16 dias de 
atividades multidisciplinares e focou-se na sensibilização dos jovens participantes e da comunidade, 
em geral, para a importância da proteção ambiental em ambiente urbano através de um leque de 
ações multidisciplinares, desenvolvidas por jovens.  

“Aprendi mais sobre a comunidade e conheci novos parques. Aprendi a dar mais 
importância à entreajuda quando todos colaboram.” 

Participante 

  

O programa pretendeu também sensibilizar os participantes para uma maior compreensão do 
trabalho realizado em contexto urbano da diversidade ambiental e do trabalho necessário para a 
proteger, demonstrar a importância da educação ambiental com vista a aumentar os esforços de 
conservação do meio ambiente em torno das cidades e pretendeu também contribuir para o 
aumento do sentido de pertença nos participantes sobre os espaços públicos e a comunidade, 
transformando-os em agentes de mudança que transmitam os valores aprendidos para outros 
jovens e adultos.  

 

Ao longo das duas semanas desenvolveram-se atividades nos seguintes espaços: Parque Urbano de 
Rinchoa-Fitares, Parque Linear D. Domingo Jardo, Viveiro da União de Freguesias de Cacém e São 
Marcos, Parque Urbano de Mira Sintra e Parque da Ribeira do Grajal / Vale do Penelo. 
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As atividades incluíram dinâmicas de grupo que fomentassem a cooperação e partilha do 
conhecimento sobre a comunidade e proteção ambiental entre participantes, atividades de limpeza 
da mata e recolha de lixo e monos deixadas nos parques urbanos, limpeza da Ribeira das Jardas e 
da Ribeira do Grajal, intervenções de desmatação e limpeza do espaço circundante das ruinas de 
uma Azenha, limpeza e pintura de muros e floreiras, transplantação de plantas e organização de um 
viveiro, peddy paper pela cidade para descobrir a opiniões da comunidade sobre a área ambiental, 
visitas guiadas com contexto da história local, entre outras. 

 

O UrbanAct foi desenvolvido no âmbito do programa Voluntariado Jovem nas Florestas promovido 
pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, cujo o seu mérito e impacto foi reconhecido ao 
ser o vencedor do Prémio de Boas Práticas de Voluntariado Jovem na região de Lisboa e Vale de 
Tejo e promovido também pelo IPDJ (o prémio será entregue a 5 de Dezembro em evento público). 

Informação do projeto e resultados obtidos | slides de apresentação do prémio de boas práticas. 

   

   

https://juventude.gov.pt/Eventos/VoluntariadoJovem/Paginas/Premio-Boas-Praticas-Voluntariado-Jovem-Lisboa-Vale-Tejo.aspx
https://juventude.gov.pt/Eventos/VoluntariadoJovem/Paginas/Premio-Boas-Praticas-Voluntariado-Jovem-Lisboa-Vale-Tejo.aspx
https://youthcoop.sharepoint.com/:b:/s/arquivos/EQ1sO0NEaPlCkDWtE9JDUVEBda2Aomt4YUOfODHNz3YyWA?e=RNszIR
https://youthcoop.sharepoint.com/:b:/s/arquivos/ESZ-3TUEKYlHvAI-D364zp4B2gI0ULHc7OLoFUuwSLV88g?e=QMcCGj
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PRÉMIO DE BOAS PRATICAS DE VOLUNTARIADO JOVEM 

A cerimónia do Prémio de Boas Práticas de Voluntariado 
Jovem na região de Lisboa e Vale de Tejo aconteceu a 5 de 
Dezembro de 2018 no Centro de Ciência do Café, Campo Maior, 
onde a Youth Coop marcou presença, não só por estar 
fortemente ligada ao âmbito de atividades a serem reconhecidas, 
mas também pela atribuição do prémio de boas práticas de 
Voluntariado Jovem na região de Lisboa e Vale de Tejo com o 
projeto UrbanAct como foi anteriormente mencionado. 

