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APRESENTAÇÃO DA YOUTH COOP 

INTRODUÇÃO 

A YouthCoop – Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL, designada de forma 
abreviada como «Youth Coop», é uma cooperativa de solidariedade social1, equiparada a Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS)2  e organização de caráter3 juvenil. Atua no âmbito do 
Trabalho Técnico de Juventude4 e Desenvolvimento Comunitário e o seu foco incide nos domínios 
de Educação para a Cidadania, Educação para os Direitos Humanos e Participação Juvenil.  

Temos a ambição de desenvolver o sector da juventude através de iniciativas e projetos para a 
capacitação e emancipação, tanto de jovens como de estruturas juvenis, a nível local, regional e 
internacional, promovendo a ligação dos e das jovens à sua comunidade.  

Seguimos a nossa linha de atuação sem finalidades lucrativas com base numa identidade 
cooperativa e no respeito pelos sete princípios cooperativos consagrados pela Aliança Cooperativa 
Internacional, pertencendo 5assim ao sector da Economia Social. 

 

 

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

 
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 pela Direção-Geral da Segurança Social. 
3 A Youth Coop insere-se nesta classificação de associação de caráter juvenil por dedicar toda a sua atividade à ação 
junto de jovens, no âmbito da Lei 57/2019 de 7 de agosto. 
4 Trabalho Técnico de Juventude, denominado de «Youth Work» na literatura internacional, é também referido como 
«trabalho de juventude», «trabalho em prol da juventude», «trabalho desenvolvido por especialistas na área da 
juventude» ou «trabalho socioeducativo em prol dos/das jovens». 
5 Consultar: https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity 

https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
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Paulo Freire, pedagogo 

 

HISTÓRIA 

A Youth Coop surgiu em 2016, pela mão de jovens com experiência 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 e empoderamento de jovens nas áreas 
suburbanas da zona metropolitana de Lisboa.  

Em 2017, o 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, nos foi permitido 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. 

 
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 e contactos com entidades locais. 

A sede da Cooperativa está localizada na freguesia de Agualva e Mira Sintra, concelho de Sintra, e 
tem como territórios-chave de atuação os concelhos limítrofes de Lisboa, primariamente o 
concelho de Sintra, seguido dos concelhos de Mafra e Amadora. 

A Youth Coop é convidada em 2019 pela Câmara Municipal de Sintra para fazer parte do Conselho 
Municipal de Juventude como membro observador, conseguindo assim uma voz mais ativa e direta 
na elaboração e revisão de políticas de juventude municipais. Adicionalmente integra a Comissão 
Permanente do Conselho Municipal de Juventude que desenvolve um trabalho de continuidade e 
mais regular.  



Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL  
NIPC 514707852 // EMPOWERING YOUTH 

 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2020  

 

www.youthcoop.pt Página 3 de 99 

No mesmo ano estabelece uma parceria com a Câmara Municipal de Sintra para a dinamização 
conjunta de atividades destinadas a públicos-alvo jovem no Centro Lúdico das Lopas, começando 
com a implementação da estratégia #SintraMaisJovem para a capacitação e dinamização local de 
jovens sintrenses. 

A Cooperativa tem prosseguido o trabalho de dinamização de atividades locais para o 
desenvolvimento pessoal e social de jovens, de que destacamos a implementação do projeto Clubes 
A.Tua. Este projeto prevê o envolvimento prolongado de grupos de jovens em atividades 
educacionais de ocupação de tempos livres para o desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais em atividades ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, 
continuamos a colaborar com organizações nacionais e internacionais para um maior 
reconhecimento do Trabalho Técnico de Juventude e no apoio de atividades de sensibilização, 
capacitação e acompanhamento de jovens. 

TRABALHO EM REDE 

A Youth Coop integra vários espaços de trabalho em rede e acompanhamento no âmbito da sua 
intervenção local e internacional: 
- Rede Social de Agualva e Mira Sintra; 
- Conselho Local de Ação Social de Sintra; 
- Conselho Municipal de Juventude de Sintra 
- Comissão Permanente do Conselho Municipal de Sintra 
- Rede Internacional DYPALL – Developing Youth Participation at Loca Level 
- Rede Internacional Generation Europe – The Academy  

 

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. 
 

 

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. Neste grupo 
inserem-se jovens em situação de carência socioeconómica, jovens que não trabalham nem 
estudam, pessoas que sejam alvo de discriminação, imigrantes ou os 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 

https://www.youthcoop.pt/sintramaisjovem
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adultos com uma vasta diversidade de características, condições socioeconómicas, conhecimentos 
e experiências de vida. 

Procuramos identificar e mitigar as barreiras à participação de jovens e promover o princípio de 
igualdade de oportunidades, disponibilizando atividades gratuitas ou de baixo custo para os 
públicos-alvo beneficiários, através de parcerias ou de linhas de financiamento.  

No desenvolvimento destas atividades, temos em conta os seguintes pilares de atuação6: 

• Capacitação: Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento de competências 
socioculturais, habilidades práticas e apoio a jovens, organizações juvenis e multiplicadores, 
através de formações, sessões de apoio e programas estruturados recorrendo ao Trabalho 
Técnico de Juventude e à Educação Não Formal. 

• Desenvolvimento Comunitário: Ligar os e as jovens à comunidade com foco na 
consciencialização e nas conexões com pessoas e organizações, através da conservação do 
ambiente urbano e natural. Incluímos nesta área o diálogo estruturado entre jovens e 
decisores políticos, o voluntariado e a cooperação com organizações locais. 

• Identidade Europeia: Divulgar os valores da União Europeia e promover oportunidades 
para a mobilidade internacional, onde os e as jovens possam aprofundar o diálogo 
intercultural, aprender sobre outras realidades e desenvolver novas competências. 
Conectar e cooperar com organizações europeias para o intercâmbio de conhecimento e 
boas práticas sobre trabalho técnico com jovens e políticas para a juventude. 

MISSÃO E VISÃO 

 

  

 
6 Os pilares de atuação foram atualizados em 2019, substituindo o pilar da Mobilidade Internacional pelo pilar da 
Identidade Europeia que está ligado à promoção dos Direitos Humanos e da Democracia. A mobilidade internacional 
encontra-se representada em todos os pilares como um meio para atingir os objetivos definidos por cada pilar. 

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 

Temos como visão ser uma referência de 
qualidade no trabalho técnico de juventude, 

contribuindo para o desenvolvimento do 
potencial total dos e das jovens de forma a 

fomentar uma sociedade futura mais 
tolerante, inclusiva e participativa. 

https://www.youthcoop.pt/trabalho-de-juventude/
https://www.youthcoop.pt/trabalho-de-juventude/
https://www.youthcoop.pt/educacao-nao-formal/
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OBJETO SOCIAL 

Promover o apoio, a capacitação e a 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 
a vertente ambiental, social, cultural e lúdica; produção ou adaptação de materiais pedagógicos e 
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 e das jovens. 

 

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, geralmente ligado ao trabalho técnico de 
juventude, incluindo também vertentes sociais, educativas, culturais, desportivas e ambientais.  

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, nomeadamente no âmbito de trabalho pró-bono ou 
remunerado 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. O termo 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 o 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 os cooperadores no pleno gozo dos seus direitos e 
dirigida por uma Mesa da Assembleia Geral, esta última composta, atualmente, por um presidente e 
por uma vice-presidente. 

Os titulares da Mesa da Assembleia Geral, do Órgão de Administração e do Órgão de Fiscalização são 
eleitos em Assembleia Geral pelos cooperadores e cooperadoras efetivos/as. 
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A NOSSA ESSÊNCIA – ALGUNS CONCEITOS 

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 e da 
entreajuda, 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, e 
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, e 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 como Organizações Não Governamentais7.  

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. 

 

 
7 Estamos a referir-nos ao conceito geral e internacional de Organização Não Governamental, abreviada como 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, a promoção da 
cidadania e a defesa dos direitos humanos, incluindo também as áreas como o humanitarismo, as políticas públicas, o 
ambiente, entre outras. Não deve ser confundido com os estatutos de Organização Não Governamental previsto no 
ordenamento jurídico português que apenas prevê 4 estatutos para ONG: a ONG de Ambiente (ONGA), Desenvolvimento 
(ONGD), Pessoas com Deficiência (ONGPD) e Mulheres (ONGM). 
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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. 

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 clareza e de forma proporcional, em 
função do contexto económico, cultural, social, jurídico e regulamentar, e às particularidades 
segundo as quais cada empresa cooperativa funciona. 

 

JOVENS E DEFINIÇÔES NA ÁREA DA JUVENTUDE 

Em Portugal, é possível encontrar nos regimes jurídico e político uma pluralidade de definições para 
«Jovem» em termos de idade mínima e máxima. Não existe uma definição de «Jovem» a nível 
nacional para além do mencionado em leis e apoios específicos.  
Quando se refere a jovens, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) utiliza os limites 
de idade indicados no Regime Jurídico do Associativismo Jovem8: entre 12 e 30 anos, com exceção 
das associações socioprofissionais de jovens onde a sua definição inclui jovens até 35 anos.  

 
8 Lei n.º 57/2019 de 23 de Junho. 

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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A Youth Coop adota as seguintes definições no âmbito da sua atividade:  

→ «Jovem» - todo o ser humano com idade compreendida entre 12 e 30 anos.  
→ «Criança» - todo o ser humano com idade inferior a 18 anos. 
→ «Adulto» – todo o ser humano considerado como emancipado pela legislação nacional, 

geralmente com idade igual ou superior a 18 anos. 
→ «Organização Juvenil» – organização, formal ou informal, composta e liderada 

maioritariamente por jovens ou reconhecidas pelo Registo Nacional do Associativismo 
Jovem. Incluem-se os grupos de organizações atrás mencionadas (e.g. as federações). 

→ «Iniciativa Juvenil» – iniciativa liderada maioritariamente por jovens que poderá, 
opcionalmente, também ser orientada para jovens. 

→ «Organização de Caráter Juvenil» – organização que orienta pelo menos metade do volume 
das suas atividades para jovens. 

→ «Entidades da Área da Juventude» – incluem-se os e as jovens, as organizações juvenis e de 
caráter juvenil, os profissionais que trabalham com jovens – como, por exemplo, 
educadores, animadores e técnicos de juventude – e as entidades da administração pública 
que tenham competências relacionadas com a elaboração e implementação de políticas de 
juventude. 
 

TRABALHO DE JUVENTUDE 

O Trabalho de Juventude9 pode consistir nas ações direcionadas para jovens, nas atividades em 
que participam voluntariamente e que são concebidas para apoiar o seu desenvolvimento 
pessoal e social através da aprendizagem não formal e informal. 

Tem por base os seguintes três princípios orientadores: 

 

Engloba atividades a nível social, cultural, educacional, relacionadas com desporto e com política e 
são realizadas com, por e para jovens, visando promover espaços de oportunidade de 
desenvolvimento, apoiar jovens de modo que estes alcancem o seu máximo valor, encorajando o 
seu desenvolvimento pessoal, autonomia, iniciativa e participação na sociedade. 

 

 
9 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/das jovens”. 

Os e as jovens escolhem 
participar 

Reconhece que jovens e técnicos/as 
de juventude são parceiros no 

processo de aprendizagem. 

Acontece onde os e 
as jovens estão. 
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COMO SE DISTINGUE DE OUTRAS ÁREAS? 

O Trabalho Técnico de Juventude foca-se no desenvolvimento de jovens e na sua dimensão 
pessoal, social e cultural e, com a finalidade de promover a ligação entre pares e com as 
atividades, os técnicos de juventude recorrem a ferramentas e atividades com base no lazer. 

Os e as jovens têm um papel fundamental enquanto parceiros/as e cocriadores/as no 
planeamento, implementação e avaliação dos programas e atividades a si destinadas, tendo como 
tal um papel ativo e não apenas de beneficiários do trabalho de juventude. 

Por exemplo: uma atividade que é organizada por jovens, mas não tem como foco ou não é 
destinada a jovens, pode não consistir em trabalho com a juventude. 

Geralmente, distingue-se pela persecução dos princípios orientadores sobretudo no foco no 
desenvolvimento pessoal, social e cultural de jovens por desenho e não somente por consequência. 
Existem bons exemplos de trabalho técnico de juventude em outras áreas, no entanto, apesar de o 
foco ser o mesmo público-alvo, é fundamental reconhecerem-se as diferenças. 

ONDE SE REALIZA? 

Os locais e formas mais comuns onde se realiza o trabalho técnico de juventude: 
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Dependendo do país e do reconhecimento a nível nacional, regional e local, o trabalho técnico de 
juventude poderá ser realizado noutras entidades e locais, nomeadamente as escolas, os 
espaços comunitários, as igrejas e as bibliotecas, etc. 

A eficácia desta abordagem originou um crescente número de organizações – como as que 
trabalham na justiça dos e das jovens e na melhoria da saúde – com a finalidade de desenvolverem 
uma abordagem para o trabalho dos e das jovens. Permitindo que jovens que, de outra forma, 
poderiam ser alienados do apoio, obtenham os serviços de que precisam. 

“Youthquake - a significant cultural, political or social change that occurs because 
of the actions or influence of young people.” 

Dicionário Oxford 

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 e as 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 e nas formandas 
pressupõe o ajuste das sessões às necessidades dos e das 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. 

A nossa atuação utiliza a Educação não formal como uma metodologia para a capacitação e 
empoderamento de jovens. Consideramos que os e as 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; 
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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 fazendo); 
➔ 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 e das participantes; 
➔ segue uma abordagem não hierárquica entre formador/a ou facilitador/a e 
estudante/participante. 

 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

No contexto Português, a Direção-Geral da Educação refere 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 uma ou mais situações e obstáculos mencionados na seguinte lista 

Em certos contextos, estas situações ou obstáculos impedem os e as 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 - Youth10 tradução livre   

 
10 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 
Ob

st
ác

ul
os

  
So

cia
s 

Discriminação 
Jovens que enfrentem discriminação ou sub-representação devido ao seu 
género, etnia, religião, orientação sexual deficiência, etc. 

