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“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. 
Pessoas transformam o mundo.” 

Paulo Freire, pedagogo 

Nota: Este documento é uma das quatro secções do Relatório de Contas e Atividades de 2019. 
Poderá consultar as restantes secções em www.youthcoop.pt

http://www.youthcoop.pt/
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YOUTH COOP 
COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA CRL 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

ATIVIDADES 

26/27 de janeiro e 9/10 de fevereiro 2019 

AÇÃO DE FORMAÇÃO ASSOCIATIVISMO E PARTICIPAÇÃO JUVENIL  

Local: Casa da Juventude da Tapada das Mercês 
Organização: Câmara Municipal de Sintra e Youth Coop. 
Jovens envolvidos: 13 jovens 

Esta formação teve por objetivo a criação de um espaço de 
aprendizagem e debate sobre o associativismo, as diferentes 
formas de participação juvenil e planeamento estratégico. Em 
dois fins de semana, esta formação criou um espaço de 
capacitação, trabalho em rede e entre ajuda com os 
participantes, que tiveram a oportunidade de adquirir novos 
conhecimentos, estruturar e questionar as suas ideias, 
ajudando os outros neste processo através de feedback e troca 
de opiniões. 

 

 “O processo de dar vida às nossas ideias e pô-las 
em prática pode ser demoroso e até complexo, mas 
com o devido conhecimento e dedicação pode ser 
posto em prática e bem construído. Os Jovens têm 
uma palavra e há formas de se organizar para 
dar mais força a essa voz.” 

 Participante 

 

“Tive várias grandes aprendizagens: saber 
não desistir, aprender, lutar até ao fim e saber 
estruturar uma ideia/projeto.” 

Participante 
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- Resultados da Avaliação dos Participantes 

Após a formação, iniciou a fase de mentoria, onde os participantes 
tiveram à sua disposição mentores da Youth Coop para os ajudar a 
estruturar e potenciar as suas ideias de projeto através de apoio 
individual, quer seja com a aplicação das ferramentas abordadas 
na formação ou através da partilha de contactos ou da motivação e 
inspiração dos jovens. Três dos participantes decidiram prosseguir 
com a sua ideia de projeto e avançaram para a fase de mentoria 
com várias reuniões e apoio tanto presencialmente como on-line. 
Foi realizado um encontro de convívio entre os vários participantes 
na casa da juventude no dia 25 de Maio de 2019, de forma 
fortalecer o espírito de entre ajuda criado inicialmente na 
formação e partilhar novidades sobre os diferentes projetos. 

 

Janeiro a Maio de 2019 

SESSÕES CIDADANIA NAS ESCOLAS  

Local: Escolas de Agualva e Mira Sintra 
Organização: Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra e Youth Coop 
Jovens envolvidos: 599 jovens 

O projeto “Sessões Educativas de Ambiente e Cidadania” visa fomentar a reflexão sobre as 
temáticas abordadas, incentivando à adaptação de uma cultura participativa, a proatividade e o 
civismo dos alunos de uma forma prática. 

Através da aplicação destas sessões criou-se um reforço à aplicação da Estratégia Nacional de 
Educação para a Cidadania dentro das escolas básicas (1º a 3º ciclo) e secundárias da freguesia 
estimulando a capacidade de pensamento crítico dos participantes. 
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A criação de planos de sessão e estruturas específicas para as diferentes faixas etárias e temáticas 
foi um dos cuidados e adaptações que desenvolvemos em conjunto de modo a aumentar o impacto 
das sessões nos participantes, dado que o projeto se desenvolve junto de alunos entre os 8 e 18 anos 
de idade. 

Desde o início que o projeto foi bem acolhido pelas comunidades escolares, confirmando a 
necessidade deste tipo de ações junto das crianças e jovens da freguesia, promovendo a reflexão 
dos conhecimentos, por vezes, já abordados em aula. 

 

2 a 12 de março de 2019 

CHERISH – CULTURAL HERITAGE AMBASSADORS  

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE JOVENS – AGUALVA CACÉM  

Local: Agualva – Cacém // Centro Lúdico das Lopas e Missionários da Consolata 
Organização: Youth Coop 
Jovens envolvidos: 25 jovens 

O intercâmbio Internacional de Jovens “Cherish – Cultural Heritage Ambassadors” teve como 
objetivo dinamizar a cidade de Agualva – Cacém através da presença e ação na área cultural de 
jovens de toda a europa. 
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“Eu adorei cada momento que estive na youth coop a experiência foi ótima eu não era 
muito boa a inglês na verdade eu não sabia falar nem compreender, depois daquela 
semana eu saí de lá com mais experiência tanto a falar como a compreender o meu 
concelho de Sintra. Divirtam-se aproveitem ao máximo a oportunidade que vos estão 
a dar, com uma equipa a dar tudo de si para correr tudo bem, espero que retenham a 
mesma experiência que eu, pois o tempo passa e começamos a ter menos 
oportunidade de participar então façam de tudo para aproveitar ao máximo as 
experiências.” 

Cátia, 19 anos 

Foram oito dias de participação juvenil e cultural em que a cidade de Agualva – Cacém esteve no 
centro da Europa com participantes de cinco países e culturas de diferentes “cantos” da Europa e de 
outros continentes, para partilharem as suas visões sobre a importância da defesa do Património 
Cultural e formas de promover a participação juvenil nesse contexto. 

O grupo participou durante uma semana, em atividades, descobertas, momentos de partilha e 
trabalho em equipa explorando conceitos como a identidade, origens, diálogo intercultural e 

proteção do património através de debates, simulações, 
atividades práticas e dinâmicas com recurso à educação 
não formal.  

Foi realizado um evento público, a Noite Internacional 
pela Cultura Urbana, no Centro Lúdico das Lopas que 
criou um espaço de partilha da experiência com a 
comunidade local, através de mostras culturais, 
conversas e atividades interativas. 