As entidades presentes foram agraciadas pelos discursos de 
diversas figuras ligadas à área da juventude e empreendedorismo, 
a nível nacional e local, incluindo o Sr. Secretário de Estado João 
Paulo Rebelo e o anfitrião Sr. Comendador Rui Nabeiro. 

A apresentação está disponível no Youtube.35.  

 

23 de agosto de 2018 

CAMPANHA ”A BEBEDEIRA PASSA, O RESTO NÃO” 

PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA ” A BEBEDEIRA PASSA, O RESTO NÃO” 

Local: Pousada da Juventude de Santa Cruz - Torres Vedras 
Organização: Ministério do Interior 

                                                             
35 
 https://www.youtube.com/watch?v=ELBTvycjxQE 

https://www.youtube.com/watch?v=ELBTvycjxQE
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Jovens envolvidos: 9 jovens de Sintra. 

A convite da direção regional do IPDJ, participamos no lançamento da campanha de 
sensibilização “A bebedeira passa, o resto não.” em Torres Vedras. A iniciativa, lançada pelo Governo 
em julho, está inserida no programa “Noite Segura” e pretende alertar os jovens e os proprietários 
de espaços de diversão noturnos para os perigos inerentes ao consumo de álcool. 

O lançamento da campanha no Município de Torres Vedras foi a primeira ação pública no âmbito do 
Contrato Local de Segurança celebrado, em abril, entre o Município e o Governo.  

Mais informação poderá ser consultada no website da Câmara Municipal de Torres Vedras36. 

 

  

12 de outubro de 2018 

A.TUA SINTRA – REPENSAR A CASA DA JUVENTUDE 

Local: Casa da Juventude da Tapada das Mercês 
Organização: Youth Coop e Câmara Municipal de Sintra. 
Participantes: 30 pessoas 

Os encontros A,TUA são encontros de jovens que pretendem explorar as necessidades e 
fomentar a participação ativa dos jovens participantes no contexto da comunidade. Nestes 
encontros recorremos a atividades que fomentem não só a partilha de ideias e problemas entre 
participantes, mas também a busca de soluções comuns, a criação de recomendações para 
alteração de políticas locais de juventude para melhor corresponder às faixas etárias mais jovens ou 
                                                             
36 http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/campanha-de-sensibilizacao-sobre-o-consumo-de-alcool-
apresentada-em-santa-cruz/ 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/campanha-de-sensibilizacao-sobre-o-consumo-de-alcool-apresentada-em-santa-cruz/
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até a criação de grupos de trabalhos para a dinamização de atividades e de espaços orientados à 
comunidade. 

 

A primeira edição do A.TUA Sintra foi realizada em outubro e reuniu jovens para repensar a Casa da 
Juventude da tapada das mercês enquanto espaço para jovens e que sirva a comunidade. Como 
resultado obtivemos um mapa de ideias com sugestões diversas para tornar a Casa da Juventude 
mais atrativa para jovens. 

Informação disponível no website da Câmara Municipal de Sintra37. 

 

01 de outubro a 31 de dezembro de 2018 

ILUSTRAÇÕES PARA SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL  

PROJETO DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

Local: Concelho de Sintra 
Organizações envolvidas: Youth Coop e Instituto Português do Desporto e Juventude - IPDJ 
Parceiros locais: associação RJ Anima 
Jovens envolvidos: 1 

No seguimento do programa “UrbanAct – Proteção Ambiental da Ribeira das Jardas” surgiu 
o projeto “Ilustrações para Sensibilização Ambiental” proposta por uma jovem com formação na 
área da biologia com o objetivo de ampliar os resultados do projeto Urban Act para o resto do 

                                                             
37 https://cm-sintra.pt/atualidade/juventude/casa-da-juventude-da-tapada-promove-a-iniciativa-a-tua-sintra-
repensar-a-casa-da-juventude 

https://cm-sintra.pt/atualidade/juventude/casa-da-juventude-da-tapada-promove-a-iniciativa-a-tua-sintra-repensar-a-casa-da-juventude
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município, sobretudo para a freguesia de Algueirão-Mem Martins.  Este projeto foi desenvolvido 
com o apoio do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude no âmbito dos programas de 
Ocupação de Tempos Livres de Longa Duração. 

