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Preâmbulo
O mundo em que vivemos mudou radicalmente no ano passado, com o
crescimento da pandemia covid-19 e o seu impacto a nível global nos
diferentes povos do mundo.
2020 será relembrado para sempre como o ano em que tudo mudou, com
uma crise a nível global, que para além do seu impacto direto, veio trazer
muitas alterações no trabalho técnico de juventude, levando ao
desenvolvimento rápido e adaptação de novas ferramentas e à uma
realidade virtual, com distanciamento e isolamento social.
2021 será um ano de desafios para os/as profissionais do sector da
juventude e na Youth Coop, revelando ainda mais a sua resiliência,
criatividade e adaptabilidade, na persecução de uma sociedade mais coesa
através da criação de projetos com e para jovens.
Nos próximos anos, será inevitavelmente visível, o impacto negativo da
pandemia no desenvolvimento pessoal e social dos jovens.
Cabe à comunidade, famílias, organizações da sociedade civil e escolas,
cooperar para maximizar o potencial dos jovens nas nossas comunidades,
enquanto atores participativos e capazes de promover valores de cidadania.
Este será um ano de estabilidade e maturidade na Youth Coop, em que
reforçaremos a nossa estrutura técnica e cooperativa, acolheremos pela
primeira vez voluntários/as internacionais de longa duração e reforçaremos
o nosso trabalho em rede com parceiros nacionais e internacionais, o que
nos permitirá continuar a trabalhar pela nossa missão e estratégia de apoio
contínuo aos jovens que fazem parte do nosso percurso.
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Clubes A.Tua

UrbanAct - Por Um Planeta Melhor

Estratégia e Projeto de longo prazo com oferta
de atividades continuadas e estruturadas para
jovens entre 14 e 18 anos na criação de espaços
de capacitação e motivação de jovens (clubes)
em espaços comunitários, tendo por base os
objetivos para o desenvolvimento sustentável e
o trabalho técnico de juventude. Projeto com o
apoio do Portugal 2020, Portugal Inovação
Social e da Câmara Municipal de Sintra.

54 350,51€

Corpo Europeu de
Solidariedade – Envio
Preparação, envio e apoio a 2 jovens voluntários
no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade
para: Itália (11 meses) e Espanha (9 meses) para
apoiarem a ação comunitária e a animação
sociocultural dos parceiros do projeto: centro
culturale fonti san lorenzo em Recanati e centro
don bosco em Santiago de Compostela.

450,00 €

Atividades - AMJ
Continuação da implementação do plano de
atividades para o ano municipal da juventude
submetido à Câmara municipal de Sintra em
2020, que foi adiado devido à pandemia Covid19. Envolve a criação de um manual de
participação juvenil e sessões de apoio à
participação juvenil.

4 722,75 €

CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE

CURTA DURAÇÃO

LONGA DURAÇÃO

Projeto de colaboração
europeia para unir 12 jovens
nacionais e europeus numa
intervenção de duas semanas
no verão de 2021 que vise a
reabilitação, limpeza e
melhoria de espaços públicos,
incluindo componentes de
sensibilização dos
participantes e da comunidade
para o desenvolvimento
sustentável.

Acolhimento de dois jovens
voluntários Europeus para o
apoio de atividades
desenvolvidas pela Youth
Coop no âmbito da sua
estratégia de ação local e
ligadas à Educação Ambiental
e Desenvolvimento
Sustentável. O acolhimento
dos voluntários está previsto
para Abril de 2021
.

9 569,00 €

12 886,00 €

Muda Marés – Plastic LAB
Conceber e implementar uma oficina criativa com base nas
metodologias do Precious Plastic e uma rede comunitária para
promover a reciclagem e a sustentabilidade na comunidade da
zona de atuação, que envolva jovens residentes e/ou voluntários
no planeamento de ambas as vertentes.
Financiamento por apurar.

38 988,66 €

Power Youth UP!
Parceria Estratégica de inovação no âmbito da Ação chave 2 do
programa Erasmus+ para a capacitação de organizações europeias
que trabalham no sector cultural e criativo ou com trabalho
técnico de juventude. Inclui a cocriação de metodologias e
estratégias de dinamização, comunicação e gamificação para a
dinamização de espaços comunitários para fomentar o
envolvimento de jovens em atividades de desenvolvimento de
competências ligadas à criatividade, ao pensamento crítico e à
participação cívica. Projeto financiado pela Agência Nacional
Erasmus mais - Juventude em Ação.

54 707,75 €
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“Times for the Imagination “
Intercâmbio Internacional
Intercâmbio internacional de Jovens em Itália que
tem como premissa criar um espaço criativo para a
expressão artística de jovens, permitindo o seu
desenvolvimento de uma forma livre e sem
preconceitos num espaço seguro de expressão da
sua personalidade a nível cultural e artístico, bem
como refletir sobre o impacto da pandemia nas
suas vidas com o olhar posto no seu potencial e no
futuro. Apoio financeiro por apurar.

0,00€

Cidadania nas Escolas
Promoção da estratégia Nacional da Educação para a Cidadania
através de sessões com recurso à educação experiencial e não
formal, nas escolas da freguesia de Agualva e Mira Sintra em
escolas de 1º,2º, 3º ciclo e secundário.
Projeto em parceria com a Junta de Freguesia de Agualva e Mira
Sintra e as escolas locais.
Projeto a reformular tendo em conta o contexto pandémico atual.