O relato do projeto pode ser consultado aqui - 
youthcoop.pt/cherish/ 

 

 

https://www.youthcoop.pt/cherish/
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“Eu achei a experiência super interessante (…) Eu 
aprendi a socializar mais facilmente com as 
pessoas. A não me fechar tanto no meu 
mundo. A experiência foi importante para mim, 
para aprender a lidar melhor com as outras 
pessoas e também foi uma experiência que me 
ajudou a conhecer me mais de mim.” 

Bruna, 20 anos 

 

 

CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE 

O Corpo Europeu de Solidariedade1 (CES) é uma iniciativa financiada e criada pela União Europeia 
dirigida aos jovens, dando-lhes a oportunidade de fazer voluntariado ou de trabalhar em projetos, no 
próprio país ou no estrangeiro, em benefício de pessoas e comunidades de toda a Europa. 

A Youth Coop tem acreditação de envio e acolhimento de voluntários europeus desde 2018, e tem 
desenvolvido esforços para a promoção de projetos de CES, reconhecendo estas experiências como 
tendo um grande valor positivo para o percurso, desenvolvimento e emancipação dos jovens. 

RURAL CAMPS 

Local: Baia Mare, Roménia 
Organizações envolvidas: Youth Coop (Portugal),Team For Youth (Roménia)  

Entre 2018 e 2019 preparamos e enviamos dois participantes para participar em projetos de 
voluntariado de longa duração no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade na Roménia. As 

 
1 https://europa.eu/youth/solidarity_pt 

https://europa.eu/youth/solidarity_pt
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experiências de seis meses envolveram o apoio na dinamização de Campos de Verão Rurais 
destinados a crianças jovens adolescentes provenientes de aldeias e comunidades socialmente e 
geograficamente desfavorecidas. 

Os voluntários e voluntárias estiveram envolvidos no planeamento e na implementação de sete 
campos rurais, apoiando a dinamização de atividades, a vigia e as aulas linguísticas (inglês). 
Adicionalmente também se envolveram no apoio a atividades de ocupação de tempos livres de 
crianças na cidade de Baia Mare no decorrer da sua experiência de voluntariado, aproveitando as 
diversas atividades para conviverem com outros/as jovens, conhecerem a cultura local e viajarem 
pelo país no seu tempo livre. 

 

CENTRO CULTURALE  

Local: Recanati, Itália 
Organizações envolvidas: Youth Coop (Portugal), Centro Culturale Fonti San Lorenzo (Itália) 

Em 2019 enviamos uma voluntária durante 6 
meses para colaborar na ação pedagógica e 
comunitária do nosso parceiro italiano para dar 
apoio às suas várias atividades de verão com 
crianças, jovens e a comunidade em geral. 

A ação que foi desenvolvida durante o 
voluntariado teve como focou o apoio aos 
campos de férias, à dinamização de atividades 
intergeracionais e o apoio à realização do 
intercâmbio internacional de jovens erasmus +. 
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Janeiro a Dezembro de 2019 

GENERATION EUROPE – YOUNG DEMOCRACY IN ACTION! 

Local: Agualva – Cacém e Centro de Juventude de Lisboa 
Países envolvidos: Portugal, Alemanha, Grécia 
Organizações envolvidas: Youth Coop (Portugal), Euphoria (Grécia), EJBW (Alemanha) 
Parceiros locais: Camara Municipal de Sintra, IPDJ e Centro de Juventude de Lisboa 
Jovens envolvidos: 10 jovens de Sintra e 20 jovens de Alemanha e Grécia. 

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 com jovens.  

No âmbito da nossa participação na rede, desenvolvemos um laboratório de participação juvenil no 
Grupo de Ação Local, composto por 11 jovens do concelho de Sintra com idades compreendidas 
entre os 15 e 24 anos, onde têm oportunidade de criar e implementar iniciativas que tenham um 
impacto positivo nas suas comunidades ao longo do ano. 

As ideias desde o planeamento e implementação surgem da iniciativa do grupo de jovens com o 
apoio e mentoria da Youth Coop, dando-lhes ferramentas que fortaleçam a ação do grupo. 
 
As reuniões quinzenais foram organizadas conjuntamente pelos 3 líderes jovens (com idades 
compreendidas entre os 17 e os 24 anos) e pela youth coop, servindo como espaço de capacitação e 
desenvolvimento ativo de competências pessoais tanto para os jovens como para os líderes.  

 

Em 2019 o grupo desenvolveu várias ações locais: 
 
“Liberdade o que é para ti?” -  
No âmbito das celebrações do 25 de Abril, os jovens criaram um evento de forma a promover a 
reflexão sobre a importância da democracia com outros jovens. Criaram várias dinâmicas de 
educação não formal.para debater e comparar o antes e depois do 25 de abril, partilhando alguns 
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pequenos filmes e artigos de opinião. O evento contou também com a participação do professor Rui 
Oliveira que deu o seu testemunho de vida pessoal, partilhando algumas situações e experiências de 
vida com o grupo. 

 

“Agualva Cacém é de Todos!” em novembro o grupo realizou uma limpeza do parque linear D. 
Domingos Jardo, recolhendo resíduos que depois foram reciclados quando possível. A iniciativa 
contou com a participação de outros jovens fora do grupo, promovendo um convívio e várias 
dinâmicas de quizz e debate, para reforçar a importância do desenvolvimento sustentável e do 
envolvimento dos jovens na proteção ambiental. 

 

“Feria de Trocas” em dezembro o grupo juntou-se à feira de trocas realizada pelo centro lúdico das 
lopas, colaborando na dinamização das bancas e no convívio com crianças e jovens utilizadores do 
centro, promovendo a reutilização de objetos do dia-a-dia pelo desenvolvimento sustentável. 
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SEGUNDO ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOVENS 

Em agosto de 2019 a Youth Coop acolheu o segundo encontro internacional de jovens no âmbito da 
parceria Generation Europe, que decorreu na pousada da juventude do parque das nações com a 
parceria institucional do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Centro de Juventude de 
Lisboa.  