Neste projeto a jovem definiu os seguintes objetivos: 

• A criação de ilustrações para possível utilização em materiais de identificação, publicações e 
painéis informativos; 

• A recolha e agregação da informação sobre as espécies identificadas para a criação de 
documentos, textos e eventualmente publicações que estejam adaptadas a públicos alvos 
específicos (famílias, jovens, etc.) 

• A observação e levantamento de espécies animais e vegetais existentes nos parques 
urbanos através de observação no terreno que envolve registo fotográfico e através de 
bibliografia existente. 

• Realização de contactos com organizações locais que desenvolva projetos de proteção e 
sensibilização ambiental.  

Ao longo do projeto e de acordo com a disponibilidade da participante, identificamos que seria 
necessário realizar alguns ajustes aos objetivos do projeto e focar em realizar tanto um apanhado 
de locais (parques, ribeiras, etc.) que poderão ser o alvo deste projeto e contactar as diversas 
organizações no terreno.  O projeto ainda está em desenvolvimento. 

julho a dezembro de 2018 

GENERATION EUROPE – PRIMEIRO ANO 

PARCERIA 07 – YOUNG DEMOCRACY IN ACTION 

Local: Concelho de Sintra, Portugal e Kalamata, Grécia (intercâmbio). 
Países envolvidos: Portugal, Alemanha, Grécia 
Organizações envolvidas: Youth Coop,  
Parceiros locais: Camara Municipal de Sintra 
Jovens envolvidos: 10 jovens. 
 

A Youth Coop faz parte da rede Internacional “Generation Europe” que junta mais de 30 
organizações europeias para trabalhar a Cidadania Ativa ao nível Europeu, através da educação para 
os Direitos Humanos e para Democracia.  

A criação de esta rede de trabalho surge numa europa cada vez mais assolada por movimentos 
antidemocráticos e de extrema direita responsáveis pela promoção de valores xenófobos, 
nacionalistas e de supremacia de uma camada da sociedade sobre outras. O projeto envolve a 
dinamização de 3 intercâmbio internacionais de jovens ao longo de 3 anos para abordar as 
temáticas de educação para capacitar os jovens com ferramentas e conhecimentos enquadrados 
nas temáticas de cidadania democrática, educação para os direitos humanos e democracia europeia 
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ativa, estando incluindo também vários encontros de participação locais para o apoio e mentoria do 
grupo de participantes para o desenvolvimento de iniciativas juvenis que considerem pertinentes na 
sua comunidade. 

Em 2018 o projeto começa com um encontro kick-off, em julho, onde se estabeleceram os 
primeiros contactos e guias para a ação da rede de parceiros. Em Setembro, o segundo passo foi 
uma formação de Youth workers / trabalhadores de juventude onde o objetivo foi capacitar os 
técnicos e líderes dos grupos para liderarem a ação junto dos jovens. Em novembro, participamos 
no primeiro encontro regional do sul que se reunirá várias vezes com o objetivo de criar estratégias 
conjuntas para influencias e fazer advocacy para a promoção da educação não formal e do trabalho 
de juventude. O primeiro Intercâmbio Internacional da parceria nº 7 onde a Youth coop participa 
aconteceu em Kalamata – Grécia e pretendeu ser um primeiro contacto entre 30 jovens, com 
idades compreendidas entre os 13 e os 21 anos, abordando as temáticas da democracia, participação 
juvenil e cidadania. 

Mais informação aqui38 e aqui.39 

   

   

                                                             
38 https://www.youthcoop.pt/generationeurope2018/ 
39 https://generationeurope.org/en/ 

https://www.youthcoop.pt/generationeurope2018/
https://generationeurope.org/en/
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INTERCÂMBIO JUVENIL - YOUTH DEMOCRACY IN ACTION! 