Comportamentos 
de risco 

Jovens com competências sociais limitadas ou antissociais, comportamentos 
sexuais de risco, consumos abusivos de álcool, alcoolismo, Pessoa Utilizadora de 
Drogas (PUD), Pessoa utilizadora de drogas; 

Situações de 
risco ou aflição 

Jovens pais ou mães solo, órfãos, jovens de famílias desestruturadas, vítimas de 
abandono, de violência doméstica, bullying ou abuso sexual, jovens que vivam em 
situações precárias ou que estejam em situação de sem-abrigo, (ex-) reclusos; 
Jovens ex-utilizadores de drogas; Jovens em centros de acolhimento; 

Ob
st

ác
ul

os
 

Ec
on

óm
ico

s Questões 
Económicas 

Jovens com um padrão de vida muito baixo, baixos rendimentos, fortes 
dependências de subsídios sociais do governo ou outros, pobreza, jovens que 
estão em situação de 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 se caracterizem como desempregados de longa duração (mais do 
que um ano). 

De
fic

iê
nc

ias
 e

 
Pr

ob
le

m
as

 d
e 

Sa
úd

e Deficiências 
Jovens com deficiências mentais (intelectuais ou cognitivas), físicas, sensoriais ou 
outras. 

Problemas de 
saúde graves  

Jovens com problemas de saúde crónicos, doenças graves, condições 
psiquiátricas, problemas de saúde mental, etc.; 

Problemas de 
saúde leves  

Jovens com intolerâncias, condições de saúde físicas e/ou mentais que possam 
afetar o seu dia-a-dia. 

Di
fic

ul
da

de
s 

Ed
uc

ac
io

na
is Dificuldade de 

aprendizagem 
Jovens com dificuldades de aprendizagem ou com baixo rendimento escolar; 

Sem ensino 
obrigatório 

Jovens adultos que não concluíram ou não frequentaram o sistema de ensino 
obrigatório. 

Di
fe

re
nç

as
 

Cu
ltu

ra
is 

Imigrante ou 
Refugiado 

Jovens imigrantes ou refugiados ou os seus descendentes, jovens com 
problemas de inclusão ou barreiras linguísticas ou culturais, etc. 

Minorias 
Jovens pertencentes a minorias sub-representadas por causa do género, 
identidade, etnia, religião, orientação sexual, etc. 

Ob
st

ác
ul

os
 

Ge
og

rá
fic

os
 Isolamento 

Geográfico 
Jovens provenientes de áreas remotas ou rurais, que vivam em ilhas pequenas, 
aldeias desertificadas, regiões periféricas ou longe de áreas urbanas. 

Áreas 
problemáticas 

Jovens de zonas urbanas problemáticas ou zonas com pouca infraestrutura ou 
serviços (poucos transportes públicos, serviços de saneamento precários, fracas 
infraestruturas, etc.). 

Adaptado de: Salto-Youth tradução livre. 

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/
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CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE PERIGO 

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

Considera-se que a criança ou pessoa 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 entrega-se 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 facto se lhe oponha de modo adequado a 
terminar essa situação. 

Considera-se também como situação de emergência a situação de perigo atual ou iminente para a 
vida ou a situação de perigo atual ou iminente de grave comprometimento da integridade física ou 
psíquica da criança ou jovem, que exija proteção imediata nos termos da lei de proteção de crianças 
e jovens em perigo, ou que determine a necessidade imediata de aplicação de medidas de 
promoção e proteção cautelares; 

Fonte: Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo – Lei n.º 147/99, consultada à data de 
30/07/2021 

O Instituto da Segurança 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 

  

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://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70115606/201704052323/diplomaExpandido
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70115606/201704052323/diplomaExpandido
http://www.seg-social.pt/criancas-e-jovens-em-situacao-de-perigo
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VOLUNTARIADO 

Tendo em conta o propósito social da Youth Coop e a sua intervenção em prol do desenvolvimento 
da comunidade, o voluntariado é uma ferramenta de intervenção e empoderamento social e 
expressão do exercício livre de uma cidadania solidária, a que recorremos frequentemente. 

No âmbito da nossa ação adotamos a definição de voluntariado da Lei de Bases do Enquadramento 
jurídico do Voluntariado Lei n.º 71/98: 

“Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário realizadas de forma 
desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao 

serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade desenvolvidos sem fins lucrativos por 
entidades públicas ou privadas.” 

No âmbito da nossa ação pedagógica e processo de aprendizagem ao longo da vida, todas as 
pessoas voluntárias que desenvolvam a sua ação na Youth Coop estão cobertas por um seguro de 
responsabilidade civil, têm uma formação específica para a função, um acordo de voluntariado 
(iniciativas com duração acima de 12h), um programa de voluntariado e são sempre acompanhadas 
por membros da equipa técnica que acompanham e coordenam o seu processo. 

A Youth Coop define, na sua ação, três tipos de voluntariado que variam de acordo com a sua 
duração e o processo de envolvimento e responsabilidade, desde tarefas mais simples ao 
envolvimento na criação de intervenções sociais com poder de decisão. 

A pedagogia da Youth Coop e a nossa dimensão estratégica de capacitação baseia-se no 
empoderamento dos cidadãos através do desenvolvimento de uma relação de confiança e da 
formação, bem como da tomada de decisão partilhada, baseada na escada da participação de Roger 
Hart11. 

VOLUNTÁRIOS/AS PONTUAIS: Intervenção acima de 3h de ação. 

VOLUNTÁRIOS/AS DE MÉDIA DURAÇÃO: Acima de 12h de ação com acordo de voluntariado 

VOLUNTÁRIOS/AS DE LONGA DURAÇÃO: Acima de 132h de ação, com acordo de voluntariado 

VOLUNTÁRIOS/AS DINAMIZADORES/AS: Voluntários/as que estão em processo de 
desenvolvimento de competências recebem formação específica, bem como acompanhamento da 
equipa do projeto. Voluntários que estão envolvidos na equipa de um projeto e têm poder de 
decisão sobre a ação específica. 

 

 

 
11 Fonte: Hart, R (1992) Children’s Participation from tokenism to chitizenship: UNICEF Innocenti Research centre 
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POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

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

 

RACIONAL E CUIDADOS 

A transparência tem uma relação direta com a missão da Youth Coop, e não só por ser um dos 
valores que constituem a base da atuação cooperativa. 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 e para a manutenção de relações entre seres humanos.  

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

Uma política de organização focada na transparência poderá servir para garantir e partilhar 
informação e facilitar a compreensão do funcionamento de uma organização, tanto para os seus 
membros e trabalhadores/as, como para o exterior. Pode ser também uma ferramenta para incutir 
disciplina na gestão e mitigar erros através da análise e do 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 o 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 na 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 dos beneficiários 
de forma a não a expormos ao público ou a outras 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: 

• Informar a comunidade sobre as atividades desenvolvidas pela Cooperativa e os 
resultados atingidos. 

• Informar clientes, financiadores e doadores sobre como serão utilizados os recursos 
disponibilizados à Cooperativa. 
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• Informar como as pessoas podem participar e colaborar com a Cooperativa além da 
simples participação nas atividades. 

• Na esfera da Cooperativa e dos seus membros. 

• 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 beneficiário – os e as jovens: 

• Manter os e as jovens informadas sobre as atividades que aconteceram e os seus 
resultados. 

 

MEDIDAS DE TRANSPARÊNCIA 

Medidas já desenvolvidas: 

→ Divulgação constante e planeada das atividades e oportunidades nas 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 público 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, sendo disseminada nos vários canais de 
comunicação da Cooperativa e acessível aos visitantes. 

→ Informação sobre a composição dos órgãos sociais. 

→ Publicação do plano estratégico da Cooperativa e do plano de atividades e respetivo 
orçamento previsto para o ano corrente. 

→ Produção de documentação para informar as pessoas em geral, e sobretudo os e as jovens, 
em como poderão participar ou colaborar com a Cooperativa além da simples participação, 
seja em grupos de trabalho, na dinamização de projetos, voluntariado ou até colaboração no 
planeamento e realização de projetos. A informação foi apresentada a um grupo de jovens 
voluntários que têm vindo a seguir o trabalho da Cooperativa em diferentes âmbitos.  

→ Listagem e descrição, no sítio web da Cooperativa, dos projetos realizados. 

Medidas a melhorar: 

→ Publicar informação acessível no sítio web sobre a participação na Cooperativa. 

→ Melhorar a listagem dos projetos incluindo informação sobre os mesmos e diferenciando os 
projetos concluídos dos que ainda se encontram em curso. 
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→ Apresentar uma listagem de pessoas envolvidas na Cooperativa, além da equipa técnica, 
com o objetivo de criar uma relação mais próxima da comunidade e incentivar à 
participação tanto ao nível de voluntariado como de prestação de trabalho remunerado.  

→ 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 2020 

 

IDENTIFICAÇÃO DA YOUTH COOP 

A Youth Coop tem a denominação de «YouthCoop – Cooperativa para o Desenvolvimento e 
Cidadania CRL» e, é uma pessoa coletiva com NIPC 514 707 852, 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 2100,00 € representado pela subscrição de 84 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. 
A última credencial emitida foi identificada com o número 443/2019 e emitida no dia 06/07/2020, 
com código de acesso ULJF4DB5. 

O reconhecimento e equiparação a IPSS, como Cooperativa de Solidariedade Social que prossegue 
os objetivos previstos no artigo 1. ° do Estatuto das IPSS12, foi realizado pela Direção Geral da 
Segurança Social produzindo efeito desde 11/10/2018.  

 
12 Ver Decreto Lei 172-A/2014 de 14 de Novembro. 
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ATIVIDADE DA COOPERATIVA  

No contexto cooperativo, a Youth Coop é uma cooperativa de trabalho, ou seja, uma cooperativa de 
produtores de serviços de solidariedade social quanto ao tipo de atividade que os cooperadores 
desenvolvem na cooperativa, e uma cooperativa de produção quanto ao tipo de atividade que a 
cooperativa prossegue. 

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 pelo regulamento interno. 

Os membros cooperadores contribuem com trabalho para produzir bens ou serviços enquadrados 
no respetivo objeto social estatutário. Esta contribuição poderá ser feita como atividade profissional 
remunerada ou a título voluntário / pró-bono. 

A atividade mutualista13 da Youth Coop é a dinamização de iniciativas, eventos ou projetos 
destinados a jovens que incluam vertentes sociais, educacionais, culturais, lúdicas e ambientais, 
sobretudo enquadradas no Trabalho Técnico de Juventude (Youth Work) e que prossigam 
interesses públicos e comunitários.  

Está ligada ao ramo da solidariedade social e pode ser destinada a entidades da área da juventude, 
desenvolvida em parceria com autarquias e entidades públicas, organizações da economia social e 
outras entidades privadas nacionais e europeias. Na atividade inclui-se a gestão de projetos, a 
prestação de serviços, a consultoria, a produção e adaptação de materiais pedagógicos, a produção 
de multimédia e aplicações informativas, a formação e o apoio/orientação.  

As atividades foram desenvolvidas, maioritariamente, através da utilização de espaços públicos e 
comunitários como centros comunitários, escolas, parques e equipamentos pertencentes a 
autarquias ou outras entidades sociais sem fins lucrativos. 

A cooperativa desenvolveu uma significativa quota das suas atividades nos seguintes espaços que 
são geridos pela autarquia: 

→ Centro Lúdico das Lopas - um centro comunitário que tem como objetivo o acolhimento e 
desenvolvimento de atividades sociais, lúdicas e educacionais para a comunidade, incluindo 
a juventude e a infância. 

 
13 A atividade mutualista, também mencionada na doutrina cooperativa como atividade cooperativizada, é a atividade 
económica e social que é desenvolvida no âmbito de uma cooperativa, geralmente mencionada nos estatutos ou 
extrapolada do objeto social. As cooperativas, em relação ao tipo de atividade que o cooperador desenvolve na 
cooperativa, agrupam-se nas seguintes espécies: 1) utentes: os cooperadores poderão usufruir de serviços 
desenvolvidos pela cooperativa; 2) produtores: os cooperadores atuam como trabalhadores para o desenvolvimento de 
serviços a clientes ou outros cooperadores; 3) Mistas: que inclui tanto a vertente de produtores como de utentes. 
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→ Casa da Juventude da Tapada das Mercês - um centro comunitário que tem como 
objetivo o acolhimento e desenvolvimento de atividades sociais e de voluntariado para 
jovens. 

A atividade desenvolvida pela cooperativa é de natureza social, educacional, cultural e ocupacional, 
procurando disponibilizar atividades e oportunidades de capacitação e ocupação educacional de 
tempos livres para jovens.  

A Youth Coop procura fornecer atividades economicamente acessíveis ou gratuitas para o público-
alvo, sendo financiadas por fundos e financiamentos nacionais e europeus, por entidades públicas e 
mecenas; ou seja, a atividade económica tem sido significantemente suportada com recurso a 
subsídios à exploração. 

Em concreto, a cooperativa desenvolve as seguintes tipologias de atividades: 

→ Atividades pontuais e clubes de jovens com atividades regulares para a capacitação e 
sensibilização dos e das participantes. 

→ Encontros para diálogo e convívio entre jovens. 
→ Atividades de diálogo entre jovens, organizações e decisores políticos. 
→ Intervenções de voluntariado social na comunidade. 
→ Ponto de informação para jovens e organizações juvenis relativa a: 

✓ Direitos dos e das jovens. 
✓ Oportunidades de voluntariado e capacitação a nível nacional e internacional. 
✓ Apoio a projetos propostos por jovens (de índole pessoal, social ou profissional). 
✓ Apoio ao associativismo e cooperativismo juvenil. 

→ Atividades desenvolvidas no contexto do Programa Corpo Europeu de Solidariedade: 
✓ Programas de voluntariado social de curta e longa duração para jovens no contexto 

de atividades desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos, nomeadamente no 
acolhimento ou envio de jovens voluntários. 

✓ Acompanhamento de grupos de jovens na promoção de projetos locais de 
solidariedade destinados à comunidade. 

