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ATIVIDADES 2021 

 
21 Março de 2021 
ENCONTRO YOUTH COOP   
Local: Online 
 

Este evento envolveu a apresentação do plano de atividades da Youth Coop para 2021 à 
comunidade de jovens ligadas à nossa ação. 

Foi um espaço informal de convívio e partilha sobre experiências relacionadas às atividades da 
cooperativa, sendo essencial para estabelecer novas interações, conectar novamente com outras 
pessoas e unir forças para futuros projetos. 

Em este evento foi fundamental fortalecer a ligação de técnicos e jovens que querem juntar-se a 
nossa ação, criando espaço de união por uma comunidade mais participativa. Este espaço serviu 
também para consultar à comunidade juvenil sobre as suas opiniões relativamente ao plano de 
atividades da cooperativa e receber feedback sobre a nossa ação de uma forma direta. 
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Janeiro a Dezembro de 2021 
 

GENERATION EUROPE  
 
Local: Agualva – Cacém e Algueirão Mem Martins  
Jovens envolvidos: 18 jovens de Sintra 
 

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 
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. 

2021 viu o fecho da primeira edição do projeto e do processo do grupo de ação local que culminou na 
“European Action Week” este evento online juntou cerca de 50 jovens europeus durante 3 dias para 
fechar o projeto de generation Europe que teve a sua ação entre 2018 e 2021. O evento contou com a 
presença de representantes de cada grupo de ação local, financiadores, representantes das 
organizações parceiras e atores chave a nível local (stakeholders). Neste evento cada grupo local teve 
a oportunidade de partilhar e apresentar todo o trabalho feito pelos jovens a nível local ao longo dos 
anos, incluindo a sua decisão chave a aos outros jovens europeus. 
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O processo para a nova edição do Generation Europe -The Academy começou com a conferência 
Internacional da rede de parceiros que decorreu em formato online em Julho, juntando os antigos 
parceiros e a nova geração de organizações que estavam interessadas em juntar-se à rede. Na 
conferência foi apresentada a visão para os próximos cinco anos dentro do projeto. A parceria onde a 
Youth Coop se encontra inclui a cooperação com a organização EJBW da Alemanha e a organização 
húngara KacsaKő Egyesület, que envolverá um encontro Internacional de jovens a cada ano a partir 
de 2022 bem como o trabalho a nível local para promoção de cidadania e o foco na inclusão de jovens 
com menos oportunidades em processos de educação não formal e trabalho técnico Juventude. 

Esta nova edição do projeto traz também uma novidade que é a figura de embaixadores do 
Generation Europe. Os embaixadores são jovens que tiveram oportunidade de participar na primeira 
edição e conhecem de perto o conceito de Generation Europe e tem motivação, vontade e espírito 
para começar a desenvolver competências na área do Trabalho Técnico Juventude (Youth Work), 
tornando-se em mentores para o próximo grupo ao estabelecer uma comunicação entre pares. Os 
embaixadores apoiam a dinamização do grupo local a criação de atividades e implementação de 
estratégias de desenvolvimento do grupo de jovens a nível local, mas também têm a oportunidade 
de participar nos encontros internacionais, podendo desenvolver atividades próprias num contexto 
profissional. 

A rede de embaixadores do Generation Europe envolve um percurso de formação específica 
presencial em vários países europeus e de forma online, que é uma oportunidade importante na 
transição enquanto participante, para profissional, dando as bases para fomentar uma nova geração 
de Técnicos de juventude. 

A Youth Coop conta com o apoio de duas embaixadoras, que apoiarão o projeto a longo prazo 
apoiando o grupo e o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional de várias formas. 

 

Em dezembro realizamos o primeiro encontro presencial da nossa nova parceria no centro de 
juventude em Estrasburgo, para estabelecer formas de colaboração, comunicação e criar espaços de 
trabalho entre técnicos das três organizações. Neste encontro estabelecemos também o foco para 
os grupos de jovens a nível local, de forma que tivessem um background e idades similares. 
A parceria é composta por: Youth Coop (Portugal), EJBW (Alemanha) e KacsaKő Egyesület (Hungria). 
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PARCERIA ESTRATÉGICA KA2 
 

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 dos nossos profissionais 
no sector da juventude. 

 “Guidance Papers on the recommended course of action 
for Youth Work strategies”  

Este grupo de trabalho contou com o contributo de várias 
organizações de juventude a nível europeu entre as quais a Youth 
Coop, e teve 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.  

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.  

O Manual completo pode ser consultado nesta página 

https://generationeurope.org/guidance-papers
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“Generation Europe Method BOX”  

Este segundo grupo de trabalho juntou profissionais de diversos países na 
criação de um manual prático de estratégias e dinâmicas que promovam a 
educação cívica a nível europeu, recolhendo práticas e métodos testados no 
seio da própria rede com grupos de jovens locais e internacionais. 

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, contribuindo com a nossa 
experiência para a criação do manual que conta com um conjunto de metodologias que poderão ser 
utilizadas por outros profissionais no âmbito do trabalho de juventude para a promoção da 
educação para a cidadania. 