   

    

   

Aqui pode-se consultar o vídeo do primeiro intercâmbio.40 

Em 2019, a parceria terá continuidade através da realização de ações locais com o grupo e a 
realização do segundo intercâmbio internacional em Portugal, que será acolhido pela Youth Coop, 
sendo um seguimento do trabalho realizado com os jovens a nível local e europeu. 

SHRINKING CITIES – LANÇAMENTO 

Países envolvidos: Croácia, Alemanha, Portugal e Espanha. 
Coordenação: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, e Mreža Mladih Hrvatske. 
Parceiros internacionais: Croacia: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, e Mreža 
Mladih Hrvatske; Alemanha: Culture goes Europe (CGE) – Soziokulturelle Initiative Erfurt e. V., 
Stiftung Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW); Portugal: 
YouthCoop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL e UMAR - União de Mulheres 
Alternativa e Resposta Associação; Espanha: Asociación Caminos – Asociación para el 
intercambio educación y desarrollo social e Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología de Andalucía. 

                                                             
40 https://www.youtube.com/watch?v=3NPl_maQlAk 

https://www.youtube.com/watch?v=3NPl_maQlAk
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Trata-se de uma parceria estratégica no âmbito do Erasmus+ Ação chave 2 que aborda o 
desafio relacionado com a redução populacional das cidades (êxodo) em toda a União Europeia e 
visa identificar e analisar os fatores que conduzem a este fenómeno. As últimas décadas marcaram 
um aumento da mobilidade social combinada com a queda da população em muitas cidades em 
toda a UE.  

Como resultado, o projeto focar-se-á em estudar as denominadas “Shrinking Cities” através da 
recolha, análise e comparação de ambas as semelhanças e diferenças na política e 
desenvolvimento, especialmente relacionados com o trabalho de jovens nestas mesmas cidades. 
Para isso, identificou-se uma necessidade de recolha de dados, informações e apresentação de 
processos de diferentes “shrinking cities” através de uma perspetiva comparativa, mapeando e 
abordando várias causas e os seus impactos. O projeto é iniciado por organizações juvenis ou que 
trabalham em prol dos jovens. A equipa do projeto é composta por 8 organizações não 
governamentais com competência e experiência diferentes e complementares para oferecer no 
projeto. 

Em 2018 o projeto inicia com o encontro kickoff, definição das tarefas do projeto e a procura de um 
investigador para colaborar no projeto. 

 

10, 17 de Novembro e 1 de dezembro 2018 

VOLUNTARIADO “VIDA NOVA A COISAS VELHAS”  

Local: Casa da Juventude da Tapada das Mercês 
Organização: Youth Coop e Câmara Municipal de Sintra. 
Jovens envolvidos: 15 jovens 
 

Em conjunto com a Câmara Municipal de Sintra e como um dos resultados do encontro 
participativo “A.Tua”, criamos uma oportunidade de voluntariado para repensar a Casa da 
Juventude de Sintra enquanto evitamos o desperdício e aproveitamos os recursos num mundo 
onde as alterações climáticas e preocupações ambientais aumentam cada vez mais, é o nosso 
caminho. 
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A utilização de vários objetos e equipamentos obsoletos no espaço que precisavam de encontrar 
uma nova vida e utilização. Nestes dias abriu-se um espaço criativo em conjunto com o artista 
plástico Rogério Pereira onde os participantes puderam dar assas à imaginação e transformar os 
objetos em materiais de decoração para o espaço. Desde uma parede cheia de cassetes, uma rede 
feita por ‘motherboards’ ou peças de arte feitas com teclas de computador.  

  

Novembro de 2018 até Fevereiro de 2019 

ACOLHIMENTO DE ESTÁGIÁRIO/A - IEFP 

Organização: IEFP 
Principais parceiros: Youth Coop 

No final de 2018 a Youth Coop aceitou a proposta de integração na sua ação de um/a 
estagiário/a, no âmbito do seu estágio curricular do curso profissional do centro de formação de 
Ranholas (Sintra) do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

Esta colaboração, pretendeu proporcionar a este/a jovem uma experiência profissional na área 
social e trabalho com jovens, tendo a cooperativa feito um grande esforço no acompanhamento 
do/a estagiário/a para possibilitar a oportunidade de desenvolvimento da área de estudo do 
mesmo através de parcerias, com o âmbito de proporcionar uma experiência real de trabalho e 
focando no desenvolvimento de competências-chave como a gestão de tarefas, contacto com o 
público e parceiros, assiduidade e gestão de iniciativas. 