→ Atividades desenvolvidas no contexto do Programa Erasmus+ e outros similares: 
✓ Intercâmbio internacionais destinados a jovens ou técnicos de juventude. 
✓ Formações internacionais destinada a jovens, adultos e técnicos que trabalhem com 

jovens. 
✓ Parcerias de longa duração entre organizações para o desenvolvimento de 

estratégias, estudos, conteúdos intelectuais, etc. relacionado com a área da 
juventude. 

✓ Atividades de diálogo entre jovens. 
→ Sessões de educação para a cidadania, educação para os direitos humanos, educação 

ambiental e participação juvenil em espaços públicos, organizações sociais sem fins 
lucrativos e instituições de ensino. 
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→ Ações de formação para jovens, dirigentes de organizações e técnicos de juventude. 
 
Importa mencionar que a cooperativa poderá ser considerada beneficiária no contexto de projetos 
nacionais ou europeus nas quais as receitas são obtidas por intermédio de organizações sociais que 
atuam como gestoras financeiras dos projetos. 

A cooperativa também desenvolve prestações de serviços a autarquias, organizações da economia 
social e empresas, desenvolvendo ações e atividades para os seus trabalhadores e/ou membros da 
instituição ou para a comunidade (incluindo alunos de instituições de ensino).  

 

TIPOS DE RESULTADOS COOPERATIVOS 

Podemos identificar três principais tipos de resultados nas cooperativas: 

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

→ 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 guardados nas reservas da cooperativa. 

Já os resultados extracooperativos e extraordinários não podem ser distribuídos pelos 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 
na realização do objeto social. 
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O CONCEITO COOPERATIVO DE «TERCEIROS» 

“Os resultados extracooperativos são provenientes das operações com terceiros.” – Neste contexto, 
na doutrina cooperativa, definem-se terceiros como «todos aqueles que mantêm com a cooperativa 
relações que se enquadram, na prossecução do seu objeto principal, como se fossem seus 
membros, embora não o sejam»14.  «Nas cooperativas de produção são os trabalhadores não 
cooperadores»15. 

Por outras palavras, no caso da Youth Coop, tendo em conta a atividade mutualista 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 BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS 

Os benefícios fiscais são ajudas disponibilizadas pelo Estado, geralmente na forma de impostos dos 
quais o Estado prescinde, para incentivar 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, de modo a fornecer fundos a atividades de 
interesse publico na vertente social, cultural, desportiva, etc. Outro exemplo poderá passar pelo 
incentivo do cooperativismo puro ou da solidariedade social como formas organizativas e fins 
focados em valores de democracia, justiça e equidade, focados nas pessoas de forma sustentável 
em lugar de procurar maximizar o lucro.  

Em termos legais, um benefício fiscal é definido no Estatuto dos Benefícios Fiscais16 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 ano em apreço, verificamos os seguintes enquadramentos fiscais: 

  

 
14 Meira 2010 p. 100, Namorado 2005: p. 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. 
15 Meira e Ramos 2018, “Código Cooperativo Anotado”, p. 25. 
16 Ver Artigo 2.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
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ENQUADRAMENTO EM TERMOS DE IRC 

A cooperativa enquadrava-se como um sujeito passivo de IRC ao abrigo do artigo 2.º número 1 alínea 
a) do CIRC. Como a cooperativa não exerceu a título individual uma atividade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola, a incidência do imposto foi sobre o rendimento global de acordo com o artigo 
3.º, número 1, alínea b) do CIRC. 

A cooperativa insere-se no ramo da solidariedade social e possui reconhecimento de equiparação a 
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e, consequentemente, não distribui excedentes 
aos seus membros. Enquadra-se, portanto, no regime de isenção aplicável às IPSS e entidades 
equiparadas tendo em consideração que todos os rendimentos da organização são isentos de 
acordo com o artigo 10º do CIRC, número 1, alínea b), com exceção dos rendimentos de atividades 
comerciais ou industriais fora do âmbito estatutário, de acordo com o número 3 do mesmo artigo. 

A entidade obedece aos requisitos da isenção devido à seguinte fundamentação: 

→ A entidade exerce efetivamente as atividades previstas nos fins estatutários de forma 
exclusiva e predominante. 

→ Alguns dos membros dos órgãos estatutários são trabalhadores da instituição, mas não têm 
um interesse direto pela atividade prosseguida. 

→ A entidade afeta todos os seus rendimentos líquidos aos seus fins estatutários por 
intermédio das Reservas obrigatórias e reservas livres irrepetíveis. 

Analisando as atividades desenvolvidas em 2020, os rendimentos da cooperativa estão isentos de 
IRC, por aplicação do artigo 10.º do CIRC, por se tratarem de rendimentos de atividades no âmbito do 
estatutário. Apesar da isenção, a cooperativa terá de cumprir anualmente com as seguintes 
obrigações declarativas: 

→ Até final de maio deverá entregar a declaração periódica de rendimentos (modelo 22) de 
acordo com os artigos 117.º e 120º do CIRC.  

→ Submeter até 15 de julho a Informação empresarial simplificada (IES) de acordo com os 
artigos 117.º e 211.º do CIRC. 

→ Preparar e manter durante os próximos 10 anos um dossier fiscal de acordo com o artigo 
130º, número 1 do CIRC. 

 

ENQUADRAMENTO EM TERMOS DE IVA 

De acordo com o artigo 2.º do CIVA, a cooperativa enquadrava-se como sujeito passivo de IVA.  

No entanto, identificamos rendimentos associados à atividade que poderão não estar sujeitos a IVA 
por não aplicação do regime ou por isenções – estamos na presença de um sujeito passivo misto de 
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IVA que pratica simultaneamente operações isentas que não conferem direito à dedução e 
operações que conferem esse direito. 

Os subsídios à exploração e donativos (pelo quais não exista contrapartida) recebidos para a 
execução dos fins estatutários não estão sujeitos a IVA, sendo equivalentes a uma isenção 
incompleta. Esta situação evidencia-se nas atividades em que a cooperativa recebe subsídios e 
donativos para providenciar um serviço gratuito à população. Estas isenções são incompletas uma 
vez que não é possível reaver o IVA das aquisições de materiais e serviços associados aos mesmos 
projetos.  

Nas prestações de serviços a cooperativa está sujeita à liquidação de IVA nos seus outputs à taxa 
normal de 23%17 aplicada no continente de acordo com o artigo 18.º do CIVA sobre a 
contraprestação recebida pela cooperativa na operação de acordo com o artigo 16.º do CIVA. Esta 
situação evidenciou-se nas contratações de prestações de serviços a autarquias para 
desenvolvimento de atividades como sessões de cidadania na escola ou na contratação de 
formações para membros e voluntários de organizações. 

A cooperativa está sujeita às seguintes obrigações: 

→ Entregar o IVA das operações não isentas ao Estado. 
→ Emitir faturas por cada transmissão de bens e cada prestação de serviços, das atividades 

não isentas, ao abrigo do artigo 29.º, número 1, alínea a) do CIVA, podendo optar pela fatura 
simplificada nas operações com valor igual ou inferior a 100€ de acordo com o artigo 40.º do 
CIVA.  A fatura deve conter os elementos previstos no artigo 36.º, número 5 do CIVA. 

→ Comunicar as faturas emitidas até ao dia 20 do mês seguinte de acordo com o DL n.º 
28/2019 de 15 de fevereiro. 

→ Entregar a declaração periódica prevista no artigo 41.º do CIVA, mesmo que o sujeito passivo 
não pratique quaisquer operações tributáveis no período sujeito a declaração de acordo 
com o artigo 29.º número 2 do CIVA. Poderá ser aplicado o regime trimestral, uma vez que o 
volume de negócios não excede os 650 mil euros, devendo a declaração ser entregue até ao 
dia 15 do 2.º mês seguinte ao trimestre em que as operações declaradas foram praticadas e 
sendo o prazo de pagamento do IVA o dia 20 do 2.º mês seguinte de acordo, 
respetivamente, com o artigo 41.º e o artigo 27.º do CIVA. Como a cooperativa não pratica 
exclusivamente operações isentas sem direito à dedução do IVA, não usufrui da isenção de 
entrega da Declaração Periódica. 

→ Como não realiza operações com sujeitos passivos estabelecidos na União Europeia, não 
está obrigada à entrega de uma declaração recapitulativa com o detalhe das operações 
realizadas com sujeitos passivos estabelecidos na União Europeia, de acordo com o artigo 
29.º, n.º 1, alínea i) do CIVA.  

 
17  A cooperativa não apresenta atividades que sejam sujeitas à taxa intermédia e reduzida de IVA. 
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POLÍTICA FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE 

No ano em análise, a Youth Coop seguiu uma política financeira caracterizada pelos seguintes 
fatores que consideraram a incerteza relativamente à realização de projetos e a resposta à 
pandemia do COVID-19: 

→ Congelamento das condições remuneratórias (progressões de carreiras) e benefícios dos 
postos de trabalho permanentes. 

→ Recurso ao Lay-off nos primeiros dois meses de pandemia para salvaguardar os postos de 
trabalho na situação de total suspensão de atividades dos primeiros meses da pandemia. 

→ Aposta no desenvolvimento de um plano de atividades locais em parceria com a autarquia 
e outras entidades locais, focado na capacitação, na consulta e na criação de ligação com 
jovens das freguesias onde a Youth Coop mais atua. 

→ Participação em projetos e redes internacionais que compreendam recursos para a 
realização de atividades e trabalho local ao mesmo tempo que contribuem para o 
reconhecimento do Trabalho Técnico de Juventude a nível local. 

→ A contenção de custos no investimento em equipamento e materiais que se mostrem 
imprescindíveis ao funcionamento da cooperativa e das atividades desenvolvidas, 
apostando em equipamentos que possam ser reutilizados para futuras atividades. 

→ Na procura de projetos e prestações de serviços que contribuam para a manutenção de 
dois postos de trabalho até ao final do ano. 

→ Procura e investimento na elaboração de candidaturas para projetos que envolvam o 
acompanhamento de grupos de jovens e uma ação de longa duração (dois ou mais anos). 

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

→ Compensação justa e digna do trabalho prestado – As compensações ou remunerações 
fruto das contribuições dos cooperadores e de terceiros no cumprimento da atividade 
profissional, de forma digna e equitativa, com base na proporção do trabalho (em horas) e 
outros fatores previamente acordados entre os cooperadores. A dignidade também pode 
ser alcançada na garantia de condições positivas de trabalho, na oferta de proteção na 
saúde, na doença e na velhice e na oferta formativa.  

→ Os valores de compensação «justos e dignos» para a atividade laboral que adotamos como 
referência são o Salário Médio e o Ganho Médio mensal nacional dos trabalhadores por 
conta de outrem – que em 2019 atingiu, respetivamente, 1.005,10 € e 1.209,90 €18. 

→ 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 

 
18 Fonte do valor do Salário Médio e Ganho Médio: PORDATA 2018 
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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 
Voluntariado19. Poderá incluir a atribuição de uma bolsa diária de apoio ao voluntariado, 
quando previsto e regulado pelos programas de entidades públicas ou europeias, ou o 
ressarcimento de despesas necessárias à atividade, podendo ambos os casos prever apoios 
básicos 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 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. 

→ 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 

2020 foi um ano de progressão do trabalho desenvolvido em rede, tanto a nível local como 
internacional.  O impacto do COVID-19 foi significativo no primeiro semestre com a implementação 
de restrições para controlar o impacto da pandemia que impediram a realização de atividades locais 
e internacionais em formato presencial. A estagnação dos projetos foi parcialmente superada com a 
transição do trabalho e das atividades presenciais da cooperativa para meios digitais. A partir do 
final do segundo trimestre, com a continuação do risco da pandemia e a existência de restrições 
adicionais, as áreas administrativas e trabalho “intelectual” foram os maiores focos da Cooperativa.  

Em termos de Recursos Humanos, resumimos o ano da seguinte forma: 

 
19 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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✓ Redução, no início do ano, de um posto de trabalho a part-time associado a um projeto 
internacional Erasmus+. O posto de trabalho estava associado a investigação e apoio à 
elaboração de documentos do projeto. O fim deste posto estava previsto no ciclo de vida do 
projeto dada a sua natureza e especificidade. 

✓ Dois postos permanentes mantidos ao longo do ano de 2020 – sujeitos a dois meses de lay-
off no segundo trimestre. 

✓ O ano fiscal iniciou com 3 cooperadores/as e terminou com 4 cooperadores/as. 
✓ O número de voluntários/as ativos/as diminuiu por consequência da redução das atividades 

e das restrições fruto da pandemia do COVID-19. 

 

RETRIBUIÇÕES DE TRABALHO E BANCO DE TRABALHO 

A cooperativa existe com o propósito principal de garantir a disponibilização de um conjunto de 
serviços sociais para as comunidades onde intervém, tendo em conta as necessidades e o interesse 
geral do público-alvo, nomeadamente da população juvenil. Em segundo lugar prezamos em criar 
meios e espaços para que os nossos cooperadores/as e trabalhadores/as possam contribuir para a 
Cooperativa com o seu trabalho e serem recebidos de uma forma justa e digna, procurando a 
criação de postos de trabalho permanentes, a aprendizagem, a progressão e a estabilidade no 
trabalho. 

Na retribuição do trabalho prestado pelos recursos humanos, sejam estes membros ou não 
membros, 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). 

As retribuições de trabalho associadas a recursos humanos são discutidas e aprovadas em reunião 
de cooperadores/as por proposta da Administração. No caso dos membros cooperadores/as, são 
firmados acordos cooperativos de trabalho tendo em conta os estatutos e regulamentos da 
Cooperativa, as deliberações da Assembleia Geral e a legislação em vigor. Poderão ser considerados 
fatores de equidade no estabelecimento dos acordos entre cooperadores/as e a Cooperativa. O 
fator de equidade com maior impacto no cálculo das remunerações é a contribuição em trabalho 
dos/as cooperadores/as 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, de trabalho. 

As retribuições dos cooperadores são vistas como pagamentos por conta dos excedentes da 
cooperativa, tendo como objetivo o ressarcimento antecipado do trabalho em relação à divisão de 
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excedentes (que não podem ser dividido pelos/as cooperadores/as20). São transmitidas aos 
cooperadores por intermédio de remuneração – recibos de vencimento por trabalho dependente – 
ou por prestações de serviços – faturas de prestações de serviços por trabalho independente–, 
dependendo da duração e periodicidade da prestação de trabalho estipulada no acordo de trabalho 
cooperativo.  

