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Contribuir para vida social 
e a gestão democratica da 

cooperativa

Gestão administrativa, 
tarefas, financeira e 

documentação

Trabalho direto com jovens

Gestão de Projetos 
(desenho, implementação 

e avaliação)

Estratégia a medio 
e longo prazo

Cooperador/a

Orcamentos,  
candidaturas e 

relatórios

Co-responsabilização pela 
participação no Capital Social

Gestão de Projetos e da 
Equipa Técnica (RH)

Formação e 
Educação

Investimentos
Comunicação e 

marketing

Comunicação

(entre outras tarefas)

1 pessoa = 1 voto

contribuir para
Contribuir com trabalho 
e associado a um projeto

envolve

ligado
ao

Assembleias Gerais e 
órgãos sociais

participar

Planos de atividades e 
Relatórios de contas

contribuir

Trabalho na 
Cooperativa

Trabalho de Juventude

Criar e facilitar sessões 
educativas para jovens

Email, redes sociais e reuniões 
com parceiros, entre outros.

Informação e acompanhamento de 
jovens, grupos de jovens e de voluntários 

Repair Café de 
Informática e Electrónica

Grupo de Voluntários da 
Oficina "Precious Plástic"

Colaborar em Grupos 
de Voluntariado

Acompanhar o Conselho 
Municipal de Juventude e 

as suas Comissões

Implementar 
Pequenas Ações e 

Projetos

Grupo Consultivo
da Youth Coop

Co-liderar grupos de 
jovens e fazer a ponte 

com a Equipa da YC

Apoiar o contacto com os grupos as 
atividades e a estratégia dos projetos

Projetos de OTL* 
longa duração do 

IPDJ**

Consulta semestral / 
anual sobre a estratégia 

e as atividades

Precisa de um nome! 😁

*OTL = Ocupação de Tempos Livres

Projetos iniciados por jovens com metas e 
objectivos claros, desenvovidos em 

parceria com a Youth Coop.

Grupo de Voluntários convidados 

Poderá incluir uma bolsa de apoio à 
atividade mediante o cumprimento 

do compromisso de participação 
Os projetos são de longa 
duração 264 a 396 horas 

**IPDJ = Instituto Português do Desporto e Juventude

Iniciativas para a comunidade 
que envolva jovens

Áreas: ambiente, animais, saúde, protecção 
civil, desporto, socio-cultural, combate 

exclusão social, associativismo, criativa, 
empreendedorismo, investigação.

Formações locais e 
internacionais 

baseadas em ENF

pode evoluir para

prioridade para 
participar em

apoiar

Atividades nacionais e internacionais

Clubes de Jovens

Participante

Ações de Voluntariado

Percursos

Participação 
na Youth Coop Workshops

Iniciativas promovidas por voluntários/as
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Outras atividades

Voluntariado Trabalho

aderir como

participar