Devido a falta de adaptabilidade e à inércia do/a estagiário/a, a Youth Coop decidiu cancelar o seu 
estágio antes da sua conclusão, uma vez que não se revelou apto/a à realização de tarefas simples 
com um acompanhamento contínuo de um tutor e outros membros da cooperativa, e ter a sua 
disposição todos os recursos e informações necessárias. 
A decisão da rescisão do protocolo do estágio foi abertamente falada e debatida em várias reuniões 
de equipa e em reuniões com o/a estagiário/a, para além do contínuo contacto com os técnicos do 
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IEFP, onde procuramos obter possíveis soluções ou formas de agir para mitigar os resultados do seu 
cancelamento. 

 

Consideramos que a longo prazo esta experiência será benéfica para o/a jovem uma vez que 
desenvolverá competências de resiliência e um contacto realista com o mundo laboral, em 
contraste com a opção de “facilitismo” onde se ignoraria sucessivamente os comportamentos 
incorretos que provavelmente não seriam aceites em contextos e locais de trabalho, como por 
exemplo o incumprimento continuado de prazos, de acordos mútuos e a displicência perante a 
aprendizagem e a pesquisa de instruções e soluções. 

Este processo contribuiu para estabelecermos melhores ferramentas para a análise de motivações 
e a integração de futuros/as estagiários/as, focando-nos ainda mais nas suas motivações reais, 
respetivos interesses e objetivos para a experiência, de forma a que seja positivo para todas as 
pessoas envolvidas. 

 

7 de dezembro 2018 

CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRIO  

Local: Casa da Juventude da Tapada das Mercês 
Organização: Youth Coop e Câmara Municipal de Sintra. 
Jovens envolvidos: 60 jovens 

Este evento foi uma celebração do programa da CMS41 - Voluntariado Sintra Jovem no 
âmbito do dia internacional do voluntário, onde colaboramos na preparação e apoio a um grupo de 
jovens no planeamento e na organização deste evento. Durante uma noite realizou-se um 
agradável convívio entre os voluntários onde houve lugar para a entrega de certificados, realização 

                                                             
41 https://cm-sintra.pt/atualidade/juventude/sintra-celebra-dia-internacional-do-voluntariado 

https://cm-sintra.pt/atualidade/juventude/sintra-celebra-dia-internacional-do-voluntariado
https://cm-sintra.pt/atualidade/juventude/sintra-celebra-dia-internacional-do-voluntariado
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de uma mostra de talentos (canto, dança, poesia), um quizz interativo e variados jogos. 
Consideramos que esta experiência foi bastante positiva para todos os envolvidos, ressaltando a 
possibilidade de desenvolver competências pessoais, de organização e planeamento com os 
voluntários envolvidos na organização, visto que aplicamos uma metodologia participativa e 
baseada nos princípios de youth work / trabalho de juventude. 

Este evento teve bastante aderência pela parte dos jovens contando com a presença de vários 
representantes da CMS incluindo o vice-presidente, responsável pela área da juventude, Rui Pereira, 
que aproveitando este momento de grande entusiasmo e sinergia no evento utilizou este momento 
para anunciar a decisão tomada em reunião de câmara de que 2020 seria o “Ano Municipal da 
Juventude”42 em Sintra. 

 

  

 

                                                             
42 https://cm-sintra.pt/atualidade/juventude/ano-municipal-da-juventude-em-sintra-vai-ser-em-2020 
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17 a 21 de dezembro de 2018 

TEMPOS LIVRES – SEMANA SOCIAL 

Local: Tapada das Mercês - Freguesia de Algueirão e Mem-Martins 
Organização: Youth Coop e Junta de Freguesia de Algueirão e Mem-Martins. 
Parceiros: Câmara Municipal de Sintra, Associação Juvenil “A Ponte”, Associação Islâmica de 
Algueirão Mem Martins e Lar de Idosos “A Ternura dos 80” 
Jovens envolvidos: 15 jovens. 