Para o ressarcimento 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 as retribuições do 
trabalho 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 
comerciais21.  

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 “  

 
20 O ramo cooperativo da Solidariedade Social não permite a divisão de excedentes entre cooperadores. Já as perdas 
poderão ser divididas considerando os pagamentos por conta dos excedentes já realizados.  
21 Verificamos que seria dispendioso o pagamento direto dos cooperadores dado que envolveria investimento na 
comunicação com a segurança social do início e cessação de atividades remuneradas ou respetivas alterações. 
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BALANÇO - SNC ESNL Tabela 8” e contabilizados como despesas.  

BALANÇO DOS RECURSOS HUMANOS 

O ano de 2020 encerra com quatro cooperadores/as e dois postos de trabalho permanentes e 
remunerados, a tempo completo. No primeiro mês de 2020 existiu um posto de trabalho a termo 
parcial com duração de quinze dias. Adicionalmente houve lugar a ressarcimento por intermédio de 
prestação de serviços derivada da ocasionalidade da prestação de serviços de cooperadores/as.  

A cooperativa acumulou no ano em análise um total de 29.480,63 € em gastos com recursos 
humanos, que se decompõem num total de 28.679,83 € em gastos com pessoal (postos de 
trabalho) e 800,80 € em trabalho proveniente da prestação de serviços de cooperadores. Os gastos 
com pessoal decompõem-se em 24.056,46 € de remunerações, subsídios, trabalho suplementar e 
KM em viatura própria, 4.281,85 € de encargos sobre remunerações (Taxa Social Única e Fundo de 
Compensação no Trabalho) e 341,52 € relativamente a outros gastos como, por exemplo, seguros de 
acidentes de trabalho.   

Na  
Tabela 1 é possível consultar um resumo de todos os gastos referentes a recursos humanos no ano 
em análise.  

Importa referir que o valor total mencionado acima poderá não corresponder a gastos previstos 
para todos os recursos humanos referentes a atividades de 2020 dado que foram acumuladas 
contribuições de trabalho no Banco de Trabalho, provenientes de trabalho prestado em anos 
anteriores pelos cooperadores, estando previstas no balanço e demonstração de resultados. 

 
22 Inclui vencimentos e subsídios de refeição, férias e Natal.  

O quê? Quem? Duração Vencimentos / 
Valores pagos 

Encargos 
(TSU, FCT, etc.) Total Gasto 

Posto de trabalho - 
Gestor/a de Projetos Cooperadores/as 12 meses 

24.056,46 €22 4281,85 € 28.338,31 € 
Posto de trabalho - 
Gestor/a de Projetos 

Cooperadores/as 12 meses 

Posto de trabalho – 
Investigador/a 

Terceiros/as 0,5 meses 

Prestação de serviços – 
facilitador/a 

Cooperadores/as 12 dias 800,80 € -  800,80 € 

Outros gastos (seguros, 
medicina trab., etc.) Cooperadores/as - 341,52 € - 341,52 €  

TOTAL 25.198,78€ 4281,85 € 29.480,63 € 
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Tabela 1 - Gastos com Recursos Humanos em 2020 

Durante o ano em análise, o exercício dos cargos dos órgãos sociais foi gratuito e voluntário, não 
obstante 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.23 

  

 
23 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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CONTABILIDADE 

A Youth Coop segue o regime fiscal de Contabilidade Organizada, estando a colaborar com o 
Contabilista Certificado Sr. Rodrigo Martins como prestador de serviço de contabilidade e 
processamento de salários, com o apoio do Sr. António Marques Martins. 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 ESNL24.  

Todos os documentos contabilísticos poderão ser consultados nos anexos, no final deste relatório. 
No ano em apreciação, foi pago um total de 2303,00 € referente às avenças trimestrais e 
prestações de serviços de Técnico Oficial de Contas e consultoria financeira. 

 

ATIVIDADES E CENTROS DE CUSTOS 

Para fins de organização da gestão financeira da Cooperativa, optamos por dividir as receitas e 
despesas em centros de custo, de forma a agrupar projetos e atividades semelhantes ou separar 
projetos que possuam alguma complexidade ao nível de documentação ou até de verificação de 
contas por parte de financiadores. Esta compartimentação irá permitir a identificação de áreas 
geradoras de receita ou despesa e ajudar na tomada de decisões de gestão mais adequadas no ano 
seguinte, de modo 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, com maior facilidade, relatórios contabilísticos por projeto para entregar aos 
financiadores. Na Tabela 2 é possível consultar a listagem e descrição dos centros de custo 
disponíveis. 

  

 
24 De acordo com a Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho. 
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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 nacionais ou entidades europeias. 

102 E+ KA3 LINHA 
Refere-se ao projeto de diálogo estruturado “LINHA” no contexto do programa europeu Erasmus+ que 
foi executado maioritariamente no ano 2019. 

111 CES - Envio 
Agrega os custos e receitas relacionadas com o envio de voluntários no âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade. 

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+. 

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 iniciou-se em 2018 e terminou no último semestre de 2020.  

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.  

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. 

210 
Formações e 
Sessões Geral 

Receitas e gastos relativamente a atividades que são classificadas como prestações de serviços a 
entidades públicas e privadas. Os serviços associados estão em linha com o objeto social da cooperativa e 
envolve a gestão e facilitação de formações, sessões em escolas ou eventos, entre outras. As receitas 
neste centro de custo são geralmente taxadas em IVA dado terem uma natureza “comercial”. Em 2019 
incluiu a facilitação de formações de Introdução à Educação Não Formal, sessões de Gestão de Pequenos 
Projetos e sessões de educação ambiental e cidadania nas escolas.  

9 Geral 
Agrega os centros de custo 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 CUSTO 

Cód. Centro de Custo Saídas Entradas Balanço 

1 Apoios e Linhas de Financiamento 69.633,83 €  94.262,85 €   24.629,02 €  
101 Erasmus+ Intercâmbio CHerish 62,90 €  740,00 €   677,10 €  
102 Erasmus+ KA3 LINHA 20.165,50 €  20.494,00 €   328,50 €  
111 Corpo Europeu de Solidariedade - Envio 255,00 €  600,00 €   345,00 €  
112 Intercâmbio Envio 0,00 €  97,00 €   97,00 €  
114 Generation Europe 18.996,51 €  24.723,43 €   5726,92 €  
115 Shrinking Cities 8032,23 €  9594,98 €   1562,75 €  
120 Clubes A.TUA 13.632,57 €  24.203,54 €   10.570,97 €  
123 Plano de Atividades Sintra 8489,12 €  13 809,90 €   5 320,78 €  
2 Prestações de Serviços 2190,68 €  2943,00 €   752,32 €  
210 Formações e Sessões Geral 2190,68 €  2943,00 €   752,32 €  
9 Geral 8319,54 €  6618,10 €  -1701,44 €  
901 Despesas Administrativas 3524,16 €  2057,40 €  -1466,76 €  
902 Educação e Formação 23,80 €  -   €  -23,80 €  
999 Despesas Gerais 4771,58 €  4560,70 €  -210,88 €  
 TOTAL  80.144,05 €   103.823,95 €   23.679,90 €  

Tabela 3 - Resultados por centro de custo 

 

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

Cód. Centro de Custo 
Saídas 

114 Generation Europe  24.723,43 €  
120 Clubes ATUA  24.203,54 €  
110 UrbanAct - Corpo Europeu de 

Solidariedade 
 20.494,00 €  

123 Plano de Atividades Sintra  13.809,90 €  
115 Shrinking Cities  9594,98 €  
999 Despesas Gerais  4560,70 €  
210 Formações e Sessões Geral  2943,00 €  
901 Despesas Administrativas  2057,40 €  
102 Erasmus+ KA3 LINHA  740,00 €  
111 Envio - Corpo Europeu de Solidariedade  600,00 €  
112 Intercâmbio Envio  97,00 €  
902 Educação e Formação  -   €  

TOTAL DE RECEITAS 103.823,95 € 
Tabela 4 - Receitas por Centro de Custo 

 

Figura 2 - Distribuição de Receitas por Centro de Custo 
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DESPESAS POR CENTROS DE CUSTO 

Cód. Centro de Custo Saídas 

110 UrbanAct - Corpo Europeu de Solidariedade 20.165,50 € 
114 Generation Europe 18.996,51 € 
120 Clubes ATUA 13.632,57 € 
123 Plano de Atividades Sintra 8489,12 € 
115 Shrinking Cities 8032,23 € 
999 Despesas Gerais 4771,58 € 
901 Despesas Administrativas 3524,16 € 

210 Formações e Sessões Geral 2190,68 € 
111 Envio - Corpo Europeu de Solidariedade 255,00 € 
102 Erasmus+ KA3 LINHA 62,90 € 
902 Educação e Formação 23,80 € 
112 Intercâmbio Envio  -   €  

TOTAL DE DESPESAS 80.144,05 € 
Tabela 5 - Despesas por Centro de Custo 

 

 

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

Cód. Centro de Custo Saídas 

120 Clubes ATUA  10.570,97 €  
114 Generation Europe  5726,92 €  
123 Plano de Atividades Sintra  5320,78 €  
115 Shrinking Cities  1562,75 €  
210 Formações e Sessões Geral  752,32 €  
102 Erasmus+ KA3 LINHA  677,10 €  
111 Envio - Corpo Europeu de Solidariedade  345,00 €  
110 UrbanAct - Corpo Europeu de Solidariedade -   328,50 €  
112 Intercâmbio Envio  97,00 €  
902 Educação e Formação - 23,80 €  
999 Despesas Gerais - 210,88 €  
901 Despesas Administrativas - 1466,76 €  

BALANÇO TOTAL 23.679,90 € 
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 «210 Formações e Sessões Gerais» inclui tanto atividades que foram 
realizadas em 2019 como também prevê atividades para 2020 como é o caso das Sessões 
de Educação para a Cidadania e Ambiente nas escolas de Agualva e Mira Sintra. 

→ Os centros de custo “115 Shrinking Cities E+ KA2” e “Generation Europe” é referente a 
projetos iniciados em 2018, cujos reembolsos e rendimentos foram recebidos ao longo de 
2019, e receitas/reembolsos pendentes para 2020. Ambos estão associados a projetos com 
atividades previstas para o ano fiscal de 2020. 

→ O centro de custo «901 Despesas Administrativas», «902 Educação e Formação» e «999 
Despesas Gerai» agrupam, respetivamente, todas as despesas de foro administrativo - 
incluindo equipamentos comprados para o escritório e atividades em geral - despesas 
referentes à aplicação da Reserva de Educação e Formação, e os Gastos Gerais não 
alocados a projetos. 
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Figura 4 - Resultados por Centro de Custo 

Cód. Centro de Custo Saídas Entradas Balanço 

1 Apoios e Linhas de Financiamento  69.633,83 €   94.262,85 €   24.629,02 €  
2 Prestações de Serviços  2190,68 €   2943,00 €   752,32 €  
9 Geral  8319,54 €   6618,10 €  - 1701,44 €  
 TOTAL  80.144,05 €   103.823,95 €   23.679,90 €  

Tabela 7 - Resultados por Centros de Custo Principais 

 

Figura 5 - Balanço por Centros de Custo Principais 

  



Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL  
NIPC 514707852 // EMPOWERING YOUTH 

 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2020  

 

www.youthcoop.pt Página 39 de 99 

BALANÇO - SNC ESNL 

O Balanço é 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 

2020 Período 2019  Rúbricas 
Período 

2020 
Período 2019 

Ativo não corrente  Fundos Patrimoniais 
Ativos fixos tangíveis 799,06 € -  Fundos 2100,00 € 1500,00 € 
Bens património histórico e 
cultural - -  Excedentes técnicos - - 

Ativos intangíveis - -  Reservas 256,88 € 1147,25 
Investimentos financeiros 328,45 € 55,94 €  Resultados transitados - 92,38 € - 

Fundadores/beneméritos/
patrocinadores/doadores/a
ssociados/membros 

- - 
 Excedentes de revalorização - - 
 Ajustamentos / outras variações 

nos fundos patrimoniais - - 
 

Outros créditos e ativos não 
correntes - -  Resultado líquido do período 13.372,14 € -982,75 € 

Total ativo não corrente 1127,51 € 55,94 €  Total de fundos patrimoniais 15.636,64 € 1664,50 € 
Ativo corrente  Passivo 
Inventários - -  Passivo não Corrente 
Créditos a receber  - -  Provisões - - 
Estado e outros entes 
públicos  329,23 € 689,47 €  Provisões especificas - - 

Fundadores/beneméritos/
patrocinadores/doadores/a
ssociados/membros 

1800,00 € 1275,00 € 
 Financiamentos obtidos - - 

 Outras dividas a pagar - - 

Diferimentos 261,22 € -  Total do passivo não corrente 0,00 € 0,00 € 
Outros ativos correntes  52,46 € -  Passivo corrente 
Caixa e depósitos bancários  69.268,99 € 23.887,54 €  Fornecedores 1291,89 € 141,45 € 
Total ativo corrente 71.711,90 € 25.852,01 €  Estado e outros entes públicos 2375,18 € 2545,74 € 
Total do Ativo  72.839,41 € 25.907,95 €  Fundadores/beneméritos/patro

cinadores/doadores/associados
/membros 

- - 
    

   Financiamentos obtidos - - 
   Diferimentos 48.619,30 € 19.368,66 € 
    Outros passivos correntes 4916,40 € 2187,60 € 
    Total do Passivo corrente 57.202,77 € 24.243,45 € 
    Total do Passivo 57.202,77 € 24.243,45 € 

    Total dos fundos patrimoniais  
e do passivo 72.539,41 € 25.907,95 € 

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, dívidas a receber de clientes, etc.   
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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.).  

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 social25 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 2020 pode ser analisado na Tabela 8, estando também presente nos 
documentos contabilísticos em anexo ao relatório. 