 

Este segundo encontro teve por objetivo criar um espaço de partilha do trabalho local que os vários 
grupos têm desenvolvido nas suas comunidades e desenvolver mais as suas ideias de intervenção 
local com o apoio dos facilitadores e dos outros jovens. O grupo participou em várias atividades de 
desenvolvimento pessoal, motivação e inspiração para a ação, ficando a conhecer o trabalho de 
algumas organizações juvenis locais e iniciativas promovidas por jovens em Lisboa. O grupo 
participou em vários workshops como a criação de cartazes, utilização das redes sociais como meio 
de divulgação, gestão de projetos e motivação. 
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“Foi das melhores experiências que tive até hoje, tive oportunidade de conhecer a 
cultura dos outros países, de melhorar o meu inglês que era péssimo e acima de tudo 
fazer novas amizades e aprender mais. 

Tive uma grande sorte em fazer parte deste grupo e estou a adorar.  
Em 2019 recebemos os dois grupos estrangeiros no nosso país e foi espectacular. 

Experiência incrivel é o que posso dizer.” 

Ana Rita, 17 anos 

   

PARCERIA ESTRATÉGICA 

No âmbito da nossa participação na Rede Generation Europe, colaboramos para dois grupos de 
trabalho que nos permitem alargar a nossa ação, networking e experiência no sector da juventude. 
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“Guidance Papers on the recomended course of action for Youth Work strategies” 

Este grupo de trabalho conta com o contributo de várias organizações de juventude a nível europeu, 
com o objetivo de promover o trabalho de juventude e educação não formal nos vários países 
envolvidos, retratar as realidades nacionais e locais, bem como as necessidades no sector e 
recomendações, pretendendo tornar-se em um documento que possa ser um instrumento a 
utilizar em processos ativos de lobby e advocacy. 

Consideramos que este trabalho é de grande relevância em Portugal tendo em conta que o sector 
da juventude e a definição de trabalho de juventude é ainda desconhecida pela população em geral, 
e pretendemos continuar a lutar pelo seu reconhecimento e valorização social. 

“Generation Europe Method BOX” 

Este segundo grupo de trabalho, junta profissionais de diversos países na criação de um manual 
prático de estratégias e dinâmicas que promovam a educação cívica a nível europeu, recolhendo 
práticas testadas no seio da própria rede com grupos de jovens locais e internacionais. Será um 
compêndio de metodologias que poderão ser utilizadas por outros profissionais no âmbito de 
trabalho de juventude. 

 

Todo o Ano 

SHRINKING CITIES 

"STRENGTHENING THE ROLE OF YOUTH WORK IN CONTESTING DYNAMICS OF SHRINKING 
CITIES" – PARCERIA ESTRATÉGICA ERASMUS+ 

Países envolvidos: Croácia, Alemanha, Portugal e Espanha 
Coordenação: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, e Mreža Mladih Hrvatske 
Parceiros internacionais:Jovens envolvidos: 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. 

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”, ou seja, as 
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cidades em decréscimo populacional 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 Janeiro de 2019 estivemos reunidos com os especialistas das organizações parcerias do projeto 
em Weimar (Alemanha). Foram vários dias focados na definição das metodologias de investigação, 
sobretudo no estabelecimento de entendimentos comuns entre parceiros sobre as definições de 
Trabalho de Juventude, do conceito de cidades e centros urbanos, da identificação de contextos de 
Declínio Urbano – “Shrinking City” -, na definição de perguntas de investigação e terminando com a 
escolha e adaptação de metodologias práticas e teóricas a serem empregues ao longo dos próximos 
meses. 

Já em Portugal, a Youth Coop esteve trabalhar para o estudo de impato do projeto «Idearia»2, um 
projeto promovido na Covilhã3 pela cooperativa Coolabora com o objetivo de promover a 
capacitação de jovens, apoiando também à empregabilidade e inclusão daqueles que se contravam 
em situação de desemprego e vulnerabilidade social.  

 

De acordo com as metodologias definidas pelo consórcio na reunião de Janeiro, realizamos 
entrevistas presenciais com as várias partes envolvidas no projeto: A equipa coordenadora do 
projeto, os jovens benificiários, os parceiros diretos na quais se incluem a Câmara Municipal da 

 
2 Projeto Idearia - consultar http://www.coolabora.pt/pt/pag/idearia/37/ 
3 A Covilhã trata-se de uma cidade e município do interior de Portugal que tem sofrido um decréscimo populacional 
derivado de diversos factores sócio económicos. Um dos factores que contribuiu para o decréscimo populacional trata-
se do encerramento e êxodo da industria local. Apesar da vasta oferta cultural na cidade e da presença da Universidade 
da Beira Interior que atrai anualmente  jovens estudantes para a região, a população jovem apresenta dificuldades em 
se fixar na região. 

http://www.coolabora.pt/pt/pag/idearia/37/
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Covilhã, o Teatro das Beiras a Universidade da Beira Interior, et al.  Da análise conseguimos concluir 
que estávamos pertante um projeto considerado como uma boa prática de trabalho técnico de 
juventude para a capacitação e empoderamento de jovens a ser realizado no contexto de uma 
cidade em decréscimo populacional.  

O projeto encontra-se em curso com  a elaboração de um guia sobre boas práticas de trabalho 
técnico de juventude em cidades que se encontram em descréscimo populacional apresentando 
uma análise em como estes projetos contribuem para contrariar a tendência que leva ao êxodo das 
faixas etárias mais jovens. 

 

4 a 11 de Abril 2019 

MAKING YOUTH VOICES HEARD  

CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL PARA TÉCNICOS DE JUVENTUDE 

Local: Mokymų centras "Daugirdiškės”, Lituânia 
Organização: Direktorius, Politikos tyrimų ir analizės institutas 
Jovens envolvidos: 3 jovens de Sintra 

Este curso de formação internacional teve como finalidade 
promover o envolvimento de jovens na criação de políticas públicas 
visando a promoção das vozes da juventude. No curso participaram 
jovens ligados a organizações, técnicos de juventude de municípios e 
organizações juvenis, de forma a promover um rico debate que 
contasse com opiniões e experiências de vários públicos. 

Ao longo do curso foram desconstruídos os diversos conceitos 
associados à temática de uma forma clara e participativa.  