O manual completo pode ser consultado nesta página 
https://generationeurope.org/archive/method-box 

Em 2021 deu-se início o trabalho de novos grupos de trabalho associados à uma parceria 
estratégica, os Competence Groups: 

→ Methods: Desenvolvimento de métodos para a promoção da educação para a cidadania 
através de livretes temáticos; 

→ Lobby: Criação e implementação de estratégias de advocacy para fomentar o 
reconhecimento do Youth work e Trabalho de Juventude; 

→ Ambassadors: Criação de um manual de ativismo de jovens para jovens, com base na 
experiência da rede e dinamização da rede de embaixadores do Generation Europe; 

→ Communication: Criar estratégias de dinamização, comunicação e alargar a visibilidade do 
trabalho da rede para parceiros, indivíduos e financiadores. 

26 a 29 de abril de 2021 
 

FORMAÇÃO CERTIFICADA FACILITAÇÃO ONLINE EM TRABALHO 
TÉCNICO DE JUVENTUDE 
 
Local: On-line 
Público-Alvo: 14 trabalhadores da Câmara Municipal de Sintra 
 

Desde o início da pandemia covid 19 que a nossa equipa foi desafiada a aprender e encontrar formas 
alternativas de continuar o seu trabalho com e para jovens apesar do distanciamento social, tendo 
desenvolvido várias atividades e até um intercâmbio internacional de jovens parcialmente digital em 
2020.Isto levou ao desenvolvimento de uma grande dinâmica e conhecimentos na digitalização do 
trabalho técnico de juventude que partilhamos nesta formação certificada requisitada pela Câmara 
Municipal de Sintra para alguns dos seus trabalhadores que trabalham em espaços lúdicos com 
jovens, crianças e a comunidade. 
 

https://generationeurope.org/archive/method-box
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Esta formação certificada foi desenvolvida pela equipa técnica da Youth Coop totalmente online, em 
parceria com a empresa Take Off, que apoiou o processo de certificação. 
 
Os objetivos para esta ação formativa foram: a Introdução ao Trabalho de juventude e educação não 
formal em contexto de facilitação on-line; Aprendizagem teórica e prática sobre a utilização de 
ferramentas e plataformas on-line; conhecer as bases de trabalho em equipa e formas de 
estruturação de sessões em contexto on-line; utilizar ferramentas e plataformas de facilitação on-
line; conhecer dinâmicas e métodos para a dinamização de sessões on-line com jovens. 
 

  

 
 

 

CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE 

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 2021 a Youth Coop realizou a preparação, envio e apoio a 5 jovens de Sintra para diversos projetos 
do CES. 
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Março a Dezembro de 2021 

“Europa Es Solidária – De todo para todos”  

Local: Santiago de Compostela, Espanha 
Organizações Envolvidas: Youth Coop (Portugal) e centro sociocultural de Conxo Don Bosco 
(Espanha) 
Jovens envolvidos: 1 jovens 

O projeto teve a duração de 9 meses e acolheu um jovem voluntário enviado pela Youth Coop, em 
Santiago de Compostela. 

O voluntário, em conjunto com voluntários de outros países, apoiou a dinamização de atividades 
educativas e de ocupação de tempos livres para crianças e jovens em um centro comunitário local 
coordenado pela organização de acolhimento. 

" Olá a todxs! me chamo Jordan Garrido! Sou um ex-participante do Corpo Europeu de Solidariedade. 
Durante os longos meses de pandemia vivi pela primeira vez em muito tempo uma situação na qual 
meu planos e objetivos tiveram que ser adiados. Aproveitando dessa ocasião inusitada, procurei 
participar dum projeto CES, algo que já tinha vontade de fazer a muito tempo. Escolhi o centro 
sociocultural de Conxo, em Santiago de Compostela (Espanha). Minha experiência não foi nada 
menos de excecional.  Ajudava a realizar diversas atividades voltadas para o público jovem e 
comunidade local! O centro em que eu voluntariava também me permitia planejar os meus próprios 
projetos (o qual consistia em ensinar japonês para as crianças que lá frequentavam). 

Algo que também sentirei falta, além da beleza da cidade de Santiago, será o meu círculo de 
amigos e rotina de lá, nunca me havia deparado com tantas pessoas fascinantes e 
acolhedoras."  

Jordan, 25 anos 
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Março a Dezembro de 2021 

“ESC2ESC III – Escape from Societal Cynicism to Engage Social Change” 
Local: Recanati, Itália 
Organizações Envolvidas: Youth Coop (Portugal) e Centro Culturale Fonti San Lorenzo (Itália) 
Jovens envolvidos: 4 jovens 

 

O projeto teve duas vertentes, a de acolhimento de longa duração para uma jovem com a 
duração de 12 meses, e a de curta duração para 3 jovens durante 2 meses no verão. 

O projeto de longa duração permitiu à voluntária integrar a ação do centro comunitário da 
organização de acolhimento, ao apoiar a organização de atividades para a comunidade, 
crianças, jovens, adultos ou séniors. O projeto envolveu a participação em atividades tão 
diversas como a dinamização de atividades lúdicas nas colónias de férias de verão para 
crianças, ou contribuir para atividades pedagógicas para jovens no CAG - Centro di 
Aggregazione Giovanile (centro de ajuntamento juvenil) ou um festival cultural durante o verão. 