A iniciativa “Tempos Livres” é um programa de ocupação de tempos livres educacional 
focado no desenvolvimento dos conhecimentos dos participantes sobre uma temática de âmbito 
social ou cultural através de atividades não formais, do voluntariado, de dinâmicas de grupo que 
fomentem a aproximação dos jovens à comunidade, de breves momentos de diálogo com decisores 
locais e pelo incentivo ao desenvolvimento de pequenas iniciativas juvenis. 

  

Durante esta semana, os participantes puderam conhecer a temática social na sua freguesia. No 
início exploramos alguns conceitos de forma a criar uma base de partida para o grupo: Direitos 
Humanos, Trabalho Social, Participação Juvenil, Voluntariado, Privilégio e Diferenças Sociais. 
Os jovens tiveram a oportunidade de aprender a teoria na área do trabalho social através de 
dinâmicas e atividades interativas, mas também experienciar na primeira pessoa o ato de ajudar o 
próximo e a criação de empatia com pessoas que se encontram numa situação diferente do que a 
nossa. 

“aprendi que nem sempre temos que desconfiar das pessoas e que se sairmos á rua 
aprendemos coisas novas a cada momento” 

Participante dos Tempos Livres 
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Através de parceria com várias organizações locais, conseguimos conhecer a realidade e trabalho 
social de estas entidades. Com a associação Juvenil “A Ponte” conhecemos o trabalho desenvolvido 
por eles no polo social “Manto”, tivemos a oportunidade de ajudar a organizar o bazar social e a loja 
solidária, locais que servem de apoio a população local e a pessoas carenciadas através da doação 
de bens e alimentos num sistema de retribuição social, onde as pessoas também doam o seu 
tempo. Visitamos também a associação islâmica de Algueirão Mem Martins, onde conhecemos o 
seu trabalho desenvolvido ao apoiar a comunidade islâmica bem como a população em gera através 
de vários projetos. No lar de idosos “A Ternura dos 80”, para além de conhecer o trabalho 
desenvolvido pela organização no apoio à terceira idade, também conseguimos criar um momento 
de convívio com os idosos, através da criação de jogos, cantar músicas e no final um momento de 
conversa entre os participantes e os idosos que moram no lar, onde puderam partilhar histórias de 
vida e opiniões sobre os mais diversos tópicos. 

No final da semana os participantes, cheios de experiências partilhadas, tiveram a oportunidade de 
criar uma ação na rua para a sensibilizar a população. Decidiram criar vários posters com frases que 
tinham por objetivo motivar as pessoas a terem uma atitude mais positiva e compreensiva para 
com os outros, fomentando a coesão social. 

    

17 a 21 de dezembro de 2018 

SENSIBILIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Local: Agualva, Cidade de Agualva-Cacém 
Organização: Youth Coop  
Parceiro: Câmara Municipal de Sintra 
Jovens envolvidos: 20 jovens. 

Ações de Sensibilização de educação para cidadania & metodologia do teatro do oprimido 
para transformação social. 

Projeto criado e submetido ao Programa de Apoio Financeiro às Instituições Sem Fins Lucrativos 
Promotoras de Desenvolvimento Social e de Saúde da Camara Municipal de Sintra com intuito de 
dar resposta aos jovens imigrantes ou seus descendentes, provenientes de famílias com carências 
económicas, muitos em situação de pobreza extrema e com carências sociais de diversas ordens, de 
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forma a poderem ultrapassar o absentismo escolar, recorrendo as formações profissionais como 
forma de conseguirem qualificações básicas que lhes permitam entrar no mercado de emprego. 

Por esta razão o projeto deu uma atenção especial a muitos desses jovens recém-formados antes 
de entraram em abril no último estágio profissional rumo a mundo laboral. Ainda fornecendo 
ferramentas que permitiram o reforço de competências pessoais e sociais destes jovens.  