Com base neste curso, os jovens envolvidos, desenvolveram uma 
atividade de follow-up com o objetivo de partilhar com a 
comunidade local as aprendizagens e conhecimentos adquiridos.  

A participação na formação foi providenciada aos participantes de 
forma gratuita mitigando barreiras à participação, de forma a fomentar a formação e experiências 
dos jovens profissionais, fortalecendo o seu percurso profissional. Algum tempo depois foi possível 
verificar que esta oportunidade fortaleceu a motivação e vontade de trabalhar nesta área uma vez 
que dois dos jovens enviados pela Youth Coop enveredaram por carreiras na área do trabalho de 
juventude na região. 



 
Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL 

NIPC 514707852 // EMPOWERING YOUTH 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2019: PARTE 3 – RELATÒRIO DE ATIVIDADES 

www.youthcoop.pt Página 14 / 40 

 

“Uma oportunidade única de aprendizagem, de crescimento pessoal e profissional. 

Conhecer e aprender sobre as culturas dos vários países que se juntaram neste curso é uma 
experiência que nos permite desconstruir estereótipos e conectar com outras pessoas e 
culturas.” 

Margarida, 24 anos 

4 de Maio de 2019 

CELEBRAÇÃO DA SEMANA EUROPEIA DA JUVENTUDE  

Local: Antiga Fábrica da Melka, Agualva Cacém 
Organização: Câmara Municipal de Sintra e Youth Coop 
Jovens envolvidos: 60 jovens 

Em conjunto com a Câmara Municipal de Sintra, decidimos levar Sintra ao mapa das comemorações 
da Semana Europeia da Juventude de 2019 que se celebrou entre 29 de abril a 5 de maio com a 
temática “Democracy and me” / “Democracia e Eu”. 

 

Inicialmente planeada para acontecer na casa da juventude da tapada das mercês, este evento foi 
alterado de forma a integrar a Mostra da Oferta Formativa do Ensino Secundário que decorreu na 
antiga fábrica da Melka em Agualva – Cacém, de forma a integrar a programação do evento.  
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Entre as 15h00 e as 18h30 realizaram-se várias atividades e apresentações envolvendo bastantes 
jovens que se encontravam no evento. Os eventos que decorreram tiveram como objetivo a 
sensibilização para as oportunidades de mobilidade internacional do Erasmus+, apresentação de um 
projeto pessoal com foco na Democracia e os Direitos das pessoas LGBTI (jovem participante na 
formação de associativismo e participação juvenil), apresentação do Festival Aqui ao Lado pela 
associação Narrativa Aleatória e apresentação do projeto de Diálogo Estruturado da Youth Coop 
LINHA: participação juvenil em comunidades locais.  

 

 

maio a novembro de 2019 

#SINTRA MAIS JOVEM  

Local: Sintra 
Organização: Câmara Municipal de Sintra e Youth Coop 
Jovens envolvidos: 148 jovens 
 

#SintraMaisJovem foi um plano de atividades destinado para a informação, capacitação e 
empoderamento de jovens do concelho de Sintra em 2019, contribuindo para a preparação do Ano 
Municipal da Juventude 2020. Ao longo de vários meses realizámos iniciativas no âmbito do 
trabalho de juventude, em variadas intervenções que contribuíram na resposta social à necessidade 
de promoção da cidadania, desenvolvimento de competências e ocupação positiva dos tempos 
livres de jovens. 

O #SintraMaisJovem foi uma iniciativa da Youth Coop – Cooperativa para o Desenvolvimento e 
Cidadania com o apoio e co-financiamento da Câmara Municipal de Sintra e da Fundação Europeia 
da Juventude (Conselho da Europa). 
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CONVERSAS NA CASA – A EUROPA E OS MEDIA 

Esta atividade teve como objetivo promover uma dinamização do espaço da Casa da Juventude da 
Tapada das Mercês através de uma atividade de sensibilização e promoção da literacia para os 
média e pensamento crítico. 

 

 

Contámos com a presença de um convidado especial para partilhar o seu testemunho e experiência 
sobre o tema: Nuno Azinheira – profissional de comunicação, jornalista, critico de televisão e diretor 
editorial do site “N-TV”. 

A atividade teve um formato de tertúlia / conversa informal onde o convidado teve a oportunidade 
de partilhar a sua experiência com bastante abertura para que os participantes pudessem entrar no 
seu mundo e perceber melhor como funciona o mundo dos média e como se tem alterado ao longo 
dos anos. 

 

 
 



 
Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL 

NIPC 514707852 // EMPOWERING YOUTH 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2019: PARTE 3 – RELATÒRIO DE ATIVIDADES 

www.youthcoop.pt Página 17 / 40 

A ILHA DAS CORES – DIVERSIDADE CULTURAL  

 

No Dia Internacional da Diversidade Cultural convidámos vários jovens a viajar para uma nova ilha e 
explorar a temática da diversidade, tolerância e partilha cultural. A atividade contou com a 
participação de vários jovens, com origens e etnias muito diversas, e através do diálogo e partilha, 
promovemos um espaço de aprendizagem e empatia. 

 

INFOPOINT JOVEM 

A criação deste espaço de informação veio denotar a necessidade de um lugar/organização que 
possa prestar diversas informações à população juvenil no concelho de Sintra. 
As informações prestadas são no âmbito da educação fora da escola e aprendizagem ao longo da 
vida, através de oportunidades de formação, voluntariado, criação e mentoria. Em 2019 tivemos 
vários jovens que recorreram ao infopoint de forma direta, através de agendamento de reunião, ou 
indireta, contactando-nos diretamente em uma atividade ou por via telefónica.  

Consideramos que este espaço é de grande importância no nosso concelho, mas precisa de um 
esforço reforçado na divulgação para poder realmente criar condições de confiança e comunicação 
‘segura’ para que mais jovens se sintam à vontade para usufruir dele. 



 
Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL 

NIPC 514707852 // EMPOWERING YOUTH 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2019: PARTE 3 – RELATÒRIO DE ATIVIDADES 

www.youthcoop.pt Página 18 / 40 

Algumas das áreas são: 

→ Informação sobre oportunidades juvenis que incluem atividades locais, voluntariado 
nacional e internacional, programas de mobilidade internacional como intercâmbios, cursos 
de formação, corpo europeu de solidariedade e os programas de juventude do Instituto 
Português do Desporto e Juventude. 