" Passados alguns meses do fim do meu projeto de voluntariado no Centro Cultural Fonti San 
Lorenzo, em Itália, ficam as saudades, as memórias de um ano muito diferente e cheio de 

novas experiências, aventuras, aprendizagens e vivências. Recomendo a experiência e fica a 
pena de que só se possa realizar uma vez na vida. Foi um ano de tranquilidade e um lugar para o 

autoconhecimento, mas não só. (..) Aprendemos sobre as necessidades e potencial de todas as 
pessoas enquanto indivíduos socias. O importante são elas e o que podem fazer para contribuir 

para uma comunidade altruísta, ativa e interessada no seu meio e no seu desenvolvimento. (…) 

Neste ano explorei diferentes áreas que até agora não tinha tido oportunidade experimentar, desde 
a educação, passando pela fotografia, até à agricultura ou jardinagem. Se tiver de eleger o meu 

momento preferido, escolho a organização e participação no festival Memorabilia de artistas 
emergentes e música alternativa que envolveu teatro, stand-up comedy, cinema e apresentação de 

livros e muito problem solving skills. Mas haverá outros que nunca esquecerei, como: ver o sol a 
nascer do mar; apanhar sol na varanda, mas ter vista para as montanhas com neve de um lado e o 

mar no outro; ter uma pintura de street art com a minha cara num moral de 10×7m na escola ou as 
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míticas noites do arci la serra; as pizzas e a pasta al dente; a cultura do "aperitivo"; ou as pessoas 
com quem tive a oportunidade de conectar e criar relações boas e genuínas. 

Itália foi sem dúvida o país que mais me surpreendeu pelas suas pessoas e pela cultura que tanto se 
assemelha à nossa. É um país rico de beleza, com sítios incríveis, comida deliciosa e uma cultura 

musical muito forte e, por isso, penso voltar num futuro próximo porque a verdade é que um ano 
não me bastou.” 

Sara, 24 anos 
 

    

    

 

O projeto de curta duração teve o propósito de, durante 2 meses, receber uma equipa de 
12 voluntários de vários países. 3 Jovens voluntários de Sintra foram enviados pela Youth 
Coop, que esteve responsável pela preparação, seleção, envio e apoio ao grupo durante esta 
experiência. A equipa de voluntariado teve a oportunidade de colaborar com a ação 
pedagógica do Centro Culturale Fonti San Lorenzo principalmente em duas tarefas: 
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- Dinamização de atividades para as colónias de férias para crianças do bairro, que seguem 
uma dinâmica muito participativa ao darem liberdade aos próprios participantes de 
tomarem parte das decisões sobre as atividades da programação, colocando-os em 
contacto com processos participativos adaptados para crianças, onde foi possível trabalhar 
questões relacionadas com a cidadania, responsabilidade e participação. 

- Apoio logístico, planeamento e implementação do festival cultural Memorabília, que 
contou com vários artistas de áreas como a música, comédia, artes visuais e outras, 
fomentando o envolvimento e participação da comunidade. 

“Só tenho coisas positivas a apontar em relação à minha experiência. Desde a pequena vila de 
Recanati, passando pelo alojamento, companheiros de casa e terminando claro, no Summer Camp 
com as crianças. 

Sinto que estamos a criar um grande impacto nas crianças e na comunidade de Recanati em si. 
As atividades com as crianças são sempre super interativas, dinâmicas e escolhidas pelas próprias 
crianças. Jogos de água, jogar futebol, toca e foge, escondidas, fazer máscaras de super-heróis, 
entre tantas, tantas, tantas outras. 

É uma experiência que mais tarde vou, com toda a certeza, recordar com muito carinho.  

Jorge, 22 anos 
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Março a Outubro 2021  

URBANACT – POR UM MUNDO MELHOR 

Local: Centro Lúdico das Lopas 
Organizações Envolvidas: Youth Coop (Portugal), CM-Sintra, Centro Culturale Fonti San Lorenzo 
(Itália); Associação Auryn (Espanha). 
Jovens envolvidos: 10 Jovens de Sintra e 7 voluntários internacionais de Itália e Espanha. 

 
A Youth Coop promoveu o projeto Urban Act de acolhimento de voluntários portugueses, italianos e 
espanhóis no âmbito do “Corpo Europeu de Solidariedade”. 

O “Urban Act – Por um Planeta Melhor” lançou as suas sementes para fazer crescer novos espaços 
nas zonas urbanas de Sintra e abriu caminhos para ideias e vontades de melhorar as nossas ações 
para um mundo mais sustentável. 

Este projeto incluiu duas atividades principais:    

→  Projeto de voluntariado individual de seis meses com dois voluntários/as para apoiar e 
complementar as atividades dinamizadas pela Youth Coop em espaços comunitários de 
Sintra, com maior destaque, no Centro Lúdico das Lopas. As temáticas de trabalho definidas 
para as atividades foram: a educação para a sustentabilidade, nomeadamente combate ao 
desperdício e sensibilização para as alterações climáticas, a educação para a cidadania e a 
educação não formal. O percurso foi definido incluindo atividades culturais e de 
sensibilização para integração dos voluntários, seguido de ações de formação e 
acompanhamento sobre dinamização de atividades e princípios de educação não formal, 
bem como momentos de avaliação e acompanhamento dos voluntários. Os voluntários 
foram integrados através do apoio logístico às atividades de projetos em curso (Clubes 
A.Tua e atividades regulares no centro), com um gradual envolvimento na dinamização das 
atividades.  

→ Projeto de voluntariado em equipa para reabilitação do anfiteatro; criação de uma horta 
pedagógica e de mobiliário exterior para o Eco Espaço e oficinas criativas.  Providenciar 
atividade de sensibilização para as temáticas da educação sustentabilidade na área ao 
combate ao desperdício. Durante catorze dias, a Youth Coop contou com o apoio de dez 
jovens voluntários e voluntárias de Itália e Portugal na criação de um “eco-espaço” para a 
valorização da área exterior deste centro comunitário da qual os jovens, as famílias e 
organizações que integram a comunidade de Agualva podem usufruir. 