A Youth Coop no período de 2020 apresenta: 

→ O ativo no valor de 72.839,41 €, composto por: 
✓ 23.887,54 € de depósitos bancários; 
✓ 1800,00 € de valores por receber de cooperadores referente ao capital social 

por realizar.  
✓ 799,06 € de ativos fixos tangíveis relativos a equipamentos sujeitos a 

depreciação.  
✓ 329,23 € de valores a receber ou a descontar do Estado (por exemplo 

impostos). 
✓ 328,45 € de investimentos financeiros que incluem a subscrição de títulos de 

capital social em cooperativas e valores retidos no Fundo de Compensação do 
Trabalho. 

✓ 261,22 € de diferimentos de despesas a reconhecer relativamente a seguros;  
✓ 52,46 € de outros ativos correntes referente a valores em divida a cooperadores 

e fornecedores; 
→ O passivo no valor de 57.202,77 €, composto por:   

✓ 48.619,30 € de diferimentos de gastos do período que vão ser pagos/gastos no 
futuro, associados a projetos que estejam nas seguintes situações: 1) projetos que 
vão iniciar no ano fiscal seguinte; 2) atividades de projetos que vão realizar no ano 
fiscal seguinte; 3) projetos cujas atividades já foram realizadas no ano fiscal 
corrente ou no anterior mas ainda se encontram por encerrar por variados motivos 
(relatórios, a aguardar resposta do financiador, sujeito a auditoria, etc.); e 4) 
pagamento dos valores orçamentados para recursos humanos das atividades do 
ano em análise; 

 
25 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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✓ 4916,40 € 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); 

✓ 2375,18 € de dívidas ao Estado relativas a impostos, como por exemplo a 
retenção na fonte da Taxa Social Única e do IRS dos salários e pagamentos por 
conta do mês de dezembro. 

✓ 1291,89€ de dívidas a fornecedores, relativo a faturas em processamento no final 
do ano e pagas nas primeiras semanas de janeiro; 

→ Os fundos patrimoniais no valor de 15.636,64 €, valor que é composto por: 
✓ 13.372,14 € de resultado líquido do período, que corresponde ao excedente do 

exercício e será distribuído pelas Reservas, tendo em conta as suas finalidades e as 
limitações presentes nos estatutos e código cooperativo, após aprovação das 
contas. 

✓ 2100,00 € de fundos, representado pelo capital social subscrito. 
✓ 256,88 € em reservas, valor este que se decompõe em: 

▪ Reserva Legal – 0,00 €. 
▪ Reserva de Educação e Formação Cooperativa – 246,88 €.  
▪ Reserva de Investimento – 0,00 €. 

✓ - 92,38 € de resultados transitados de valor remanescente das perdas do ano 
anterior após a utilização das reservas da Cooperativa. 

Em termos de variação em relação ao ano anterior destacamos a variação positiva do Ativo de 
46.931,46 €, a variação positiva da Caixa e depósitos bancários de 45.559,89 € e a variação positiva 
do Capital Próprio de 13.972,14 €.  
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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. 

Rendimentos e Gastos Período 2020 Período 2019 

Vendas e serviços prestados 2515,00 € 4930,35 € 
Subsídios, doações e legados à exploração 48.123,85 € 75.158,40 € 
Variação nos inventários da produção - - 
Trabalhos para a própria entidade - - 
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - - 
Fornecimentos e serviços externos 8586,62 € 44.688,43 € 
Gastos com o pessoal 28.679,83 € 36.251,23 € 
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 49,09 € - 
Outros gastos e perdas 49,35 € 131,84 € 
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 13.372,14 € - 982,75 € 
Gastos/reversões de depreciação e de amortização - - 
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 13.372,14 € - 982,75 € 
Juros e rendimentos similares obtidos - - 
Juros e gastos similares suportados - - 
Resultado antes de impostos 13.372,14 € - 982,75 € 
Imposto sobre rendimento do período - - 
Resultado líquido do período 13.372,14 € -982,75 € 

Tabela 9 - Demonstração de Resultados por Naturezas 

No entanto, esta verificação do resultado financeiro é relativa dado que a contabilidade apenas 
mostra 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, compostas por 
projetos que não coincidem ou se estendem por vários anos fiscais. 

No ano em apreço a Youth Coop esforçou-se por relatar o resultado relativo aos projetos realizados 
e encerrados durante o ano, podendo este ser analisado na Tabela 9. Os recursos financeiros 
alocados aos projetos que vão ser realizados no próximo exercício (ano fiscal) ou alocados ao 
pagamento pendente de gastos e recursos humanos de projetos implementados no ano em análise 
são enunciados como diferimentos (dividas no passivo), como pode ser observado no Balanço (na 
secção anterior). 
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A Youth Coop apresenta no ano de 2020 um resultado líquido no valor de 13.372,14 € que se 
decompõem em: 

• Rendimentos, no total de 50.687,94€: 
✓ 48.123,85 € de subsídios e apoios provenientes do Estado e de entidades 

europeias; 
✓ 2515,00 € de rendimentos provenientes de serviços prestados a clientes; 
✓ 49,09 € de outros rendimentos ou ganhos. 

• Gastos, no total de 37.315,80 €: 
✓ 28.679,83 € relativos a pagamentos de recursos humanos, maioritariamente 

remunerações a cooperadores e respetivos impostos a cargo dos cooperadores. 
✓ 8586,62 € relativos a gastos com fornecedores (compra de materiais, 

equipamentos e arrendamento de bens) e prestadores de serviços externos. 
✓ 49,35 € relativos a outros gastos e perdas. 

No ano corrente contabilizamos uma mobilização total de resultados no valor de 88.003,74 € 
(soma de rendimentos e gastos). Em termos de variação em relação ao ano anterior destacamos 
uma variação de -29.400,81 € em rendimentos e de -43.755,70€ em gastos. 

 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

A Demonstração de Fluxos de Caixa é a declaração que regista todos os valores que entram e saem 
de uma organização durante o exercício anual, dando-nos a conhecer como foi gerado e utilizado o 
dinheiro no ano fiscal em análise.  

É uma análise importante porque a existência de excedentes (rendimentos superiores aos gastos) 
não significa ter meios monetários para pagar aos fornecedores e aos trabalhadores, devolver 
financiamentos não utilizados, investir e pagar empréstimos. As organizações podem continuar a 
operar por um período indeterminado com perdas, mas no dia que deixarem de ter dinheiro 
disponível para financiar as operações tudo parará, a menos que haja a colaboração gratuita e 
voluntária dos seus membros. 

Ao registar simplesmente o fluxo de dinheiro, a Demonstração de Fluxos de Caixa torna-se mais 
difícil de manipular por organizações menos idóneas – a Demonstração de Resultados é mais 
suscetível de manipulação dos conceitos contabilísticos – uma vez que é fácil de se verificar pela 
análise o saldo das contas bancárias da empresa no início e final do período, assim chegando ao 
fluxo líquido de tesouraria. 
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Tabela 10 - Demonstração de Fluxos de Caixa 

A Caixa e os seus equivalentes compreendem dinheiro em caixa, depósitos à ordem e também 
investimentos financeiros de curto prazo, altamente líquidos, que sejam prontamente convertíveis 
em dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. Já os Fluxos de 
caixa incluem os recebimentos e entradas (influxos) e os pagamentos e saídas (exfluxos) de caixa e 
os seus equivalentes. 

No ano de 2020, a cooperativa totaliza 80.438,31 € de influxos, 35.056,86 € de exfluxos e 
45.381,45 € de variações de caixa e seus equivalentes. É registada uma movimentação de 
caixa total no valor de 115.495,17 € (soma de influxos e exfluxos). 

  

Rubricas Período 2020 Período 2019 

Fluxos de caixa das atividades operacionais – método direto 
Recebimentos de clientes e utentes 2533,92 € 4999,81 € 
Pagamentos a fornecedores - 8.952,60 € - 44.923,02 € 
Pagamentos ao pessoal - 25.581,60 € - 34.775,97 € 
Caixa gerada pelas operações -32 000,28 € - 74.699,18 € 
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento - - 
Outros recebimentos/pagamentos - 272,66 € - 69,72 € 
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) - 32.272,94 € - 74.699,18 € 
Fluxo de caixa de investimento 
Investimentos Financeiros -250,00 € - 
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 0,00 € 0,00 € 
Fluxos de caixa de financiamento 
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 75,00 € - 
Subsídios e doações 77.829,39 € 63.481,11 € 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 77.904,39 € 63.481,11 € 
   
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 45.381,45 € -11.287,79 € 
Efeitos das diferenças de câmbio 0,00 € - 
Caixa e seus equivalentes no início do período 23.887,54 € 35.175,33 € 
Caixa e seus equivalentes no fim do período 69.268,99 € 23.887,54 € 
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MAPA DE RECEITAS 

A  Tabela 11Tabela 11 – Mapa de Receitas por Entidades resume os apoios e receitas organizados por 
nome de entidade. A informação é obtida com base nos lançamentos contabilísticos efetuados na 
classe 726 sendo excluídas as rubricas «receitas a transitar»27 e «proveitos a reconhecer»28.  

RECEITAS POR ENTIDADE 

Entidade 
Total de 
Receitas 

Subsídios à 
Exploração 

Prestação 
de 
Serviço 

Outras 
receitas 

Câmara Municipal de Sintra  27.575,56 €   27.575,56 €   -   €   -   €  

Documenta - Center for Dealing With the Past  9594,98 €   9594,98 €   -   €   -   €  

IBB - Internationales Bildungs- und Begegnungswerk  7547,95 €   7547,95 €   -   €   -   €  

EJBW - European Youth Education and Meeting Centre in 
Weimar 

 6345,52 €   6345,52 €   -   €   -   €  

Portugal Inovação Social  4327,98 €   4327,98 €   -   €   -   €  

Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra  2060,10 €   -   €   2060,10 €   -   €  

Agência Nacional Erasmus+  1940,00 €   1940,00 €   -   €   -   €  

IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional  1860,14 €   1860,14 €   -   €   -   €  

Instituto da Segurança Social  889,20 €   889,20 €   -   €   -   €  

Team4youth (Roménia)  600,00 €   600,00 €   -   €   -   €  

Participantes  97,00 €   -   €   -   €   97,00 €  

Fornecedores Vários  49,09 €   -   €   -   €   49,09 €  

Donativos  -   €   -   €   -   €   -   €  

Quotas e Joias  -   €   -   €   -   €   -   €  

TOTAL  62.887,52 €  60.681,33 €   2060,10 €   146,09 €  

Tabela 11 – Mapa de Receitas por Entidades 

  

 
26 Em contabilidade, a classe 7 agrupa todas as contas associadas aos rendimentos da organização. 
27 Receitas a transitar - correspondem a projetos, atividades e/ou despesas que serão executadas no exercício seguinte. 
28 Receitas a reconhecer – receitas transitadas do exercício anterior. 
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RECEITAS NA CONTABILIDADE 

Conta Descrição Créditos Débitos Balanço 

72 Prestação de Serviços  2943,00 €  428,00 €  2515,00 €  

75 Subsídios à Exploração  97.228,09 €  49.104,24 €   48.123,85 €  

78 Outros Rendimentos e Ganhos 49,09 €  - 49.09 € 

7 TOTAL 100.220,18 €  49.532,24 €   50.687,94 €  

Tabela 12 – Distribuição de receitas da classe 7 

Ano do 
Exercício 

Créditos 
Diferença 
Créditos 

Débitos 
Diferença 
Débitos 

Balanço 
Diferença 
Balanço 

2018 40.088,10 €  + 40.088,10 € 31.764,11 € + 31.764,11 € 9123,99 € + 9123,99 € 

2019 107.324,65 €  67.236,55 €  27.236,84 € - 4527,27 € 80.087,81 € +70.963,82 € 

2020 100.220,18 € -7104,47 € 49.532,24 € + 22.295.40 € 50.687,94 € -29.399.87 € 

Tabela 133 – Variação de receitas da classe 7 por exercício. 

Ano do 
Exercício 

Créditos 
Diferença 
Créditos 

Débitos 
Diferença 
Débitos 

Balanço 
Diferença 
Balanço 

2018 10.611,18 € + 10.611,18 € 5679,88 € + 5679,88 € 16.291,06 € + 16.291,06 € 

2019 8434,25 € -2176,93 € 3503,90 € -9183,78 € 4930,35 € -11.360,71 € 

2020 2943,00 € -5491,25 € 428,00 € -3075,90 € 2515,00 € - 2415,35 

Tabela 144 – Variação de receitas da classe 72 Prestações de Serviço por exercício. 

Ano do 
Exercício 

Créditos 
Diferença 
Créditos 

Débitos 
Diferença 
Débitos 

Balanço 
Diferença 
Balanço 

2018 30.276,92 € + 30.276,92 € 26.084,23 € + 26.084,23 € 4192,69 € + 4.192,69 € 

2019 98.890,40 € + 68.613,48 € 23.732,94 € - 2351,29 € 75.157,46 € + 70.964,77 € 

2020  97.228,09 €  -1662,31 € 49.104,24 € +25.371,30 € 48.123,85 € -27 033,61 € 

Tabela 154 – Variação de receitas da classe 75 Subsídios à exploração por exercício. 
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NOTAS DE CONCLUSÃO  

2020 é o terceiro ano de atividade financeira e contabilística da Youth Coop, o mesmo ano em que 
foi declarada a pandemia do COVID-19 a nível mundial e cujo impacto em Portugal se fez sentir a 
partir do mês de março. Foi um ano marcado por uma enorme incerteza desde o seu início com o 
encerramento de vários projetos executados ao longo dos dois anos anteriores. No primeiro 
semestre identificamos a incerteza causada pela chegada do COVID-19 a Portugal que resultou em 
confinamento e fortes restrições a atividades sociais e aos espaços de trabalho. Igualmente 
observamos a incerteza referente ao resultado da candidatura do projeto Clubes A.Tua ao programa 
Parcerias para o Impacto do Portugal Inovação Social, uma candidatura a financiamento para um 
projeto de grande envergadura comparativamente com outros desenvolvidos pela Cooperativa até 
então, com a resposta a ter um atraso de quatro meses sobre o que estava inicialmente previsto. 