→ Apoio no teste a novas ideias e realização de projetos pessoais, sobretudo (mas não 
exclusivamente) ligados à área social, cultural ou ambiental, em que é possível ter um 
objetivo de desenvolvimento pessoal, profissional e até comunitário. 

→ Apoio e suporte no domínio do associativismo, cooperativismo e participação juvenil em 
geral. 

→ Orientação e encaminhamento para outras entidades com base nas necessidades do(s) 
jovem(s) e nas respostas sociais disponíveis, sobretudo nas áreas de ação social, apoio social 
e empregabilidade, dentro dos limites da nossa rede de contactos. 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Em parceria com a associação Janela das Brincadeiras 
desenvolvemos duas dinâmicas de educação ambiental junto 
de jovens e crianças. 
 
As crianças exploraram os conceitos dos três R do Ambiente 
– Reduzir, Reutilizar e Reciclar através de um jogo de equipa e 
os jovens participaram no Role Play “Tribunal do Ambiente” 
em que ao representar um papel diferente tiveram que 
defender as ideias de outra pessoa (mesmo não concordando 
com ela), fortalecendo as suas competências de 
comunicação, debate e argumentação, explorando as várias 
problemáticas ambientais do nosso planeta. 

 

WORKSHOP DE CRIATIVIDADE E LABORATÓRIO DE IDEIAS 

Em parceria com a associação comunitária Casa Seis e o Projeto Escolhas Desafios, organizamos um 
workshop de modo a despertar a criatividade nos participantes através do teatro de improviso e o 
trabalho em equipa. Os participantes, foram desafiados a sair da sua zona de conforto e a colocar-se 
noutros papeis, reforçando competências como o pensamento criativo, trabalho em equipa e 
empatia. 
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CONECTA-TE – PARTICIPAÇÃO JUVENIL 

Depois de uma experiência intensa e cheia de aprendizagens no curso internacional “Involving 
Youth in to Policy Making” na Lituânia em abril de 2019, os três jovens que representaram a Youth 
Coop, promoveram esta atividade com o apoio da cooperativa, de forma a partilhar a importância da 
participação juvenil nas suas diversas formas. 

 

 

 

Esta atividade seguiu o princípio de passagem de informação de jovens para jovens, onde os 
próprios jovens que participaram foram empoderados para partilhar a mensagem, através de várias 
reuniões de preparação e acompanhamento. 
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WORKSHOP DE COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA 

Esta iniciativa surgiu da necessidade de espaços de desenvolvimento de competências de 
comunicação e liderança para jovens. Os participantes foram desafiados a aprender novas formas e 
estratégias de comunicação que poderão melhorar a forma como interagem com outros no seu 
dia-a-dia e ajudam a desenvolver a confiança necessária para a transição para a vida adulta. 

 

FORMAÇÃO DE VOLUNTARIADO 

Realizámos uma formação de introdução ao voluntariado para jovens e técnicas dos centros lúdicos 
de modo a fomentar a valorização da participação dos jovens no programa ‘voluntariado no centro’ 
por ambas as partes. 

Nesta atividade realizámos várias dinâmicas de grupo, para criar uma ligação mais forte entre os 
jovens voluntários e os técnicos, criando espaços de partilha de expectativas, receios e motivações. 
Apresentámos os vários princípios, definições e legislação associada ao voluntariado, de forma a 
criar uma base de conhecimento nos participantes. 
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De seguida criámos uma dinâmica de Team Building, no exterior, fomentando a ligação entre os 
vários participantes e a reflexão sobre o trabalho em equipa no voluntariado e no dia-a-dia. 

 

    

VOLUNTARIADO NO CENTRO 

Durante duas semanas vários jovens puderam fazer parte da equipa dos centros ludicos de rio de 
mouro e das lopas e ajudar na sua missão. Os voluntários puderam experimentar tarefas novas e 
diferentes, aprender a lidar com crianças e jovens e dinamizar atividades para vários públicos. O 
voluntariado no centro foi essencial fomentando uma maior ligação entre os jovens e os espaços 
comunitários, fortalecendo o seu sentimento de pertença e responsabilidade.  

“O que mais se destacou para mim durante esta semana, nesta constante troca de 
aprendizagens, foi a comunicação. Aprofundei, o processo de escuta ativa.” 

Participante 
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“Acredito que foi uma semana incrível para todos e todos aprendemos um pouco mais 
(…) adorei participar ativamente em todos dias no voluntariado” 

Participante 

FÓRUM JOVEM 

Esta atividade residencial teve como principal objetivo ser um espaço de reflexão e partilha sobre as 
necessidades dos jovens, complementando a ação do projeto LINHA – Participação Juvenil em 
Comunidades Locais. 

 

Foi uma oportunidade para refletir sobre os interesses e causas do grupo, identificando áreas-chave 
de ação na cidade de Agualva-Cacém, promovendo o debate e a discussão de temáticas 
importantes para a nossa sociedade, desde a proteção do ambiente às desigualdades sociais de uma 
forma apelativa e segura. 
Também foi uma excelente oportunidade para promover o desenvolvimento das competências dos 
jovens como o trabalho em equipa, comunicação, conhecerem outros jovens ativos e formas de 
participação na sociedade. 
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“Quando conheci a youthcoop e o trabalho que realizam, senti um enorme orgulho e 
identificação com a minha comunidade. Iniciativas como o fórum jovem que permitem que a 
nossa voz seja ouvida, conhecer as necessidades e desafios que sentimos. 

São momentos como estes, de partilha e troca de ideias que os laços se vão criando, que 
aprendemos, que fortalecemos a nossa força individual e colectiva, que nos unimos e 
cooperamos para um bem comum. 

 
E é assim, pela união e organização, que se transforma o sonho em realidade.” 