O projeto também, esteve direcionado para uma intervenção direta, numa linguagem informal, com 
os jovens em situação de abandono escolar, vítimas da exclusão social, muitos vivendo a margem da 
sociedade, formando pequenos gangues que circulam pela cidade de Agualva-Cacém e muitos das 
vezes provocando algum distúrbio social com comportamentos de risco.  

 

O método do teatro oprimido, foi pensado e idealizado com o objetivo de estimular o encontro, a 
procura de respostas a partir de recursos simples, tornando o método acessível e com um carácter 
profundamente interventivo, suscitando assim a democratização do debate público, reconhecendo 
a extrema importância do papel do indivíduo no seu coletivo pelo que enquadrando o método 
(teatro) da árvore do oprimido. 

Sendo profissionais e técnicos de juventude, perante a situação de vandalismo, distúrbios e estado 
de pânico social provocados por alguns jovens afrodescendentes, com idades entre os 14 – 20 anos, 
filhos de imigrantes das comunidades africanas residentes na cidade de Agualva-Cacém, e sendo o 
projeto de caris socio cultural, no encontro de respostas inclusivas e abrangentes, através de 
facilitação de sessões de cidadania e método do teatro oprimido, sentimos a necessidade de 
estabelecer contacto com eles, nomeadamente com os lideres para facilitar o diálogo.  
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Conseguimos fomentar este contacto informal de uma forma gradual, cuidadosa numa abordagem 
e linguagem pedagógica, levando-os a refletir, a conhecer os seus direitos e deveres no exercício de 
uma cidadania plena. Disponibilizaram-se a aceitar a nossa oferta, e foi-lhes dada a opção de 
escolherem o espaço.  Após essa abordagem, organização e calendarização para as ações  nos dias 
29 de Novembro a 8 de Dezembro, no jardim da Anta de Agualva, (espaço escolhido por eles), a 
ação não veio a acontecer porque infelizmente, o líder e o vice líder do gangue, não respeitaram a lei 
e após avisos da policia e alertas do tribunal por serem menores de idade (16 e 17 anos) acabaram 
por serem presos por dois meses na prisão da Carregueira, pelo que suspendemos o projeto até a 
saída dos jovens em Fevereiro onde demos continuidade ao projeto e acolhemos mais de 20 destes 
jovens. 
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CONCLUSÃO 

2018 constituiu um ano de grande empenho, trabalho e resiliência por parte dos 
cooperadores da Youth Coop em prol da sociedade. Dado estarmos no primeiro ano de atividade, 
um dos aspetos que mereceu grande empenho neste ano foi a criação e consolidação de parcerias 
e contactos tanto a nível local, como internacional, para projetos futuros. 

Um ano cheio de aprendizagens e desenvolvimento de competências para o trabalho na área da 
juventude, facilitação e metodologia da Educação Não Formal. 

Enfrentamos com sucesso, vários desafios, como a sustentabilidade, a implementação de projetos, 
o desconhecimento da comunidade sobre a importância / impacto do trabalho de juventude e o 
trabalho em equipa no mundo do empreendedorismo social. 

No ano de 2018, a Youth Coop contou com a participação de 873 jovens nas suas 
diversas atividades, acompanhou 15 jovens com projetos locais, criou 

oportunidades de voluntariado de curta ou longa duração para 60 jovens em 24 
projetos e atividades nacionais e internacionais.  

Consideramos que para o nosso primeiro ano de atividade oficial a equipa conseguiu começar a 
trajetória no âmbito de trabalho de juventude43 que ambiciona promover nas suas áreas de atuação, 
tendo o foco na capacitação dos participantes e o desenvolvimento comunitário. 

O reconhecimento enquanto organização equiparada a IPSS reforça o valor do trabalho social que a 
cooperativa desenvolve para a inovação e adaptação face às respostas sociais necessárias. O 
reconhecimento do Instituto Português do Desporto e Juventude ao conceder-nos o Prémio de 
Boas Práticas de Voluntariado Jovem consolida a pertinência da nossa ação. 