O inicio do projeto “Clubes A.Tua” traz também uma estabilidade financeira à Cooperativa para 
desempenhar de uma forma mais estruturada o seu objeto social de acompanhamento de grupos 
de jovens em Agualva e Mira Sintra e em Algueirão Mem-Martins, também garantindo a 
continuidade dos dois postos de trabalho existentes. Apesar deste início, as constantes alterações às 
restrições locais e nacionais na estratégia de combate à pandemia e respetiva incerteza gerada, 
impediu a criação das devidas condições no terreno para se iniciar a implementação dos clubes em 
2020, tendo-se optado por investir no estabelecimento de parcerias locais e na preparação das 
atividades. 

Tratou-se de um ano de encerramento de projetos em curso, em que a equipa se adaptou ao 
trabalho e à facilitação de atividades para jovens por meios digitais e teve um maior foco no 
trabalho administrativo e intelectual.  

Os resultados alcançados no ano de 2020, apesar de serem bastante positivos em termos de 
resultado líquido do período, foram bastante negativos em termos de objetivos atingidos. A 
Cooperativa executou apenas 37,60 % (37.315,00 €) do orçamento aprovado de 99.249,22 €.  

Em termos de balanço geral, observa-se que a Cooperativa viu um aumento de 181,1 % (+ 46 931,46 
€) dos seus ativos, totalizando 72.839,41 € de ativos correntes e não correntes, dos quais se 
destacam o aumento de 190,0 % (+ 45.381,45 €) da Caixa e Depósitos Bancários, o aumento de 
839,4 % (+ 13.972,14 €) dos Fundos Patrimoniais, a diminuição das reservas em 77,6 % (- 890,37 €) 
derivada da divisão de perdas do exercício anterior, o aumento do Resultado Líquido do Período de 
+ 14.354,89 € para um total de 13.372,14 €.O passivo aumentou em 136,0 % (+ 32.959,32 €), para um 
total de 57.202,77 €. 

Na Demonstração de Resultados, temos uma diminuição das prestações de serviços em -49,0 % 
(- 2415,35 €) para um total de 4930,35 €, uma diminuição dos subsídios à exploração em -36,0% 
(- 27.034,55€) para 48.123,85 €, a diminuição de fornecimentos e serviços externos em -80,8% 
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(- 36.101,82 €) para 8586,61 € e a diminuição das despesas com recursos humanos em -20,9% 
(- 7.571,40 €) para 28.679,83 €. 

Em termos de fluxos de caixa, o ano resulta no aumento de fluxos de caixa em relação ao ano 
anterior em + 56.669,24 € para uma variação total de 45.381,45 € devido à utilização de fundos 
recebidos nesse mesmo ano para a implementação de projetos ao longo de 2020.  

O impacto do COVID-19 e a estagnação gerada pelas restrições e respetiva suspensão de atividades 
presenciais com o nosso público-alvo é percetível no baixo grau de cumprimento do orçamento do 
plano de atividades, pela forte redução de fornecimentos de serviços externos, pela redução de 
receitas em termos de subsídios e de prestações de serviços e consequente diminuição dos custos 
associados aos postos de trabalho.   

Apesar do cenário pandémico, destacamos a obtenção de um resultado líquido bastante positivo no 
valor de 13.372,14 €, indicador dos bons resultados atingidos pelo encerramento dos projetos em 
curso referentes aos exercícios anteriores. Este resultado líquido não é resultado dos projetos e 
atividades suspensas que transitaram para o ano 2021 fruto do impacto da pandemia, 
contemplando apenas o resultado dos projetos encerrados até ao fim do exercício. 

Apesar de ser um ano desmotivador, voltamos a conseguir um resultado notório e um conjunto 
alargado de resultados intelectuais, de atividades e iniciativas em formato digital e presencial. A 
sustentabilidade de dois postos de trabalho e a manutenção das respetivas condições foi também 
garantida pelo usufruto de apoios referente ao lay-off nos primeiros meses de pandemia, bem 
como dos apoios extraordinários recebidos da Câmara Municipal de Sintra para mitigação do 
impacto da pandemia nas organizações sociais e de juventude sedeadas no concelho. 

O próximo ano passará por continuar a trabalhar na sustentabilidade, apostando na concretização 
dos projetos suspensos e no investimento na gestão estratégica e na criação e manutenção de 
postos de trabalho.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020  

PANDEMIA COVID 19  

Não poderemos iniciar o relatório de atividades da ação da Youth Coop em 2020 sem mencionar 
qual o impacto que a pandemia global de Covid 19 teve na sua ação e de que forma a Cooperativa se 
adaptou a esta nova realidade. Em março de 2020 foi necessário responder às grandes alterações 
sociais e de prevenção da pandemia que levaram a uma total adaptação da ação da Youth Coop. A 
intervenção da Cooperativa assenta maioritariamente em processos pedagógicos presenciais que 
envolvem uma grande interação entre os participantes através de métodos e dinâmicas de grupo 
que exigem contacto e desenvolvimento de relações sociais para fomentar o sucesso dos seus 
objetivos. 

Numa primeira instância foi necessária uma paragem total na ação presencial da Cooperativa, 
tendo-se optado por envolver os recursos humanos em formato de teletrabalho e continuar a ação 
junto de jovens e parceiros em formato online. 

Foi uma altura de grande reflexão sobre o trabalho da Cooperativa e houve necessidade de reforçar 
o nosso acompanhamento social de jovens em formato online em alturas de confinamento e 
incerteza. Este acompanhamento revelou-se muito importante ao analisar dados da OCDE relativos 
a crise de Covid 19 sobre o declínio acentuado da saúde mental dos e das jovens29. 

Este desafio com que a humanidade se deparou obrigou-nos não só a reforçar a nossa ação, mas 
também a repensar a importância das competências digitais para técnicos que trabalham com 
jovens. Neste sentido o primeiro semestre de 2020 foi de grande aprendizagem e formação dos 
cooperadores, de forma a podermos responder de uma forma adequada aos desafios que foram 
surgindo ao longo do ano. 

Foi muito importante contarmos com uma equipa que já detinha algumas competências na 
dinamização de atividades online e que está à vontade com a comunicação em inglês, uma vez que 
foi rapidamente possível aprender novas formas de trabalhar através de workshops, tutoriais, e 
manuais disponíveis principalmente nesta língua. Foi também essencial o trabalho começado em 
2019 no desenvolvimento de um manual de métodos para o trabalho com jovens para a promoção 
da cidadania democrática através do Generation Europe, uma vez que se tornou um espaço de 
partilha de experiências entre pares de vários países com os mesmos desafios e constituiu um 
grande apoio na formação da equipa. 

 
29 Estudo da OCDE de maio de 2021 “Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis” - 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-young-people-s-mental-health-through-the-covid-

19-crisis-84e143e5/ 
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Até ao final do ano de 2020, a área metropolitana de Lisboa foi um dos grandes focos de contágio, 
limitando as possibilidades da nossa ação presencial. Com a evolução da pandemia e diversificação 
das medidas de segurança e prevenção por parte do governo, tornou-se claro que o planeamento a 
longo prazo com atividades presenciais não seria uma opção principalmente no que toca a projetos 
em formato presencial; no entanto a cooperativa teve que prosseguir e enfrentar os desafios que 
foram surgindo ao longo do ano, especializando-se na digitalização do trabalho de juventude para 
poder dar continuação à sua missão enquanto organização da sociedade civil.  

 

ATIVIDADES 2020 

 
Janeiro de 2020 
 

EVENTO DE ABERTURA DO ANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE   
Local: Fábrica da Melka, Agualva e Mira Sintra  
Organização: Organizações do Conselho Municipal de juventude de Sintra 
Voluntários envolvidos: 5 jovens 
 

2020 estava planeado ser um ano de celebração para os e as jovens do município, envolvendo 
diversas iniciativas que iriam fortalecer uma estratégia de empoderamento e ligação de jovens aos 
seus territórios de residência. Todo o trabalho realizado em 2019 pela Câmara Municipal de Sintra e 
por todas as organizações que compuseram a Comissão Eventual para o Ano Municipal da 
Juventude tornou-se visível neste primeiro evento de lançamento, uma vez que contou com 
diversas iniciativas e dinâmicas propostas por jovens e organizações, sendo uma plataforma de 
mostra do potencial jovem no município. A Youth Coop contou com o apoio de 5 jovens 
voluntários/as que dinamizaram o espaço Youth Coop, partilhando novidades e eventos, bem como 
realizando um jogo de sustentabilidade ambiental para famílias e jovens que visitaram o evento. 
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Janeiro a março de 2020 
 

ESTÁGIO PROFISSIONAL 

Local: Centro Lúdico das Lopas em Agualva – Cacém  
Jovens envolvidos: 1 jovem de Sintra 
 

Promovemos uma oportunidade de estágio profissional com o apoio do Instituto de Educação e 
Formação Profissional (IEFP) com o objetivo de aprofundar conhecimentos na área do trabalho de 
juventude (Youth Work) de uma forma prática e capacitar um jovem com técnicas e 
comportamentos associadas a um técnico de juventude. Incluiu o acompanhamento e apoio à 
logística e facilitação de atividade desenvolvidas pela cooperativa, tendo sido suportado através de 
formação, atividades de reflexão, avaliação e acompanhamento permanente pelos técnicos da 
Youth Coop. Incluiu o acompanhamento de sessões de cidadania e ambiente nas escolas, das 
reuniões de preparação e planeamento do Conselho Municipal de Juventude e do Ano Municipal da 
Juventude (Sintra) e a implementação de atividades no Centro Lúdico das Lopas, entre elas a tarde 
de jogos. Apesar do apoio e formação prestadas, o estágio foi cancelado em março, pela 
desadequação do perfil do estagiário aos objetivos estabelecidos para a vaga. 

 
 
7 de março de 2020 
 

TARDE DE JOGOS 

Local: Centro Lúdico das Lopas em Agualva – Cacém  
Jovens envolvidos: 23 jovens de Sintra 
 

No dia 7 de março a Youth Coop promoveu uma tarde animada organizada com e para 
jovens, de forma a criar um momento de convívio e descontração no Centro Lúdico das Lopas, 
envolvendo os e as jovens e crianças utilizadoras do espaço. 

Durante a tarde promoveram-se diversos jogos de tabuleiro, jogos de grupo e animação, 
entre eles mímica, cartas, adivinhas, voleibol e desafios em equipa que promoveram uma tarde 
muito dinâmica e divertida para todos os participantes. 

 
“Uma tarde bem organizada, com bom ambiente, diversos jogos e muita diversão!” 

João, 20 anos  
 



Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL  
NIPC 514707852 // EMPOWERING YOUTH 

 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2020  

 

www.youthcoop.pt Página 53 de 99 

 

“Adorei a tarde de jogos, diverti-me imenso e conheci pessoas novas! Venha a próxima!” 

Verónica, 26 anos 

Janeiro a março de 2020 
 

SESSÕES CIDADANIA NAS ESCOLAS   
Local: Escolas de Agualva e Mira Sintra  
Organização: Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra e Youth Coop  
Participantes: 311 crianças e 404 jovens  

 
O projeto “Sessões Educativas de Ambiente e Cidadania” visa fomentar a reflexão sobre as 
temáticas abordadas, incentivando à adoção 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. 
 
As escolas acolheram o projeto de uma forma bastante positiva e é visível a evolução da ação do 
projeto desde o seu início em 2018 com a intervenção na freguesia. As turmas e docentes têm 
reagido muito bem à implementação das sessões com recurso à metodologia da educação não 
formal, com dinâmicas e espaços de reflexão abertos à participação livre das crianças e jovens.  
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A equipa teve uma grande motivação em desenvolver as sessões com as crianças e jovens da nossa 
freguesia, vendo que aos poucos as sessões vão contribuído para que se tornem em cidadãos 
participativos interessados em conhecer e desenvolver a sua comunidade. 
 
Até ao início da pandemia foi possível implementar mais de metade das sessões propostas, tendo 
sido impossível continuar com a sua implementação até ao final do ano letivo devido às restrições. 
 
"Fomenta a autonomia e leva-os a interrogarem-se sobre ideias preconcebidas, dominantes na 
sociedade e que muitas vezes eles próprios partilham." 

Professor de Secundário 

 

 

 

"Gostaram principalmente dos facilitadores que os puseram à vontade e a possibilidade de exporem 
a sua opinião fora do contexto de sala de aula em que se sentem sempre “avaliados”. Puderam ficar 
a conhecer a existência de iniciativas locais, fora da escola, onde se podem encontrar." 

Professora de Secundário 
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Janeiro a março de 2020 
 

APOIO E MENTORIA DE ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES   
Local: Escolas de Agualva e Mira Sintra  
Organização: Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra e Youth Coop  
Nº de Associações de Estudantes: 2 

 
No ano letivo de 2019/2020 foi iniciado um processo de apoio e mentoria às associações de 
estudantes das escolas secundárias Ferreira Dias e Matias Aires, com o apoio da Junta de Freguesia 
de Agualva e Mira Sintra. Este apoio consistiu principalmente no esclarecimento de procedimentos 
relativos à criação, gestão e sustentabilidade de associações de jovens, quer sejam formais ou 
informais. 
Previa-se a continuação no apoio e prestação de mentoria para regularização de situações pontuais 
e apoio na criação de um plano de intervenção na comunidade educativa da escola, que teve que 
ser condicionada devido à evolução da pandemia covid 19. 
 

 
Março a dezembro de 2020 
 

SENSIBILIZAÇÃO COVID 19   
Local: Redes Sociais 
Organização: Youth Coop 

 
Desde o início da pandemia de Covid 19, utilizamos extensivamente as nossas plataformas digitais 
para promover a sensibilização das camadas mais jovens sobre os comportamentos de proteção e 
responsabilidade necessários para colaborar e abrandar a pandemia. 
 
