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Preâmbulo

Prevemos que 2022 seja um ano de crescimento para a Youth Coop e da equipa.

Vamos reforçar a nossa estrutura técnica da cooperativa com o acolhimento de

estagiários e novos técnicos. Esperamos reforçar o nosso trabalho em rede com

parceiros nacionais e internacionais, e ampliar o trabalho a nível local, chegando

cada vez a mais jovens com projetos de continuidade, sobretudo aqueles que

mais necessitam da nossa intervenção.

 A pandemia COVID-19 tem sido um período particularmente difícil para as

gerações mais jovens, com consequências que ainda não conseguimos

calcular.Os jovens são importantes agentes de mudança, essenciais para construir

sociedades pacíficas e democráticas, através da sua intervenção nas mais

variadas áreas. A União Europeia designou 2022 Ano Europeu da Juventude de

forma a continuar a defender o empoderamento dos jovens na nossa sociedade.

A Youth Coop promove, desde a sua origem, iniciativas para a capacitação,

cidadania e envolvimento dos jovens nas suas comunidades, apresentando este

Plano de Atividades que reforça a nossa missão.
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Clubes A.Tua
Estratégia de longo prazo com oferta de um
percurso de desenvolvimento de competências
para jovens entre 15 e 18 anos, focado na
criação de espaços de capacitação e motivação
de jovens (clubes) em espaços comunitários,
tendo por base dos objetivos para o
desenvolvimento sustentável – ODS e a
Educação Não formal.

53 350,51 €

REAPT - Tech Academy
Um percurso de capacitação, desenvolvimento pessoal e
integração profissional em informática de jovens que não se
encontrem a trabalhar ou em formação nos conselhos de
Almada e Sintra. Inclui um Bootcamp intensivo de simulação de
ambiente profissional e a oferta de serviços de reparações à
comunidade na lógica de eventos “Repair Café” e espaços de
partilha temáticos.

61 756,73€
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Manual para a
Participação Juvenil
Desenvolvimento de um manual digital e prático
para a promoção da participação juvenil,
empreendedorismo social e associativismo. Este
manual servirá para facilitar o acesso à
informação para grupos informais de jovens e
jovens envolvidos em associações juvenis

2 843,00€

O Grupo de Ação Local “Generation Europe” é composto por 8
jovens entre os 14 e 16 anos de Sintra, que se reúnem
regularmente para trabalhar tópicos relacionados com a
cidadania, sustentabilidade e direitos humanos, com o objetivo
final de  criar iniciativas a nível local com o apoio e mentoria da
Youth Coop.

 O grupo participará no primeiro intercâmbio de jovens da nossa
parceria juntando os vários grupos dos países envolvidos para
partilhar as suas realidades, quebrar barreiras e motivar a
participação juvenil.

 O grupo de jovens é dinamizado com o apoio de duas
embaixadoras do projeto, que foram participantes na 1ª edição.

7 500,00 €

Generation Europe - The Academy

GRUPO DE AÇÃO LOCAL

PARCERIA ESTRATÉGIA KA2 COMPETENCE GROUPS

No âmbito da rede internacional Generation Europe – The
Academy, a Youth Coop colabora em projetos de parcerias
estratégicas (KA2) no âmbito do programa Erasmus+.

 Em 2022 vamos colaborar em vários Intellectual Outputs:
- Guide to Activism – jovens embaixadoras
- Lobby Manual – Técnicos
- Citizenship Methods - Técnicos

4 932,00 €

Plano de Educação e
Formação Cooperativa
Plano desenvolvido para promover a
capacitação dos cooperadores, técnicos,
voluntários e parceiros da Youth Coop,
envolvendo diversas ações ligadas à ação da
cooperativa.

6 009,71€

Informação Juvenil
Promoção de vários eventos de dinamização e promoção da
informação dos jovens englobados na nossa ação enquanto
membro da Rede Eurodesk.

1 622,03 €€
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Comunidade Youth Coop
Projeto piloto - Percurso de voluntariado para o
envolvimento e capacitação de jovens no apoio à
dinamização da comunidade e as suas vertentes no
Centro Lúdico das Lopas com a duração de oito meses.

 9931,77 €

EMPODERAMENTO DE VOLUNTÁRIOS E VOLUNTÁRIAS

Atividades formativas e acompanhamento para a
preparação e capacitação de voluntários e voluntárias,
nomeadamente sobre voluntariado, códigos de conduta e
formação técnica para dinamização de atividades e sobre
as temáticas abordadas.

Dinamização da comunidade de jovens ligada à
Youth Coop através de atividades e iniciativas de
voluntariado jovem, com dinamização on-line e
física. Incluir a criação e dinamização conjunta de
um canal de comunicação online que permitirá
fomentar o sentido de pertença à Youth Coop.

URBANACT ECO-ESPAÇO

Dinamização, decoração e ampliação do Eco-Espaço do Centro
Lúdico das Lopas.
Oficinas de artes manuais ligadas à sustentabilidade e
tecnologia, com foco na reutilização e redução do desperdício,
para o desenvolvimento de competências.
Queremos desenvolver a criatividade, a capacidade de mobilizar
outras pessoas e o espírito de iniciativa pela transformação da
madeira, plástico e papel.