Iniciativas dinamizadas no âmbito do projeto “Urban Act - POR UM MUNDO MELHOR” 
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DAR Á LINGUA: encontros interculturais com o intuito de interagir com a comunidade local e 
conhecer a cultura italiana e espanhola a partir de desafios dinamizados pelos voluntários 
internacionais de longa duração. As sessões contaram com a participação de 27 jovens da 
comunidade local. 

DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE: Tendo como tema “Transformar Sistemas Alimentares - 
Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária”, os voluntários internacionais de longa duração 
e uma voluntária local, prepararam atividades para a comunidade local no evento comemorativo 
promovido no Centro Lúdico das Lopas. Os voluntários desenvolveram uma sessão de cinema, 
workshops ligados às temáticas da sustentabilidade e partilharam a sua experiência de voluntariado 
com a Youth Coop. O evento contou com 80 jovens com idades entre os 13 e 18 anos provenientes 
de organizações locais (Casa Seis) e contou com a colaboração do SMAS na partilha de uma sessão 
de esclarecimento do projeto dos Bio Resíduos. 

     

WORKSHOPS ABERTOS Á COMUNIDADE: Os voluntários realizaram diferentes workshops 
promovendo atividades relacionadas com a criatividade, a reutilização de matérias e as artes 
circenses, de forma a dinamizar o espaço do centro lúdico das lopas e colocar em prática as suas 
competências adquiridas durante o percurso do projeto. 

“This experience "appeared" at an important and challenging time in my life. I was looking for 
an experience that could support the development of professional skills but turned out to be 

something else. I learned to be patient with myself and others, to moderate conflicts and 
expectations, to organize myself and, of course, to learn a new language and culture.” 

Silvia, 28 anos, Voluntária Italiana 
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EQUIPA DE VOLUNTARIADO – INTERVENÇÃO NO CENTRO LÚDICO DAS LOPAS: 

Durante catorze dias, a Cooperativa contou com o apoio de dez jovens voluntários e voluntárias de 
Itália e Portugal na criação de um “eco-espaço” para a valorização da área exterior deste centro 
comunitário da qual os jovens, as famílias e organizações que integram a comunidade de Agualva 
podem usufruir. 

A intervenção teve início no dia quatro de Setembro com a chegada dos jovens ao espaço que seria 
o seu alojamento e espaço de convívio dos dias seguintes. Nos dois dias que se seguiram à chegada 
e apresentação, o grupo foi convidado a conhecer a realidade local e a refletir sobre os conceitos de 
sustentabilidade, comunidade e educação não-formal. Foram propostas várias dinâmicas e desafios 
para facilitar o diálogo e fomentar as relações entre os e as participantes.  No terceiro dia, os e as 
participantes organizaram uma noite cultural e social com a partilha de tradições e curiosidades 
sobre Portugal e Itália. 

  
A Quinta do Castelo, mais conhecida por “Seminário dos Missionários da Consolata”, foi o espaço 
para albergar os e as jovens participantes que tiveram a oportunidade de experimentar uma 
realidade mais comunal e de partilha. 

Uma vez constituído o grupo, já com uma relação de companheirismo e de apoio, os jovens 
começaram as intervenções nos espaços do CLL. 

O plano para o espaço a intervencionar estava estabelecido de forma a aceitar soluções criativas e 
flexíveis, adaptadas à pluralidade de conhecimentos dos voluntários e voluntárias: a meta seria criar 
um local onde os jovens poderiam socializar e aproximar-se de práticas ligadas à ecologia e à 
sustentabilidade. Os técnicos da YouthCoop criaram um ambiente onde os e as voluntárias tiveram 
autonomia para se dividirem em grupos de interesses, discutir e experimentar várias abordagens e 
organizar o seu próprio trabalho, tendo sempre em conta que o tempo era limitado e existia espaço 
para experimentar e errar. 
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Assim começou a criação do ECO-ESPAÇO do Centro Lúdico! 

O espaço conta com três áreas que receberam intervenções de recuperação ou de recriação: 

• Zona de Socialização: Criação de mobiliário urbano, utilizando paletes de madeira 
desperdiçadas; 

• Zona de Experimentação: Criação de uma horta pedagógica; 
• Zona de Expressão: Recuperação da pintura do auditório exterior. 

  

  

Os jovens tiveram também a oportunidade de visitar Lisboa numa perspetiva diferente: uma visita a 
diferentes projetos comunitários e ligados à sustentabilidade, tal como o projeto “O Grilo do Beato” e 
a Cooperativa Fruta Feia. Desta maneira dinâmica e prática, o grupo foi levado a refletir sobre a 
realidade, sobre estes projetos que contribuem para se viver de uma forma mais equilibrada com os 
recursos disponíveis, sobre as necessidades locais e sobre os desafios ambientais que se avizinham 
e respetivas soluções. 