Reforçamos esta necessidade de informação dos e das jovens ao longo do ano de 2020 através de 
posts, stories e em todas as atividades presenciais, de forma a promover a responsabilidade 
individual ao lidar com esta nova realidade. As diversas atualizações sobre as medidas de prevenção 
e segurança foram sendo adaptadas durante 2020 e esta informação junto dos e das jovens 
tornou-se crucial. 
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Janeiro a dezembro de 2020 
 

GENERATION EUROPE – YOUNG DEMOCRACY IN ACTION!  
Local: Agualva – Cacém e outros locais  
Países envolvidos: Portugal, Alemanha, Grécia  
Organizações envolvidas: Youth Coop (Portugal), Euphoria (Grécia), EJBW (Alemanha)  
Parceiros locais: Camara Municipal de Sintra, Associação de Protecção para Cães Abandonados 
Jovens envolvidos: 12 jovens de Sintra e 20 jovens de Alemanha e Grécia. 
 

A Youth Coop faz parte da rede Internacional “Generation Europe” que junta mais de trinta 
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 12 jovens do concelho de Sintra com idades compreendidas 
entre os 15 e os 24 anos, onde estes tiveram a oportunidade de criar e implementar iniciativas que 
tenham um impacto positivo nas suas comunidades ao longo do ano. 
 

As ideias, desde o planeamento à implementação, surgem da iniciativa do grupo de jovens com o 
apoio e mentoria da Youth Coop, que lhes forneceu ferramentas para fortalecer a ação do grupo. 
  
As reuniões quinzenais foram organizadas conjuntamente pelos dois líderes jovens (com idades 
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compreendidas entre os 18 e os 24 anos) e pela Youth Coop, e serviram como espaço de capacitação 
e desenvolvimento ativo de competências pessoais tanto para participantes como para os líderes. 
 
A primeira ação realizada neste ano pelo grupo foi uma visita à Associação para a proteção de cães 
abandonados (APCA) em Sintra. Foi possível conhecer o trabalho da associação, bem como apoiar a 
sua causa ao proporcionar um passeio com os cães do canil, promovendo o bem-estar dos animais 
e uma maior sensibilização dos participantes sobre o valor do trabalho feito por organizações como 
a APCA. 
 

 
 
A ação do grupo em 2020 iria fechar um percurso de capacitação e participação juvenil iniciado em 
2018 com este grupo de jovens. 2020 foi o último ano da ação do grupo dentro do percurso do 
Generation Europe que realizou ao longo dos anos encontros de trabalho local e intercâmbios 
internacionais com jovens alemães e gregos. 
 
2020 estava previsto ser o ano de implementação e fecho do processo de aprendizagem do grupo, 
mas várias das ações planeadas tiveram de ser canceladas devido à pandemia que afetou todos os e 
as jovens participantes no projeto a nível europeu. 
 
Pode-se consultar aqui o vídeo que foi criado para apresentar na conferência anual do Generation 
Europe que aconteceu em fevereiro de 2020 e que mostra as diversas iniciativas planeadas pelo 
grupo. 
 
Após o primeiro impacto da pandemia na ação do grupo, foi muito importante o reforço do apoio ao 
grupo garantido pelos técnicos afetos ao projeto. Este apoio concretizou-se através da promoção de 
encontros online regulares que ajudaram a minimizar alguns dos efeitos negativos da pandemia nos 
e nas jovens, como o isolamento social e o sentimento de incerteza relativamente ao futuro. Foram 
espaços de debate e partilha de opiniões, notícias e por vezes momentos de distração da seriedade 
da situação pandémica em Portugal nos primeiros confinamentos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W8CnJeQhKIM
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INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE JOVENS – HÍBRIDO 

 
Este ano acolheria o último intercâmbio internacional de jovens na Alemanha com foco na temática 
da sustentabilidade, envolvendo o consórcio internacional no planeamento desde o início do ano. 
Com as alterações trazidas pela pandemia, as constantes restrições às viagens internacionais e o 
agravamento da situação pandémica no verão, tornou-se claro que um intercâmbio ‘tradicional’ não 
seria possível. 
 
2020 de várias formas foi um ano de experimentação e de sair da zona de conforto para todos e 
todas, e foi algo em que a equipa da Youth Coop decidiu apostar ao embarcar numa viagem de 
descoberta com o primeiro intercâmbio internacional híbrido da Cooperativa. Cada parceiro 
organizou atividades locais com os diferentes grupos, complementadas por atividades on-line. 
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As atividades online focaram-se muito em ações práticas de partilha e interação, desde workshops 
e a construção conjunta de objetos reutilizando desperdício até a criação de um website coletivo 
que conta a história dos três grupos no seu percurso ao longo do projeto: desde o local até ao 
internacional. 
 
O grupo de Sintra também teve várias sessões nacionais online, ao contrário dos outros grupos. Esta 
foi uma forma de prevenção necessária para minimizar o contacto físico entre o próprio grupo 
respondendo à crise pandémica que se verificou na altura. 
 

 
 
Realizamos algumas atividades presenciais planeadas com cuidados específicos de forma a prevenir 
possíveis contágios de covid 19, nomeadamente, no transporte dos participantes, nas dinâmicas 
promovidas e nos materiais utilizados. 
 
As atividades presenciais realizadas foram: 
 
- Visita à praia das maçãs para uma ação de sensibilização sobre a problemática dos microplásticos, 
que contou com uma sessão em parceria com a organização “Brigada do Mar”. Foi possível peneirar 
a areia e recolher plásticos presentes em espaços que pareciam ‘limpos’ e analisar o impacto da 
ação humana no planeta, inspirando os participantes a tomarem decisões mais conscientes 
relativamente ao consumo de bens. 

 

- Visita e acampamento na Cooperativa Quinta dos Sete Nomes em Colares, Sintra. 

Esta visita foi fundamental para dar a conhecer um estilo de vida diferente e mais sustentável aos 
participantes, que tiveram a oportunidade de ter uma visita guiada sobre o sistema de permacultura 
e agricultura biológica implementado na quinta, realizar um workshop de guerrilla gardening com 
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“Bombas de Sementes”, conhecer o vermicompostor - que, através da compostagem com recurso 
a minhocas, permite à quinta ter um sistema de gestão de resíduos biodegradáveis-, conhecer e 
utilizar uma casa de banho seca e ver de perto os animais que colaboram no ecossistema criado 
pela cooperativa. Nesta visita pudemos promover a reflexão sobre diferentes formas de vida e 
hábitos normais na nossa sociedade como o consumismo, a influência dos média e do marketing, o 
desperdício de água e a importância do pensamento crítico. 
 

  

Este intercâmbio permitiu também dar um espaço de participação prática aos participantes através 
das várias ações. O grupo juntou-se à campanha “O que cai ao chão cai ao mar” da Câmara 
Municipal de Sintra, contribuindo na sensibilização da população local para a sustentabilidade. Outra 
ação prática desenvolvida pelo grupo foi a criação e decoração de um jardim vertical através da 
reutilização de uma palete considerada ‘lixo’. 
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PARCERIA ESTRATÉGICA  
No âmbito da nossa participação na Rede Generation Europe, colaboramos em dois grupos de 
trabalho que nos permitiram alargar a nossa ação, o networking e a experiência no sector da 
juventude.  
  
“Guidance Papers on the recommended course of action for Youth Work strategies”  
Este grupo de trabalho conta com o contributo de várias organizações de juventude a nível europeu, 
e tem como objetivos 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 criar 
recomendações, pretendendo criar um documento a utilizar como instrumento em processos 
ativos de lóbi e advocacia.  
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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 são ainda desconhecidos 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 criado um compêndio de metodologias que poderão ser utilizadas por outros profissionais no 
âmbito do trabalho de juventude. 
 
No âmbito deste trabalho coletivo uma cooperadora da youth coop teve a oportunidade de fazer 
parte da equipa de facilitadores de vários momentos formativos para jovens e técnicos de toda a 
rede europeia para o desenvolvimento de métodos criativos para o trabalho com e para jovens. 
 

 

 

Junho e julho de 2020 
 

CAMPANHA “NÃO DEIXES RASTO!”  
Local: Redes sociais da Youth Coop, cascata de Fervença e Praia da Samarra  
Jovens envolvidos: 2237 interações e visualizações online e 4 jovens nas ações presenciais 
Parceiro: Phonetography Club 
 

No contexto de grande confinamento, em que atividades presenciais não foram possíveis, a Youth 
Coop criou esta campanha de sensibilização de forma a promover a proteção do ambiente e a 
adoção de comportamentos mais sustentáveis por parte dos e das jovens. 

Através do envolvimento de uma jovem no programa OTL do IPDJ, foi possível criar estes materiais 
de sensibilização e envolver uma jovem diretamente na sensibilização dos seus pares. 
Desenvolvemos uma colaboração muito relevante com o Phonetography Club, um projeto sobre 
fotografia, de partilha de conteúdos na plataforma instagram, liderado por um jovem que 
colaborou na criação dos vídeos. Esta campanha teve várias atividades: 

- Limpeza da cascata de Fervença onde recolhemos maioritariamente garrafas de vidro, entre mais 
de 50 kg de lixo e que contou com a colaboração de 4 jovens. 
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- Limpeza da praia da Samarra, principalmente com foco na recolha e observação de microplásticos 
na praia. 

- Criação de posts e vídeos de sensibilização ambiental: impacto das beatas no meio ambiente, 
apresentação da campanha, impacto dos microplásticos e cotonetes. 

- Desenvolvimento de uma publicação digital #Nãodeixesrastos com notícias relacionadas com a 
sustentabilidade. 

 

“Não estava à espera de encontrar tanto lixo, até porque, uns dias antes, tinha ido visitar um dos 
locais em que o recolhemos, a Cascata da Fervença, porém não tinha reparado na quantidade de 
coisas que não faziam parte da paisagem natural e que, realmente, se encontravam lá. Esta 
oportunidade fez-me refletir muito, pois usualmente passamos por certos locais e temos uma dada 
tendência a ignorar o lixo e a sujidade deixados pelas pessoas que por lá passaram; por vezes até 
nem nos apercebemos da sua existência.”  

Rosário, 20 anos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LNVlRIgKME
https://www.youtube.com/watch?v=NM6AEKAPfwc
https://www.youtube.com/watch?v=YYqKI84tpI8
https://www.youtube.com/watch?v=MUkYGTnl3jY
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“O movimento #nãodeixesrasto foi duplamente especial. Não só pude fazer o meu primeiro 
trabalho a editar vídeos, como também pude fazê-lo para uma causa muito nobre. 

Foi de facto impactante, poder ver a diferença que podemos fazer num só dia. A reflexão e a lição 
que tirei deste dia é que não só temos responsabilidade, enquanto consumidores e cidadãos, como 
também a nível ambiental, com o nosso Planeta Terra.” 

Phonetography_club 

Julho de 2020 
 

CAMPANHA “DÁ UM TEMPO”   
Local: Agualva - Cacém  
Organização: Câmara Municipal de Sintra, Juntas de Freguesia de Agualva e Mira Sintra e Cacém 
e São Marcos, IPDJ e Youth Coop  
Participantes: 3 jovens voluntários, e 3 técnicos  

 
A Youth Coop juntou-se à campanha «Dá um tempo!» do IPDJ e pretende sensibilizar para 
comportamentos responsáveis de prevenção da pandemia Covid 19, numa abordagem de jovens 
para jovens. Este programa de voluntariado tem por objetivo prestar informação, de maneira 
informal e participativa, à comunidade jovem, no que diz respeito a questões de segurança, 
decorrendo junto de locais públicos e estabelecimentos comerciais. Apoiámos a intervenção de rua 
em Agualva – Cacém numa das alturas mais complicadas da pandemia, uma vez que ambas as 
freguesias da cidade pertenciam às 19 freguesias em estado de calamidade na Área Metropolitana 
de Lisboa (AML). 

 

 
12 de agosto de 2020 

DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE  
Local: Praia Grande em Sintra  
Organizações Envolvidas: Youth Coop, IPDJ, CM-Sintra, CNJ e FNAJ 
Jovens envolvidos: 18 jovens de Sintra e 20 jovens da Alemanha e Grécia. 
 

No âmbito das comemorações do Dia Internacional de Juventude, que em 2020 foi dedicado ao 
tema “Envolvimento da Juventude para a Ação Global”, a Youth Coop juntou-se à organização de 
uma iniciativa de limpeza na Praia Grande, reunindo um grupo de jovens motivados para colaborar 
pela defesa da sustentabilidade global. 
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O dia de atividades contou com várias ações de sensibilização ambiental realizadas por diversos 
parceiros e que geraram um sentimento de união e pertença à causa, tendo sido um sucesso. 

 
Maio a novembro de 2020 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

Local: Sintra 
Parceiros: IPDJ 
Jovens envolvidos: 2 jovens 
 

No ano de 2020 envolvemos duas jovens num programa de ocupação de tempos livres para o 
desenvolvimento de um projeto pessoal na Youth Coop e no apoio à organização durante vários 
meses. 

O OTL é um programa do IPDJ, I.P. que visa proporcionar aos e às jovens experiências em contexto 
de aprendizagem não formal ou em contexto ativo de trabalho, permitindo desenvolver 
capacidades e competências e contribuindo para uma ocupação dos tempos livres de forma 
saudável. Este programa congrega as vertentes de formação/aprendizagem, intervenção 
sociocultural e técnico-científica. Os projetos das jovens abordaram áreas diversas e 
desenvolveram-se em formato virtual, tendo em conta as restrições pandémicas. 

Must Read Book Club 
Este projeto surgiu da paixão de uma jovem em promover a educação informal e o debate de ideias 
com jovens mulheres entre os 16 e os 21 anos. Foram dinamizados encontros mensais para debater 
um livro em específico e a sua temática principal, sendo que em 2020 a maior parte dos encontros 
foram desenvolvidos em formato digital. Estes encontros decorreram numa altura de grande 
confinamento, tendo proporcionado a estas jovens a oportunidade de socializar e debater temáticas 
sociais relevantes. A Youth Coop realizou a mentoria da jovem dinamizadora e apoiou-a no 
desenvolvimento deste projeto de participação juvenil que foi uma experiência de grande relevância 
para o desenvolvimento de competências pessoais. 

https://programasjuventude.ipdj.gov.pt/otl
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“Desenvolvi o meu conhecimento sobre gestão de projetos, especialmente no que toca à 
organização da agenda e do tempo. (…) Sinto que aprendi através da experiência: fui vendo o que 
resultava e o que não resultava tão bem e tentando sempre melhorar. Sinto que aprendi muito no 
papel de dinamizadora.” 