Laura, 29 anos 

 

VIDA NOVA A COISAS VELHAS 

Realizámos um workshop desensibilização para o desenvolvimento sustentável e reutilização de 
resíduos, através do restauro e decoração, onde transformamos um movel velho – a caminho do 
lixo – num armário útil para o escritório da youth coop. Envolvemos vários voluntários na renovação 
do móvel que ficaram a conhecer pontos importantes neste processo, nomeadamente técnicas de 
restauro / decoração e a importância da reutilização de materiais de uma forma prática. 
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JANTAR MISTÉRIO 

Para celebrar o Halloween e criar uma atividade de convívio para vários jovens realizámos o Jantar 
Mistério em conjunto com a equipa da Rede de Equipamentos Lúdicos de Sintra. Unindo esforços de 
vários profissionais que encarnaram personagens intrigantes, foi possível criar uma história e 
mistérios para que os participantes descobrissem em conjunto todos enigmas da noite de uma 
forma divertida e apelativa. 

 

23 de Maio de 2019 

TENDÊNCIAS E INOVAÇÃO NO TRABALHO SOCIAL COM JOVENS 

Local: Santarém 
Organização: Future Labs 

Estivemos em Santarém para debater com outros técnicos de juventude as Tendências e Inovação 
no Trabalho Social com Jovens, sobretudo sobre as potencialidades da introdução de elementos de 
jogos (gamificação) para motivar e envolver os participantes em atividades e processos de 
aprendizagem colaborativos. 
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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 Janela das Brincadeiras e Youth Coop. 
Jovens envolvidos: 30 jovens 

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.  

Facilitámos 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 
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. 
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De Junho a Agosto 2019 

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO DO SINTRA VOLUNTARIADO JOVEM  

Local: Casa da Juventude da Tapada das Mercês 
Organização: Câmara Municipal de Sintra e Youth Coop 
Jovens envolvidos: 395 jovens 

Estas sessões tem o objetivo de proporcionar ambientes apelativos para que os jovens voluntários 
se conheçam, trabalhem em equipas e reflitam sobre as suas motivações, expectativas e receios 
relativamente à participação no programa enquanto voluntários. 

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

Para além da sessão de acolhimento, a Youth Coop também colaborou na realização da sessão 
específica com as equipas de voluntariado nas praias, onde proporcionámos um espaço de partilha 
de testemunhos de participantes em anos anteriores, questionando-os sobre dificuldades e 
oportunidades, bem como abordando as diferentes tarefas, postura, possíveis barreiras e soluções a 
problemas que poderão enfrentar durante a sua experiência de voluntariado partilhando também 
dos seus direitos e deveres.  
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Agosto de 2019 

ONE, NO ONE AND A HUNDRED THOUSAND THRUTHS 

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE JOVENS EM ITALIA 

Local: Recanati 
Organização: Centro Culturale Fonti San Lorenzo 
Participantes: 6 jovens de Sintra  

Este intercâmbio internacional de jovens juntou 42 jovens de Espanha, Portugal, Polónia, Hungria, 
Bulgária e Itália para debater sobre Fake News/Notícias Falsas, pensamento crítico, a influência e 
importância dos média num mundo cada vez mais globalizado e conectado. 

 

Durante 10 dias os participantes tiveram a oportunidade de trabalhar em grupo sobre as temáticas 
de Fake News / notícias falsas, pensamento crítico, a influência e importância dos média, visitaram 
a redação de um jornal e partilharam a realidade dos média em cada país. 
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Algumas das perguntas chave foram como funcionam os média e como podem ser manipulados 
para influenciar a opinião pública? Como promover sociedades mais participativas e com 
capacidade de pensamento crítico? 

 
 

Durante o encontro foi possível a partilha de experiências, das realidades nacionais dos diferentes 
participantes criando uma ligação forte entre o grupo e reforçando a identidade europeia dos jovens. 

 

"O intercâmbio em Recanati foi das melhores 
experiências da minha vida. 

 
Antes de ir eu estava inseguro, não sabia o que 
esperar nem se queria mesmo ir, e acabou por ser 
uma experiência inesquecível. Conhecer um país 
novo e jovens da minha idade da Europa inteira, e 
trabalhar e divertir-nos juntos, é simplesmente 
incrível e muito enriquecedor. 

Aprendi muito sobre mim e sobre a Europa, 
cresci e ganhei novas perspectivas sobre a 
vida. Aconselho a experiência a toda a gente." 

Sebastião, 24 anos  
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CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

Local: Sintra 
Organização: Câmara Municipal de Sintra 

A Youth Coop integrou o Conselho Municipal de Juventude com o estatuto de observador no dia 28 
de Janeiro de 2019 e tem participado nas reuniões que acontecerem subsequentemente que 
incluíram a proposta do Ano Municipal da Juventude 2020,  o estabelecimento de uma comissão 
para o acompanhamento e o parecer sobre o orçamento municipal para a juventude e o parecer 
sobre o novo Regulamento do Programa Iniciativa Jovem em Sintra.  

Em Maio, integrámos a recém-criada Comissão 
Eventual de Acompanhamento para 2020 Ano 
Municipal da Juventude que viria a reunir de forma 
periódica para debater e delinear a estratégia para a 
implementação do Ano Municipal da juventude em 
conjunto com os representantes de organizações 
ativas na área da juventude no Conselho de Sintra e 
com a coordenação da Divisão de Educação e 
Juventude.  

Na comissão, colaborámos na definição do plano de 
comunicação, apoiámos a recolha de propostas de ideias e atividades provenientes de organizações 
juvenis locais, jovens e grupos informais de jovens, trabalhámos para a construção de um plano de 
acompanhamento de atividades e preparou-se o evento de abertura do Ano Municipal da 
Juventude (a ocorrer em Janeiro de 2020). 

 

A nossa participação no Conselho Municipal da Juventude e na Comissão de Acompanhamento do 
Ano Municipal foi fundamental para conhecer os representantes e trabalho das associações juvenis, 
aproximando-nos através de um objetivo comum delineado pelo Ano Municipal da Juventude – 
aumentar a visibilidade do associativismo juvenil e dos grupos informais de jovens de Sintra, 
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mobilizando os jovens do concelho de forma a apresentarem projetos/iniciativas ou a participarem e 
envolverem-se nas iniciativas e organizações existentes.  