HORTA PEDAGÓGICA 

Dinamização, decoração e manutenção da horta
pedagógica do Centro Lúdico das Lopas.
Oficinas sobre agricultura biológica, compostagem
e para a promoção de estilos de vida mais
sustentáveis. 
Queremos desenvolver a criatividade, o espírito de
iniciativa e o autoconhecimento com atividades
práticas que visam a sensibilização e a manutenção
da horta pedagógica.

Power Youth UP!
Coordenação da parceria Estratégica de inovação KA2 no âmbito
do programa Erasmus + com objetivo de desenvolver
ferramentas para promover a dinamização de espaços
comunitários para o envolvimento, criatividade e participação de
jovens, com base nas práticas e experiências do consórcio de
parceiros europeus.

Com este projeto esperamos tornar os espaços comunitários nos
vários países mais envolventes para jovens, explorando boas
práticas já implementadas e desenvolvendo novas abordagens
com a experiência de todos os parceiros.

104 555,00€

EMBAIXADORAS - GENERATION EUROPE

Apoio à dinamização do Grupo de Ação Local “Generation
Europe”. Queremos desenvolver a capacidade de mobilizar
outras pessoas, o autoconhecimento e o espírito de iniciativa
através de atividades de apoio e mentoria do grupo de ação
local.



CERTIFICADO DE COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS
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ENCONTRO DE COOPERADORES

Encontro anual dos cooperadores da Youth Coop que tem
como objetivo fomentar a ligação e partilha de ideais entre os
vários membros, bem como a definição de planeamento
estratégico, a revisão do ano em curso e futuras
possibilidades de crescimento da cooperativa.

Total: 942,00 € // *Reserva EFC 942,00 €

O curso Formação Pedagógica Inicial de Formadores,
certificado pelo IEFP e permite a obtenção do Certificado de
Competências Pedagógicas – CCP. Este investimento terá
como propósito continuar a apostar na profissionalização da
nossa equipa e da qualidade do trabalho desenvolvido pela
cooperativa.

Total: 400,00 € // *Reserva EFC 400,00 €

"Este plano realça a importância vital da educação e formação nas cooperativas, que se direcionam em primeira linha aos cooperadores, 
representantes, dirigentes e trabalhadores não membro, pretendendo-se contribuir para a sua qualificação e para melhor compreensão 

dos modelos de governação e de estrutura financeira da cooperativa, potenciando a profissionalização da gestão e induzindo os 
cooperadores a participar ativamente na sua cooperativa, a deliberar corretamente nas assembleias, a eleger conscientemente os seus 

órgãos e a controlar a sua atuação. Além disso, ao direcionar-se para o público em geral de modo a sensibiliza-lo quanto ao modelo 
cooperativo, quanto a filosofia e a ideais que persegue, fomentarão adesões e sobretudo adesões conscientes."

Código Cooperativo Anotado, Anotação por Deolinda Meira

FORMAÇÕES SOBRE COOPERATIVISMO

Três formações de cooperativismo para equipa e voluntários
para fomentar o conhecimento sobre estas entidades da
economia social e envolvimento informado na Youth Coop.

Total: 53,95 € // *Reserva EFC 53,95 €

PLANO DE EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO COOPERATIVA 2022

YOUTH COOP

Oportunidades para técnicos de juventude e outras
pessoas que trabalhem com jovens, desenvolverem as
suas competências profissionais no trabalho com e para
jovens.
- Impact Leadership (Portugal)
- Why so Radical? (Croácia)

Total: 0,00 € // *Reserva EFC 0,00 €

CURSOS DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL

CONVERSAS NA CASA

Ciclo de workshops dinamizados com a método
Círculo de aprendizagem, que permite a partilha de
informações e input sobre um tema específico e promover
um debate entre todos os participantes, sobre os tópicos;
- Youth Work / Trabalho Técnico de Juventude
- Gestão de Pequenas Iniciativas
- Educação para os Direitos Humanos

Total: 1 094,90 € // *Reserva EFC 0,00 €

YOUTH WORK E COMUNIDADE

Visitas de estudo para conhecer projetos de envolvimento
comunitário na Área Metropolitana de Lisboa.

Total: 400,16 € // *Reserva EFC 400,16 €

*Reserva EFC - Valor alocado à reserva de Educação e Formação Cooperativa

BOLSA PARA FORMAÇÕES E OFICINAS

Orçamento para cobrir gastos relacionados com taxas de
inscrição e deslocações para formações e oficinas.

Total: 250,00 € // *Reserva EFC 250,00 €

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

Curso desenvolvido pela Youth Coop que pretende dar
bases de conhecimento sobre a utilização da metodologia
de educação não formal em contextos de formação,
desenvolvimento de atividades e na lógica de Youth work
/ trabalho técnico de juventude 

Total: 2 868,70 € // *Reserva EFC 0,00 €



Orçamento

Clubes A.Tua                                                                          53 350,51 €

REAP - Tech Academy                                                            61 756,73 €

Power Youth UP!                                                                104 555,00 €

Generation Europe - The Academy

Grupo de Ação Local                                                       7 500,00 €

Parceria Estratégica KA2                                                 4 932,00 €

Total: 252 500,75 €
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Informação Juvenil                                                                  1 622,03 €

Manual para a Participação Juvenil                                       2 843,00 €

Plano de Educação e Formação Cooperativa                        6 009,71 €
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Comunidade Youth Coop                                                       9 931,77 €
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