Inês, 18 anos 
 

Dinamização das Redes Sociais 
Tendo em conta as dificuldades e todas as restrições que foram surgindo com a pandemia de Covid 
19, tornou-se imperativo aproveitar meios digitais para promover o nosso trabalho e apoio junto de 
jovens. Grande parte da dinamização surgiu por iniciativa de uma jovem local com vontade de 
colaborar e testar os seus conhecimentos na área da dinamização. 
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Setembro a novembro de 2020 

CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE  
Local: Coutances, França 
Organizações Envolvidas: Youth Coop (Portugal) e AVRIL (França) 
Jovens envolvidos: 2 jovens 
 

O Corpo Europeu de Solidariedade (CES) é uma iniciativa financiada e criada pela União Europeia 
dirigida a jovens entre os 18 e 30 anos, 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 de jovens. 
 
Em 2020 enviamos dois jovens para o projeto de curta duração CARES (Citizenship Activities for 
our Resources, Environment and Solidarity). Durante dois meses os nossos voluntários apoiaram as 
atividades de sensibilização ambiental com crianças e jovens, realizaram atividades de promoção do 
corpo europeu de solidariedade e aprendizagem intercultural em escolas, na região da Normandia, 
em França. 

      
 
"Creio que para mim, a maior aprendizagem neste projeto foi a importância que é a colaboração de 
todos os indivíduos em prol de um bem comum. 
Colaboração neste sentido para mim se traduziu na convivência com os meus colegas no projeto, 
das pessoas para a proteção do meio-ambiente e dos países e pessoas com a constituição de uma 
maior e mais íntegra União Europeia. 
Sendo assim, o meu maior desafio foi o de realizar tarefas e ter que viver com pessoas de culturas e 
pontos de vista tão distintos... Todavia, o trabalho em equipa e cooperação fizeram desse projeto um 
grande sucesso no final." 

Jordan, 24 anos 
 
Julho a dezembro de 2020 
 

CLUBES A.TUA – ONDE PODES SER +   
Local: Sintra 
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Financiador: Portugal Inovação Social, Fundo Social Europeu 
Investidor Social: Câmara Municipal de Sintra 

 

O projeto Clubes A.Tua surgiu da necessidade de 
providenciar a jovens com menos oportunidades, da zona 
de Sintra, oportunidades de capacitação e ocupação de 
tempos livres, de uma forma educacional, fora do contexto 
escolar. 

A ação do projeto foca-se nas zonas urbanas de Algueirão 
Mem Martins e Agualva e Mira Sintra e, através da sua intervenção, pretende fomentar o 
desenvolvimento de competências / soft skills e um maior sentido de pertença e ligação em relação 
aos espaços públicos e à comunidade. 

O projeto centra-se no desenvolvimento de competências e empoderamento de jovens pela 
sensibilização e incentivo à ação local no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU, identificados como prioritários para Portugal - com foco nas iniciativas para a 
Redução de Desigualdades (ODS 10) e Ação Climática (ODS 13). 

Público-Alvo - Jovens entre 12 e 20 anos, residentes ou estudantes no município de Sintra, com 
ênfase na inclusão de jovens com menos oportunidades. O projeto promoverá dois clubes em 
simultâneo em territórios diferentes com grupos separados, um em Agualva-Cacém no Centro 
Lúdico das Lopas e um em Algueirão Mem Martins, na Casa da Juventude da Tapada das Mercês. 

As atividades acontecerão ao longo de seis meses, em formato de clube fechado, com encontros 
semanais com dois grupos de jovens. O percurso de seis meses envolverá um ciclo de atividades 
temáticas com foco na criação do grupo bem como o constante desafio e aumento da confiança e 
“espaço seguro” para experimentar e interagir sem medo. 

Dado que o projeto tinha sido candidatado no final de 2019, quando não se imaginava o que nos 
esperava no ano seguinte, com a pandemia, em 2020 a equipa desenvolveu um grande trabalho na 
adaptação do projeto à nova realidade. A equipa do projeto investiu muito tempo na preparação dos 
vários elementos do projeto, do percurso pedagógico para a implementação prática dos Clubes 
A.Tua e nos elementos de divulgação, bem como nos formulários de inscrição, contacto e reuniões 
com parceiros e jovens. 
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Realizamos várias iniciativas de dinamização através das redes sociais como diretos no instagram, 
posts informativos e recolha de opiniões sobre a imagem do projeto junto dos nossos seguidores. 

No âmbito do Dia Internacional do Voluntariado realizamos, em dezembro, no Centro Lúdico das 
Lopas uma ação para promover uma reflexão de vários/as jovens sobre os Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável 10 e 13: realizou-se um debate e uma ação de requalificação de dois 
cubos utilizados para decoração do espaço, que foram pintados pelos voluntários. 

Iniciamos também o recrutamento de um técnico de juventude para apoiar a ação do projeto na sua 
ação pedagógica e na implementação das atividades. Este recrutamento teve 28 candidaturas para 
a vaga. 
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17 de dezembro de 2020 
 

ACADEMIA DE EMPREENDEDORISMO JOVEM - OIT 

Local: Online 
Parceiro:  Organização Internacional do Trabalho - Nações Unidas 
Participantes: 28 jovens do Brasil, São Tomé e Cabo verde. 
 

A Youth Coop foi convidada a partilhar a sua experiência de empreendedorismo social na Academia 
de Empreendedorismo Jovem, promovida pela Organização Internacional do Trabalho, agência das 
Nações Unidas. 
  
Partilhamos o nosso percurso, missão e experiências de empreendedorismo na formação e 
motivação de jovens a nível local e internacional, bem como o percurso da Youth Coop e as 
perspetivas futuras do cooperativismo enquanto forma de potenciar o envolvimento de jovens na 
ação em prol do desenvolvimento das suas comunidades. 

https://www.itcilo.org/pt/courses/academia-sobre-o-empreendedorismo-jovem
https://www.itcilo.org/pt/courses/academia-sobre-o-empreendedorismo-jovem
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Foi uma honra receber este reconhecimento internacional enquanto cooperativa com uma boa 
prática bem como poder contribuir para a motivação de jovens no seu percurso empreendedor e de 
desenvolvimento pessoal. Este evento contou com a participação de técnicos, representantes e 
jovens de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).  
  

 
2020-2021 

URBANACT – POR UM MUNDO MELHOR 

Local: Centro Lúdico das Lopas 
Organizações Envolvidas: Youth Coop (Portugal), CM-Sintra, Centro Culturale Fonti San Lorenzo 
(Itália). 
Jovens envolvidos: 18 jovens de Sintra e 20 jovens da Alemanha e Grécia. 
 

A segunda edição do UrbanAct é um projeto de voluntariado enquadrado no contexto do programa 
Corpo Europeu de Solidariedade com duas ações: 

- Acolhimento de dois voluntários internacionais para apoio na implementação do plano de 
atividades da Cooperativa, com especial atenção na dinamização de atividades lúdicas e de 
sensibilização ambiental no Centro Lúdico das Lopas; 

- Intervenção de duas semanas para realizar intervenções ambientais e sociais no Centro 
Lúdico das Lopas, visando a melhoria das condições e a oferta de atividades aos e às jovens 
da localidade, valorizando o papel do centro como espaço de sensibilização e 
desenvolvimento criativo, ambiental e cívico a nível local. Incluirá o reaproveitamento do 
espaço exterior do centro lúdico para a criação de mini-hortas pedagógicas, a criação de um 
espaço lounge com mobiliário urbano feito a partir de materiais reciclados e a decoração do 
anfiteatro exterior e do acesso ao edifício. 
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Devido às restrições do COVID-19 e aos riscos inerentes associados ao acolhimento de voluntários 
em formato residencial, ambas as ações do projeto foram adiadas para 2021 tendo apenas ocorrido 
reuniões com parceiros para a definição e autorização do tipo de intervenção no Centro lúdico das 
Lopas e a divulgação da oportunidade de acolhimento de voluntários de longa duração nas redes 
sociais e para os parceiros internacionais.  

 

 

 

Janeiro a dezembro de 2020 
 

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; 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. 
 

Tratou-se de uma parceria estratégica no âmbito do 
Erasmus+ Ação chave 2 que abordou os desafios 
resultantes da redução populacional em cidades de quatro 
países da União Europeia, identificando e analisando os 
fatores comuns que conduzem a este fenómeno e a 

importância do trabalho de juventude para que os e as jovens permaneçam nas suas cidades de 
origem ou de estudo.  
 
Este projeto teve início em novembro 2018, com uma reunião preparatória que decorreu em 
Zagreb, cidade da organização coordenadora do projeto, a Documenta. Estiveram presentes dois 
representantes de cada um dos parceiros, oito organizações não governamentais com diferentes 
experiências  



Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL  
NIPC 514707852 // EMPOWERING YOUTH 

 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2020  

 

www.youthcoop.pt Página 73 de 99 

 
O projeto original foi sendo alterado ao longo do tempo, com a ajuda de todos os parceiros, uma vez 
que se mostrou demasiado ambicioso para o tempo e o orçamento de que se dispunha.  
 
A segunda reunião decorreu em janeiro de 2019 em Weimar, onde se chegou a um consenso sobre 
as caraterísticas das cidades que iríamos mapear, para que pudessem existir termos de 
comparação. O projeto pretendia identificar boas práticas de organizações de trabalho de juventude 
em “Shrinking Cities”, ou seja, cidades em declínio populacional. Para este estudo, foi necessário 
realizar uma análise estatística sobre as cidades nacionais, de modo a encontrar uma cidade que se 
enquadrasse nas caraterísticas do estudo. Após investigação sobre organizações de juventude ou 
com trabalho nesta área, a Youth Coop selecionou para o estudo a cidade da Covilhã, onde 
encontrou uma organização com excelente trabalho de juventude, a Coolabora.  Este projeto teve 
dois resultados intelectuais: (i) um relatório sobre os métodos de pesquisa, sobre os países e 
cidades mapeadas e sobre os resultados alcançados; e (ii) um toolkit com as boas práticas de 
trabalho de juventude encontradas neste mapeamento. 

 

11 a 13 de dezembro 

ENCONTRO DE COOPERADORES 

Local: Palmela 
Organizações Envolvidas: Youth Coop (Portugal) 

 

O encontro de cooperadores é o momento anual de convívio e 
planeamento das atividades e estratégias da cooperativa para o ano 
seguinte. Este evento foi organizado de forma que permitisse fortalecer 
as ligações entre os cooperadores, proporcionando um espaço de partilha 
de ideais e visões de forma a fomentar a criação e reflexão sobre 
estratégias concretas que promovam e melhorem a ação da Cooperativa 
enquanto entidade coletiva nos próximos anos. 
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30 de dezembro de 2020 

SHRINKING CITIES  
"IDEIAS JOVENS A POVOAR TERRITÓRIOS: Boas práticas de trabalho de juventude 

Seminário online através da plataforma Zoom 

Número de participantes 18  

Apresentação da publicação “Youth work in/for shrinking 
cities”, uma recolha das boas práticas identificadas durante 
o projeto "Strengthening The Role Of Youth Work In 
Contesting Dynamics Of Shrinking Cities" (Fortalecer o 
trabalho de juventude, no contexto das cidades em declínio 
populacional) co-financiado pela Erasmus+ (KA2 Parcerias 
Estratégicas no domínio da Juventude).Manual de boas 
práticas de trabalho de juventude. 

 

https://youthcoop.pt/wp-content/uploads/2021/01/SC-Toolkit-Youth-work-infor-the-shrinking-cities-v1.0-1.pdf
https://youthcoop.pt/wp-content/uploads/2021/01/SC-Toolkit-Youth-work-infor-the-shrinking-cities-v1.0-1.pdf
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“Olhar para o passado deve ser apenas um meio de entender mais claramente o que e 
quem eles são, para que possam construir mais sabiamente o futuro.”  

 

Paulo Freire – Pedagogo  
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PARCEIROS E FINANCIADORES  

No âmbito do trabalho da Youth Coop temos como princípio a cooperação para a promoção 
do desenvolvimento local, pelo que envolvemos ativamente outras organizações na criação e 
implementação de projetos que prossigam fins comuns, criando respostas sociais colaborativas. 
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EPÍLOGO 

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 13.372,14€ seja transferido para as 
reservas tendo em conta os termos na legislação e estatutos em vigor e deduzindo-lhe primeiro os 
resultados transitados negativos (-92,38€).  

A proporção a atribuir a cada reserva individual será proposta pelos cooperadores e objeto de 
discussão em Assembleia Geral. 

Agualva, 28 junho de 2020, 

 

 

 

 

ANEXOS 

→ Anexo A – Demonstração dos resultados por naturezas (SNC ESNL) de 2020 
→ Anexo B – Balanço (SNC ESNL) de 2020 
→ Anexo C – Demonstração de Fluxos de Caixa 2020 
→ Anexo D – Balancete Analítico (Dezembro, Regularização e Apuramento) 2020 
→ Anexo E – Análise de Centros de Custo 2020 
→ Anexo F – Notas Complementares ao Balanço de 31 de Dezembro de 2020. 
→ 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 

  



Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL  
NIPC 514707852 // EMPOWERING YOUTH 

 

RELATÓRIO DE CONTAS E ATIVIDADES 2020  

 

www.youthcoop.pt Página 80 de 99 

ANEXO B – BALANÇO (SNC ESNL) 
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ANEXO C - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA  
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ANEXO D – BALANCETE ANALÍTICO 
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ANEXO E – ANÁLISE DE CENTROS DE CUSTO  
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ANEXO F – NOTAS COMPLEMENTARES AO BALANÇO 
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ANEXO G - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE FINAL DE 

EXERCÍCIO 
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ANEXO H – CREDENCIAL COOPERATIVA (2018) 
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ANEXO I – COMPROVATIVO DE RECONHECIMENTO E 

EQUIPARAÇÃO A IPSS 
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