A intervenção culminou na Conferência Eco-Espaço das Lopas em os e as jovens voluntárias 
fizeram a apresentação dos resultados alcançados. Esta Conferência integrou ainda uma conversa 
com o tópico «O Trabalho do Técnico da Juventude para a Sustentabilidade em Espaços 
Comunitários». 
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Esta iniciativa contou com participação de vários elementos importantes da nossa comunidade, 
incluindo representantes e técnicos dos parceiros do projeto, técnicos de juventude, decisores 
políticos e jovens de diferentes localidades de Agualva-Cacém. 

Foi um momento de diálogo e de debate sobre o futuro e sobre como se podem criar sinergias para 
construir pontes entre entidades e grupos de jovens no sentido de realizarem mais iniciativas para 
melhorar as nossas comunidades e espaços públicos. 

Destacamos a visita de diferentes departamentos da Câmara Municipal de Sintra e do SMAS Sintra 
para enriquecer a experiência e dar a conhecer novos projetos, como o programa dos “Bio resíduos”. 

 

  

Estes projetos oferecem encontros de ideias e também a presença de técnicos de juventude 
motivados para oferecer novas experiências. Os voluntários e voluntárias tiveram oportunidade de 
ouvir uma palestra sobre “A Vespa Asiática e o seu impacto no território de Sintra”, dinamizada por 
técnicos da DSAE – Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Energia – da Câmara Municipal de 
Sintra, em que aprenderam a identificar vários tipos de Vespas e Abelhas, qual a razão da presença 
da vespa asiática em território português (e noutros territórios europeus) e como é que os serviços 
de conservação da fauna e flora estão a lidar com esta espécie invasora. 

Mais informação nesta página. 

 

https://youthcoop.pt/urbanact-lopas/
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“The best part of the experience was being with young people and showing my art - juggling. I 
showed that with simple things they can do incredible things and imagination has no limits. I 

loved living in Lisbon and I quickly made friends for my life.” 

Daniel, 26 anos, Voluntário Espanhol 

     

 

“In the early days I was very excited about the group and the project, it was something new 
and I had the opportunity to meet new people. Then I was a little scared that we wouldn't 

have time for so much. Disassemble pallets, paint, set up a vegetable garden, make an event, 
socialize. It was intense but in the end it all paid off. I learned about group dynamics and how I 

can contribute to doing something for the community.” 

Maria, 19 anos, Voluntária Portuguesa 
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Janeiro a Dezembro de 2021 

 
CLUBES A.TUA – ONDE PODES SER +   
Local: Sintra 
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 focou-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 promoveu 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 aconteceram ao longo do ano, em formato de clubes, com encontros semanais com 
dois grupos de jovens. 

O início do projeto aconteceu com dois grupos nos diferentes espaços de intervenção com uma 
totalidade de 22 jovens destas localidades. No primeiro trimestre foi marcada com grandes 
restrições e medidas de prevenção da disseminação do vírus COVID-19, contudo ao longo do projeto 
as medidas foram alteradas, possibilitando a realização de mais atividades em conjunto e 
providenciar mais dinâmicas.  
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O primeiro percurso envolveu sessões temáticas regulares aos sábados, adaptando estratégias de 
interação e implementação de atividades entre pares de acordo com as medidas de segurança 
vigentes. O percurso abrangeu diversas atividades especiais com os dois grupos como o 
acampamento de final de Verão, saída de praia como ação sobre os mioplásticos na costa atlântica e 
a apresentação final em moldes de “Gala Comunitária”.  

No final do percurso, os jovens puderam identificar problemáticas na comunidade e propor 
iniciativas para responder aos desafios apresentados. O “Bookshelf” – Iniciativa de promoção para 
Leitura foi o resultado do grupo ligado ao Centro Lúdico das Lopas (Agualva), como resposta á falta 
de interesse e acesso a livros. Já os “Bigodes Sorridentes” foi a iniciativa desenvolvida pelo grupo da 
Casa da Juventude sendo a criação de um abrigo animal para ser instalado na rua, abrigando a 
comunidade de gatos de rua perto da Casa da Juventude. 

 “A equipa ajudou sempre no que precisávamos, mas também queriam que nós fizéssemos 
e puxássemos pela nossa cabeça para nos ajudar a desenvolver melhor as nossas ideias.” 

Gonçalo,18 anos, Centro Lúdico das Lopas 
 
 

     

 

 “Espero que continuem com este projeto porque é um projeto que vale bastante a pena 
participar nele. Aprende-se bastantes coisas, cria-se grandes amizades, entende-se o que 
está acontecer com o nosso mundo.” 

Rita,18 anos, Centro Lúdico das Lopas 
 

 “Cresci muito enquanto pessoa e fiz amigos que levo para a vida.”  

Esmeralda, 15 anos, Casa da Juventude 
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Junho a Dezembro de 2021 
 

POWER YOUTH UP  
Local: Sintra e Almada, Portugal 
Organizações Envolvidas: Youth Coop e Associação Novo Mundo Azul (Portugal); POD - 
Asociación para la Participación, Oportunidad y Desarrollo (Espanha); Centro Culturale Ricreativo 
Fonti San Lorenzo (Itália); Fundatia Judeteana Pentru Tineret Timis (Romania); Monopatia Allilegiis 
-Pistes Solidaires (Grécia). 
Participantes: 13 técnicos de juventude, técnicos de projeto e gestores de projetos sociais. 

O Projeto “Power Youth Up” visa contribuir para o envolvimento de jovens em espaços comunitários 
através do Trabalho Técnico de Juventude (Youth Work) recorrendo a metodologias ligadas com o 
desenvolvimento da criatividade, o pensamento crítico, a experimentação e a cidadania ativa e 
europeia. Trata-se de uma parceria para a inovação na área da juventude para a capacitação das 
organizações juvenis e dos espaços comunitários onde estas organizações atuam.   