Com isto esperamos estabelecer as bases para o apoio de atividades destinadas a jovens e traçar um 
caminho para o incentivo, reconhecimento e apoio do Trabalho Técnico de Juventude, de forma 
profissional ou voluntária, para a capacitação e o empoderamento de jovens, fomentando o seu 
envolvimento nas comunidades em Sintra. 

No total participamos em 3 reuniões do Conselho Municipal da Juventude e 6 reuniões da Comissão. 

 

Setembro de 2018 até Setembro de 2019 

LINHA – PARTICIPAÇÃO JUVENIL EM COMUNIDADES LOCAIS  

Local: Escolas de Agualva Cacém 
Organização: Youth Coop 
Jovens envolvidos: 232 jovens 
Parceiros Locais: Escola Secundária Ferreira Dias, Escola Secundária Matias Aires, Câmara 
Municipal de Sintra e Instituto dos Missionários da Consolata. 

O projeto surge da necessidade de promover e fomentar uma participação significativa dos e das 
jovens na vida cívica e democrática das suas comunidades, na cidade de Agualva – Cacém, em Sintra.  

Pretende fazer com que a voz da juventude tenha espaço para ser ouvida, potenciando a 
capacidade dos e das jovens em influenciarem e contribuirem para as suas comunidades, através 
de iniciativas de desenvolvimento de competências, sensibilização e consulta. A sua ação visa 
suscitar o diálogo entre jovens e decisores políticos, tendo em vista contribuir para 
o desenvolvimento de políticas de juventude. 

 

  

Nas várias fases do processo, foram envolvidos 232 jovens em sessões de consulta, capacitação e 
debate, em torno das principais questões que afetam a juventude e as suas necessidades na cidade 
de Agualva – Cacém. 



 
Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL 

NIPC 514707852 // EMPOWERING YOUTH 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2019: PARTE 3 – RELATÒRIO DE ATIVIDADES 

www.youthcoop.pt Página 31 / 40 

 

A Youth Coop desenvolveu no âmbito do projeto várias ações dentro e fora de escolas secundárias 
da cidade de Agualva – Cacém, onde jovens foram desafiados a pensar e refletir, individualmente e 
em grupo, sobre as necessidades que identificavam para as suas comunidades e para a área da 
juventude.  

Os resultados da consulta revelaram diversos interesses e necessidades dos jovens no território, 
onde os seguintes tiveram maior representatividade: 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Foi a área que revelou um maior interesse por parte dos e das participantes 
(19%) que em grande parte referiram que gostariam que existissem mais áreas 

verdes nas urbanizações e que fossem promovidas mais ações de proteção, 
limpeza e reflorestação ambiental. 

ATIVIDADE DESPORTIVA 

A segunda área mais referida (14%) reforça o interesse e necessidade das e dos 
jovens em participar e utilizar espaços que permitam a atividade desportiva. 

EXPERIMENTAÇÃO 

De seguida (12%), foram mencionadas várias atividades de experimentação, com 
o objetivo de desenvolver workshops de iniciação e prática culturais. 
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De forma geral, as necessidades traduzem-se na importância de reforçar a promoção de uma 
ocupação saudável dos tempos livres dos e das jovens, com atividades e iniciativas que 
permitam o seu desenvolvimento enquanto pessoas, a integração na comunidade e a obtenção de 
experiências que sejam benéficas para o seu futuro. 

No site da Youth Coop4 é possivel aceder aos resultados de uma forma detalhada no livreto, bem 
como o processo e todas as conclusões. 

 

 
4 https://www.youthcoop.pt/linha/ 

https://www.youthcoop.pt/linha/
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De forma a promover os resultados da consulta, 
apresentámos o projeto aos órgãos de gestão 
local, bem como a parceiros e criámos em 
conjunto com os jovens a exposição “Direitos 
Humanos no teu Olhar” utilizando a ferramenta 
‘photo voice’ de modo a sensibilizar sobre a 
importância da inclusão dos jovens em processos 
de tomada de decisão e da educação para os 
direitos humanos. 

A promoção deste projeto de consulta fortalece 
a nossa ação local na cidade de Agualva Cacém 
de forma a podermos dar resposta às 
necessidades apresentadas neste processo 
participativo. 

Este projeto foi apoiado e financiado pela 
Agência Nacional Juventude em Ação no âmbito 

do Programa Erasmus + da União Europeia, na Ação Chave 3 – Apoio à reforma das políticas.  

 

Outubro de 2019 

FORMAÇÃO DE GESTÃO DE PROJETOS E PARTICIPAÇÃO JUVENIL  

Local: Rota Jovem, Cascais 
Organização: Associação Juvenil Rota Jovem  
Parceiros: Youth Coop 
Jovens envolvidos: 15 jovens 

Criámos duas formações que foram espaços de aprendizagem 
e partilha sobre experiências de participação juvenil para 
jovens. 

Fomos desafiados pela associação juvenil Rota Jovem a 
promover estas formações para capacitar jovens para a 
participação juvenil, aplicando várias ferramentas de gestão de 
projetos. 

Nesta formação trabalhámos não só a parte técnica da gestão 
de iniciativas, mas também os objetivos e a motivação 
intrínseca dos jovens no seu processo de desenvolvimento 
pessoal através de várias dinâmicas de educação não formal. 
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12 de Outubro de 2019 

ANIVERSÁRIO DO CENTRO LÚDICO DAS LOPAS  

Local: Centro Lúdico das Lopas 
Organização: CâmaraMunicipal de Sintra, Youth Coop, Casa Seis 
Participantes: 45 pessoas da comunidade 

 

Em Outubro o Centro Lúdico das Lopas celebrou o seu 
décimo oitavo aniversário e a Youth Coop fez parte da 
organização do evento. Esta atividade feita para a 
comunidade contou com a colaboração de várias 
organizações e grupos da localidade que colaboraram com 
dança, música, jogos e animação para todas as idades. A 
Youth Coop contribuiu dinamizando o espaço de jogos de 
tabuleiro onde várias crianças e jovens participaram. 