3 105,52 €

Generation Europe
Young Democracy in Action!
GRUPO DE AÇÃO LOCAL
O Grupo de Ação Local
“Generation Europe” é composto
por 15 jovens de Sintra, entre os
14 e 23 anos, que se reúnem
regularmente para criar
iniciativas que tenham um
impacto positivo na
comunidade, contando com o
apoio da Youth Coop na
logística, programação e
mentoria do trabalho do grupo.
Tratando-se do fim da 1ª
geração, o grupo estará ativo até
março e no último trimestre
começará a nova geração por
mais 5 anos com orçamento por
apurar.
2 000,00 €

GUIDANCE
PAPERS ON YOUTH WORK,
POLICIES AND NON-FORMAL
EDUCATION
Criação e disseminação de
um documento de orientação
para o mapeamento e
implementação de políticas
de juventude em vários
países europeus. Este
documento poderá ser uma
ferramenta de lóbi e
advocacia para uma
mudança positiva no sector,
tendo em conta a realidade e
a valorização do trabalho de
juventude e da Educação
Não Formal em Portugal.

1 314,00 €

Diagnóstico Social

METHOD BOX TOOLKIT - MANUAL PRÁTICO

Realização de um diagnóstico social sobre as
necessidades dos jovens em zonas urbanas de
Sintra, envolvendo a capacitação de jovens em
ações de rua com recurso a multimédia.

Disseminação dos resultados da criação de um manual prático
sobre a Educação para a Cidadania e Democracia Europeia com
recurso ao Trabalho Técnico de Juventude em conjunto com os
parceiros da rede internacional do Generation Europe.

2 750,00 €

1 500,00 €
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Plano de Educação e Formação Cooperativa
"Este plano realça a importância vital da educação e formação nas cooperativas, que se direcionam em primeira
linha aos cooperadores, representantes, dirigentes e trabalhadores não membro, pretendendo-se contribuir para
a sua qualificação e para melhor compreensão dos modelos de governação e de estrutura financeira da
cooperativa, potenciando a profissionalização da gestão e induzindo os cooperadores a participar ativamente na
sua cooperativa, a deliberar corretamente nas assembleias, a eleger conscientemente os seus órgãos e a controlar
a sua atuação. Além disso, ao direcionar-se para o público em geral de modo a sensibiliza-lo quanto ao modelo
cooperativo, quanto a filosofia e a ideais que persegue, fomentarão adesões e sobretudo adesões conscientes."
Código Cooperativo Anotado, Anotação por Deolinda Meira
ENCONTRO DE COOPERADORES
Encontro que servirá para fomentar a união entre cooperadores, o
conhecimento da youth coop e o sentido de missão conjunta.
Planeamento estratégico da ação da youth coop e o seu impacto
junto dos seus beneficiários e da comunidade.

400,00 €
FORMAÇÃO TÉCNICA PRECIOUS PLASTIC
Formação com finalidade de dotar os técnicos de conhecimento
técnico sobre a operacionalização de ferramentas e máquinas de
oficina de reciclagem de plástico, inspiradas no modelo da
comunidade "precious plastic". Permitirá aos técnicos uma melhor
avaliação da adequação das ferramentas e equipamentos para a
elaboração de atividades de sensibilização e educação ligadas à
criatividade e sustentabilidade.
123,00 €
FORMAÇÃO INTERNACIONAL "WHY SO RADICAL?" - CROÁCIA
Tem o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a radicalização de jovens e formas de prevenção. Formação
financiada pelo programa Erasmus mais e organizada pelo nosso parceiro croata Documenta - Center for dealing
fwith the past. Envio de 5 técnicos internos e externos da cooperativa.
100,00 €
FORMAÇÃO INTERNACIONAL "IMPACT LEADERSHIP" - PORTUGAL
Será uma oportunidade para técnicos de juventude desenvolverem as suas capacidades de liderança e
empreendedorismo social, com base na metodologia "Dragon Dreaming". Formação financiada pelo programa
Erasmus mais e organizada pelo nosso parceiro português da associação Novo Mundo Azul.
100,00 €
FORMAÇÕES SOBRE COOPERATIVISMO
Sessões de formação interna para cooperadores, trabalhadores, membros honorários e voluntários que permitam
aprofundar o conhecimento sobre o sector cooperativo a vários níveis, tendo por base os valores e código
cooperativo.
0,00 €
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Orçamento
Clubes A.Tua

54 350,51

€

450,00

€

4 722,75

€

Corpo Europeu de Solidariedade - Envio

Atividades AMJ

UrbanAct - Por um Planeta Melhor

Curta Duração

Longa Duração

Muda Marés - Plastic LAB

Power Youth UP!

9 569,00

€

12 886,00

€

38 988,66

€

54 707,75

€

0,00

€

200,00

€

3 105,52

€

2 000,00

€

"Times for the Imagination" Intercâmbio

Cursos de Formação Internacional

Cidadania nas Escolas

*
*

Generation Europe - Young Democracy in Action!

Grupo de Ação Local

Guidance Papers on Youth work

1 314,00

€

Method box Toolkit - Manual Prático

1 500,00

€

2 750,00

€

Diagnóstico Social

Plano de Educação e Formação Cooperativa

Total:

523,00

€

187 067,09

*

€

Projeto à espera de resultado de candidatura ou
financiamento por apurar
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