Pretende-se com este trabalho desenvolver estratégias conjuntas para a dinamização de espaços 
públicos e comunitários com autoridades publicas, promovendo a curiosidade e experimentação 
ativa de jovens, promovendo o aumento da sua autoestima, desenvolver competências para um 
maior pensamento crítico, bem como reduzir o seu medo de falhar. 

 

     
Como resultados espera-se desenvolver: 

→ Metodologia de envolvimento de jovens em espaços comunitários – conjunto de abordagens 
e métodos para promover a experimentação, a resiliência, o pensamento critico e a 
participação através do Trabalho Técnico de Juventude e a Educação Não Formal. 
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→ Guia de boas práticas – documento digital que sumarize boas práticas de trabalho técnico 
de juventude ligada a espaços comunitários e organizações sociais. 

→ Recolha de necessidades dos jovens – para inspirar a ação de instituições privadas e 
públicas de acordo com as necessidades expressas pelos jovens. 

→ Estratégia de Comunicação e Gamificação – refletir sobre aspetos e processos para o 
melhor comunicar aos jovens os objetivos e possibilidades dos espaços dos jovens, bem 
como incentivar o seu envolvimento através de métodos que promovam a curiosidade e a 
experimentação. 

→ Formação de técnicos de juventude e líderes juvenis sobre temáticas ligadas a Cidadania 
Ativa Europeia e gamificação, bem como aspetos de ativação e envolvimento de jovens nos 
diferentes ambientes. 

→ Formação Massiva Online (MOOC) sobre facilitação digital e metodologias de envolvimento 
comunitário. 

O primeiro encontro do projeto foi organizado pela Youth Coop e a Associação Novo Mundo Azul e 
decorreu em Dezembro com os representantes de todas as organizações para dar início ao projeto 
e ao planeamento estratégico proposto para o decorrer do mesmo. Foram discutidas as 
metodologias, os papeis de cada parceiro a desempenhar no projeto, definir objetivos e resultados 
intelectuais do projeto. 

Realizou-se visitas de reconhecimento às áreas de intervenção em Portugal, abrindo diálogo com os 
parceiros sobre as questões ligadas á gestão de espaços dedicados à comunidade juvenil nas suas 
realidades. 

Resultados do 1º Encontro Internacional: Constituição de grupos de trabalho para o 
desenvolvimento de um plano de ação para a criação dos resultados intelectuais. Desenvolvimento 
de um plano de disseminação e de revisão da qualidade dos resultados.   
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3 a 5 de Outubro 

ENCONTRO DE COOPERADORES 

Local: Aveiro 
Organizações Envolvidas: Youth Coop 
 

O encontro de cooperadores de 2021 decorreu em Aveiro onde foi possível promover a relação e 
partilha direta entre os cooperadores bem como promover a reflexão sobre a ação da organização e 
estratégias de ação nas suas diversas áreas, como a gestão corrente, gestão de recursos humanos, 
gestão de parcerias e projetos entre outros. 

Este evento foi organizado para 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 sem fins 
lucrativos para os próximos anos. 

 

          

 

15 a 20 de Novembro 

“THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION” TRAINING COURSE 

Local: Pudasjärvi, Finlândia 
Promotor da Formação: Finnish National Agency for Education EDUFI / Agência Nacional para a 
Educação (Finlândia) 
 

A Youth Coop esteve presente na formação internacional “The Power Of Non Formal Education”  
que fortaleceu a formação e reflexão sobre a metodologia de educação não formal aplicada ao 
trabalho técnico de juventude / Youth Work, onde foi possível partilhar experiências com os outros 
30 participantes e os facilitadores da formação, tornando-se em um momento importante de 
reflexão e aprendizagem. 

Esta formação promovida no âmbito do programa Erasmus +, teve como objetivos: 

→ Incentivar os participantes a refletir sobre o poder da Educação não-formal (ENF) através 
da experimentação de diferentes métodos; 

→ Analisar o papel e a realidade da ENF em diferentes países da Europa; 
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→ Descobrir e debater a estratégia Europeia de ENF; 
→ Lutar contra as crescentes abordagens consumistas de jovens, no campo da educação não-

formal; 
→ Explorar os significados e papéis de diferentes dimensões educativas (formal, não-formal, 

informal); 
→ Reconsiderar as práticas diárias de trabalho de juventude / Youth Work. 

 

       
 

    
 

 
 

"Foi um curso intensivo que me permitiu refletir sobre o poder da metodologia de 
educação não formal no trabalho com jovens, olhando para a nossa realidade na Youth 

Coop e a minha experiência pessoal enquanto coordenadora de projetos. 
Pude conhecer novos métodos e também a experiência de outros profissionais que 

trabalham um pouco por toda a Europa. 
Trago muitas aprendizagens, contactos e vontade de aplicar os conhecimentos na 

nossa realidade!" 
 

Edite, Coordenadora de projetos 
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Janeiro a Agosto 2021 

“TOTHRE – TRAINING OF TRAINERS IN HUMAN RIGHTS EDUCATION 
WITH YOUNG PEOPLE” 

Local: Online e em Budapeste, Hungria 
Promotor da Formação: Conselho da Europa e Nações Unidas 

 
A Youth Coop foi representada com um participante na edição de 2021 da Formação de Formadores 
em Educação para os Direitos Humanos com jovens (TOTHRE).  A formação incluiu fases de 
eLearning e 7 dias de um curso presencial no Centro Europeu de Juventude de Budapeste. 