A inclusão de jovens com menos oportunidades44 nas nossas atividades constituiu uma constante 
preocupação da equipa, de forma a contribuir positivamente para o seu desenvolvimento bem 
como o esbatimento das barreiras que estes jovens enfrentam no dia a dia, que os possam impedir 
de desenvolver competências para a vida adulta e criar espaço para comportamentos de risco.  

Neste momento, estamos a desenvolver métodos mais eficazes para conseguirmos contribuir 
positivamente para a inclusão destes jovens nas nossas atividades, através de parcerias com 
organizações sociais e escolas. No ano de 2018, conseguimos incluir 52 jovens com menos 
oportunidades nas atividades nacionais e internacionais da Youth Coop, constituindo 6% do total 

                                                             
43 https://www.youthcoop.pt/trabalho-de-juventude/ 
44 https://www.youthcoop.pt/menos-oportunidades/ 

https://www.youthcoop.pt/trabalho-de-juventude/
https://www.youthcoop.pt/menos-oportunidades/
https://www.youthcoop.pt/trabalho-de-juventude/
https://www.youthcoop.pt/menos-oportunidades/
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número de participantes. Deve-se notar que este número é referente aos participantes que 
conseguimos identificar através do formulário de avaliação anónimo, expressão direta por parte do 
participante ou pelo trabalho em parceria com outras entidades.  

Tendo em conta que um jovem que se encontre numa situação vulnerável na sua vida, em princípio 
não revelará logo as suas necessidades, por receio de ser tratado de forma diferente pelos pares. 
Devido a isto, e tendo em conta a realidade das atividades que desenvolvemos, estimamos que, de 
facto, o número de participantes com menos oportunidades possa chegar aos 16% do total. 

Ao longo do ano, conseguimos efetivar várias parcerias essenciais e candidaturas-chave para 
garantir a sustentabilidade e trabalho digno dos cooperadores, criando condições essenciais e a 
motivação para a integração de novos membros em anos futuros, o que permitirá alargar o trabalho 
e impacto social da cooperativa. 
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

A Administração propõe este Relatório de Contas e Atividades para aprovação à Assembleia Geral, 
propondo que o resultado líquido do período no valor de 1.147,25€ seja transferido para as reservas, 
tendo em conta os termos na legislação e estatutos em vigor. A proporção a atribuir a cada reserva 
individual será proposta pelos cooperadores e objeto de discussão em Assembleia Geral. 

Agualva, 23 de Abril de 2019, 

A administradora: 

 

 

_________________________________ 

(Edite Pereira Fernandes) 
 

ANEXOS 

→ Anexo A – Demonstração dos resultados por naturezas (SNC ESNL) de 2018 
→ Anexo B – Balanço (SNC ESNL) de 2018 
→ Anexo C – Balancete Analítico (Dezembro, Regularização e Apuramento) 2018 
→ Anexo D – Análise de Centros de Custo 2018 
→ Anexo E – Demonstração de Fluxos de Caixa 2018 
→ Anexo F – Notas Complementares ao Balanço de 31 de Dezembro de 2018. 
→ Anexo G – Declaração de Responsabilidade de Final de Exercício 
→ Anexo H – Credencial Cooperativa 
→ Anexo I – Comprovativo de Reconhecimento e Equiparação a IPSS 
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ANEXO A – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
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ANEXO B – BALANÇO (SNC ESNL) DE 2018 
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ANEXO C – BALANCETE ANALÍTICO DE 2018 
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ANEXO D – ANÁLISE DE CENTROS DE CUSTO 2018 
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ANEXO E - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 2018 
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ANEXO F – NOTAS COMPLEMENTARES AO BALANÇO DE 2018 
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ANEXO G - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE FINAL DE 

EXERCÍCIO 
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ANEXO H – CREDENCIAL COOPERATIVA 
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ANEXO I – COMPROVATIVO DE RECONHECIMENTO E EQUIPARAÇÃO A IPSS 
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