 

3 e 4 de Dezembro de 2019 

FORMAÇÃO “PADRÕES DE QUALIDADE NAS POLÍTICAS DE 

JUVENTUDE”  

Local: Centro de Juventude de Lisboa 
Organização: Conselho Nacional de Juventude, IPDJ e Centro de Juventude de Lisboa 

Tivemos a oportunidade de participar nesta formação que teve como base o "Manual sobre Padrões 
de Qualidade em Políticas de Juventude", elaborado pelo Fórum Europeu da Juventude. Esta 
formação contou com a presença de técnicos de juventude municipais e membros de organizações 
de juventude e pretendeu dotar os participantes de competências em matéria de monitorização e 
avaliação de políticas de juventude. 
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21 de Dezembro de 2019 

CONVÍVIO DE NATAL YOUTH COOP  

Local: Centro Lúdico das Lopas 
Organização: Youth Coop 

Realizámos em Dezembro um convívio onde se juntaram várias pessoas que ativamente 
contribuem para a Youth Coop de várias formas para fortalecer o nosso sentido de missão e união.  

Neste dia conhecemos melhor cada elemento que se envolveu ao longo dos anos com a 
cooperativa, encontrámos pontos em comum e motivações idênticas. Criámos um espaço de 
reflexão sobre o percurso da cooperativa em 2019 e as oportunidades de crescimento e 
envolvimento das várias pessoas para 2020. 

Nos próximos anos temos a intenção de continuar a envolver mais pessoas com interesse em 
contribuír com o trabalho da cooperativa de várias formas, para tornar cada vez mais a organização 
em um agente de transformação comunitária. 
 

“Naquele dia saímos com a certeza que iríamos colaborar com a Youth Coop e aproveitar o 
conhecimento de cada um para fazer a diferença!” 

Margarida, 24 anos 
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CONCLUSÃO 

2019 constituiu um ano de empenho contínuo, trabalho em rede e resiliência por parte dos 
cooperadores da Youth Coop em prol da sociedade. Neste ano reforçámos os nossos esforços na 
criação e consolidação de parcerias e contactos tanto a nível local, como internacional, para projetos 
futuros e trabalho em parceria. Em 2019, a equipa reforçou a sua participação em atividades de 
formação e networking tornando o ano cheio de aprendizagens e desenvolvimento de 
competências para o trabalho na área da juventude, facilitação e metodologia da Educação Não 
Formal. 

Começámos a consolidar uma comunidade de jovens associados à Youth Coop que reconhecem o 
benefício em participar nas suas iniciativas e querem estar mais envolvidos, sentindo-se mais 
ligados à comunidade e à vontade para desenvolver iniciativas em conjunto dentro da organização. 

Reforçamos a nossa estratégia local e enfrentamos com sucesso vários desafios, como a 
sustentabilidade, a implementação de projetos, e o desconhecimento da comunidade sobre a 
importância / impacto do trabalho de juventude no desenvolvimento dos jovens. 

No ano de 2019, a Youth Coop contou com a participação de 1605 jovens nas 
suas diversas atividades, acompanhou 18 jovens com projetos locais, criou 

oportunidades de voluntariado de curta ou longa duração para 32 jovens nos 
seus projetos e atividades nacionais e internacionais. 

Consideramos que conseguimos dar continuidade à nossa estratégia local no âmbito de divulgação 
e advocacy5 pelos direitos dos jovens e trabalho de juventude6 que ambiciona promover nas suas 
áreas de atuação a capacitação dos participantes e o desenvolvimento comunitário.  

A inclusão de jovens com menos oportunidades7 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 trabalhar na consolidação de 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 2019, conseguimos incluir 88 jovens com menos 
oportunidades identificados, nas atividades nacionais e internacionais da Youth Coop.  

 
5 Apoio público de uma ideia, plano, ou forma de fazer algo; influência. Fonte: Dicionário de Cambridge 
6 https://www.youthcoop.pt/trabalho-de-juventude/ 
7 https://www.youthcoop.pt/menos-oportunidades/ 

https://www.youthcoop.pt/trabalho-de-juventude/
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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Deve-se notar que este número é referente aos participantes que conseguimos identificar através 
do formulário de inscrição / avaliação anónimo, expressão direta por parte do participante ou pelo 
trabalho em parceria com outras entidades. Visto que nas atividades que envolveram mais 
participantes em 2019 (sessões em escolas e sintra voluntariado jovem), não nos foi possível 
contabilizar o número de jovens com menos oportunidades tendo em conta a natureza das sessões, 
pelo que estimamos que este número  este seja bastante maior. 

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. 

A Youth Coop integrou a estratégia da rede dos equipamentos lúdicos da Câmara Municipal de 
Sintra, no Centro Lúdico das Lopas em maio de 2019, passando a realizar vários dos seus projetos no 
espaço numa lógica de co-gestão. 

Criamos cerca de 600 horas de atividade promovidas pela Youth Coop e seus parceiros em 2019, 
(não contabilizando as oportunidades de voluntariado de longa duração – 6 meses - em países 
europeus), um valor que reforça o nosso empenho e dedicação à missão da cooperativa, criando 
oportunidades de desenvolvimento de competências, valores e perspetivas de futuro com e para 
jovens, contribuindo para a sua transição para a vida adulta em sociedade. 

Em 2019, conseguimos beneficiar um número elevado de jovens através do nosso trabalho ao 
promover a cidadania e o nosso objeto social, no entanto para os anos futuros queremos fomentar 
uma participação cotinuada dos jovens em projeto a longo prazo fomentar uma estratégia de 
trabalho a longo prazo no desenvolvimento pessoal e social dos mesmos.  
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“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the 
world. Indeed, it is the only thing that ever has.” 

Margaret Mead – Antropóloga 
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implementação de projetos que prossigam fins comuns criando respostas sociais colaborativas. 
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Secções Anteriores 

→ Parte 1 – Apresentação da Youth Coop. 
→ Parte 2 – Relatório de Contas. 

Próximas Secções. 

→ Parte 4 – Epilogo (com anexos). 

Consultar secções em www.youthcoop.pt.  

 