Este curso formativo foi promovido pelo Conselho da Europa em cooperação com as Nações Unidas 
em contexto do Conselho Europeu sobre a Educação para a Cidadania Democrática / Educação 
para os Direitos Humanos.  

      

 

Esta formação procura, particularmente, responder a atuais ameaças e desafios globais para a 
cultura dos direitos humanos, incluindo a crise climática e as suas consequências. Também são 
feitas ligações com o Programa Mundial de Educação para os Direitos Humanos, especialmente em 
vista para a sua 4ª fase, que se irá focar na juventude. 

Esta apoia a implementação do Conselho Europeu sobre a Educação para a Cidadania Democrática 
e Educação para os Direitos Humanos através do desenvolvimento de competências dos 
formadores, para que estes as apliquem com qualidade em atividades de educação para os direitos 
humanos com jovens a nível nacional/ local e para defender uma maior integração da educação 
para os direitos humanos política de juventude e no trabalho de juventude. 
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O TOTHRE prepara formadores com desejo de aplicar e disseminar abordagens e padrões de 
educação para os direitos humanos a nível local, nacional e internacional. Esta também apoia a 
qualidade e a sustentabilidade das atividades de formação de educação para os direitos humanos a 
nível nacional. 

Dezembro de 2021 

REDE EURODESK 

Local: Braga 
Promotor da Formação: Agência Nacional Erasmus + Juventude em Ação 

A Youth Coop integrou a Rede Eurodesk como organização multiplicadora em 2021, e participou no 
encontro da rede que aconteceu em Braga de 16 a 18 de Novembro. 

O Eurodesk é uma das fontes gratuitas de informação mais abrangente e acessível para os jovens 
sobre oportunidades de mobilidade e de aprendizagem internacionais, entre outras, sendo um 
suporte ao programa Erasmus+ e ao Corpo Europeu de Solidariedade. 

A rede Eurodesk está presente em 36 países. Nestes países os Centros Eurodesk, com a ajuda dos 
multiplicadores, levam a cabo a missão da Rede Eurodesk: “Sensibilizar os jovens sobre 
oportunidades de aprendizagem, mobilidade, financiamento e participação, incentivando-os a 
tornarem-se cidadãos ativos.”  Reúne atualmente cerca 1600 profissionais dinamiza e divulga um 
pouco por toda a Europa informações sobre oportunidades de mobilidade para os jovens na Europa. 

A rede Eurodesk presta, ainda, serviços de resposta a pedidos de informação do Portal Europeu de 
Juventude e de gestão do seu conteúdo, informações sobre financiamento, eventos e publicações. 
O Portal Europeu da Juventude disponibiliza informações e oportunidades a nível europeu e 
nacional de interesse para jovens que vivam, estudem e trabalhem na Europa. 

         
 
Janeiro a Dezembro de 2021 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

Local: Online e presencial 
Organizações Envolvidas: Entidades participantes do CMJS 

 
A Youth Coop integra desde 2019 o Conselho Municipal de Juventude de Sintra (CMJS) que é o 
órgão consultivo do município sobre matérias relacionadas com a política de juventude. Este órgão é 
composto por várias organizações que desenvolvem a sua ação com e para jovens em Sintra e 
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segue a sua ação tendo em conta as indicações da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro e o 
regulamento próprio. 

No âmbito da promoção do trabalho desenvolvido pelo CMJS, a Youth Coop integra também a 
Comissão Permanente do CMJS, composta por um conjunto de organizações que asseguram o 
funcionamento do CMJS entre as reuniões do plenário bem como Coordenar as iniciativas do 
conselho e organizar as suas atividades externas (entre outras). 
 
Algumas das atividades decorridas em 2021 no CMJS contam com: 

→ Apresentação e debate sobre o Documentário “Prelúdio” da autoria da Narrativa Aleatória 
sobre o impacto da pandemia Covid 19 na vida dos jovens 

→ Participação de 3 representantes do CMJS no A3: Encontro Nacional de Conselhos 
Municipais de Juventude e posterior partilha e reflexão sobre os resultados - Carta A3: 10 
ideias para modernizar os Conselhos Municipais de Juventude. 

→ Aplicação de um Inquérito aos membros do CMJS de forma a analisar o grau de 
envolvimento e participação dos membros do CMJS de modo a melhorar o seu 
funcionamento e atuação futura. 

→ Participação no Seminário “O Futuro dos Equipamentos e Espaços para a Juventude” no dia 
27 de maio e apresentação do exemplo de partilha de espaço entre a CMS no Centro Lúdico 
das Lopas e a Youth Coop. 

 
 
23 e 24 de Abril 2021  

A3: ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE 
JUVENTUDE 

Local: Online 
Organizações Envolvidas: Youth Coop, CM Sintra, CM Porto, CM Braga, IDPJ, CNJ, FNAJ e outras 

 

A Youth Coop esteve presente no primeiro Encontro Nacional de Conselhos Municipais de 
Juventude enquanto organização representante do Conselho Municipal de Juventude de Sintra. 
Este evento 332 participantes, incluindo 159 jovens, 48 vereadores e 82 técnicos de juventude 
municipais e contou com a presença da vereadora Sameiro Araújo, vereador Catarina Araújo, vice-

https://encmj.cm-braga.pt/carta-a3/
https://encmj.cm-braga.pt/carta-a3/
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presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Sónia Paixão, dos presidentes do 
Conselho Nacional de Juventude, João Pedro Videira, e da Federação Nacional das Associações 
Juvenis, Tiago Rego, Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, Observatório Português da 
Juventude e Universidade do Minho. 

Ao longo de dois dias, os participantes trabalharam em equipa, com princípios e práticas de 
aprendizagem não-formal, para criar a Carta A3: 10 ideias para modernizar os Conselhos Municipais 
de Juventude e uma Bolsa de projetos para transformar deias em boas práticas. O A3: ENCMJ 2021 
promoveu aprendizagens mútuas e entre pares e apoiou o desenvolvimento de competências de 
cidadania, pessoais e sociais e de trabalho com jovens. O segundo dia de trabalhos incluiu o 
Encontro Nacional de Vereadores de Juventude 2021. 

 

      

 

CONCLUSÃO 

A Youth Coop – Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL, anualmente apresenta este 
relatório à comunidade, aos parceiros, financiadores e mecenas para demonstrar os resultados 
atingidos ao longo do ano.  

O ano 2021 foi marcante pela continuação dos desafios relacionados com a pandemia da covid 19 no 
mundo. As mudanças de contextos sociais e culturais resultante do COVID-19 trouxeram acrescidos 
desafios no trabalho com e para jovens. Procuramos a criação de espaços seguros de aprendizagem 
em formato presencial, promovendo o bem-estar e saúde mental dos mesmos. 

Neste contexto, a implementação do plano de atividades resultou no desenvolvimento de novas 
abordagens no contexto do Trabalho Técnico de Juventude e contribuiu para a maturação da 
organização. 

A equipa técnica cresceu com um novo elemento para apoiar a ação da cooperativa na 
implementação de projetos locais. 

Acolhemos, pela primeira vez, dois jovens voluntários internacionais que permaneceram durante 
seis meses para contribuir para as atividades e ação local da Youth Coop, desenvolvido no contexto 
do Corpo Europeu de Solidariedade. Também acolhemos durante duas semanas uma equipa de 
jovens voluntários e voluntárias internacionais para apoiar a criação de um “Eco-espaço” no Centro 

https://encmj.cm-braga.pt/carta-a3/
https://encmj.cm-braga.pt/carta-a3/


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

 

ATIVIDADES 2021 

 

www.youthcoop.pt Página 27 de 29 

Lúdico das Lopas, recondicionando um espaço público vazio, reutilizando vários materiais para 
tornar este espaço numa zona de convívio para a comunidade e criar uma horta pedagógica para 
ser dinamizado entre o Jardim de Infância e o Centro Lúdico das Lopas. 

Iniciamos as atividades práticas do projeto Clubes A.Tua, abordando o desenvolvimento de 
competências pessoais e o envolvimento cívico de dois grupos de jovens em temáticas como as 
desigualdades sociais, sustentabilidade e a participação juvenil.  

A parceria estratégica “Power Youth Up” foi iniciada, promovendo um plano de atividades para a 
reflexão e aprendizagem sobre a importância dos espaços comunitários como locais participativos, 
criativos, onde os jovens possam espaço para experimentar e ligarem-se a novos jovens. Esta 
reflexão está a ser feita com organizações de vários países, tendo iniciado os seus primeiros passos 
com a primeira conferência de parceiros que incluiu visitas a organizações inspiradoras em 
Portugal. 

Conseguimos dar continuidade à nossa estratégia local no âmbito de divulgação e advocacy1 pelos 
direitos dos jovens e trabalho técnico de juventude2 que ambiciona promover nas suas áreas de 
atuação a capacitação dos participantes e o desenvolvimento comunitário.  

A inclusão de jovens com menos oportunidades3 nas nossas atividades constituiu uma constante 
preocupação da equipa, de forma a contribuir positivamente para o seu desenvolvimento bem 
como o esbatimento das barreiras que estes jovens enfrentam no dia-a-dia, que os possam impedir 
de desenvolver competências para a vida adulta e criar espaço para comportamentos de risco.  

A equipa teve a oportunidade de desenvolver novas competências profissionais e aprendizagens 
através de várias formações internacionais para técnicos que permitiram refletir em conjunto sobre 
a ação da cooperativa e projetos atuais.  

2021 foi o ano do início da nova fase da Rede Internacional Generation Europe, da qual a Youth Coop 
faz parte desde 2018, e que junta mais de 30 organizações que trabalham em prol do 
desenvolvimento da juventude em vários países europeus através de estratégias de cooperação 
integradas, permitindo o desenvolvimento de profissionais, jovens e comunidades locais.  

Integramos a Rede Eurodesk, formalizando o trabalho de informação jovens que a Youth Coop faz 
desde a sua fundação, para fomentar o direito ao acesso à informação e à igualdade oportunidades. 

Foi um ano de crescimento e alargamento de experiências que foram determinantes para que a 
missão e a visão da Youth Coop ganhassem forma e vida na comunidade. 

 

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

https://www.youthcoop.pt/trabalho-de-juventude/
https://www.youthcoop.pt/menos-oportunidades/
https://www.youthcoop.pt/trabalho-de-juventude/
https://www.youthcoop.pt/menos-oportunidades/
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