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PROJETOS PREMIADOS
Prémio “Boas Práticas I Associativismo Juvenil”
NORTE
Prémio Ex-Aequo
Associação Juvenil Transformers
Projeto vencedor: Escola de Superpoderes
Nestas escolas de talentos, os aprendizes escolhem aquilo que querem aprender e frequentam
aulas dessa atividade durante um ano letivo. Pretende-se capacitar crianças, jovens, adultos e
seniores para serem agentes de mudança nas suas comunidades, através dos diferentes talentos
que aprendem. O payback é o aspeto mais inovador de todo o processo: cada grupo identifica um
problema social à sua volta e tem como objetivo resolvê-lo ou minimizá-lo através da atividade que
recebeu, devolvendo à comunidade o que aprendeu.
Prémio Ex-Aequo
U-DREAM – Partículas de Fantasia
Projeto vencedor: Expansão da U-DREAM para Braga
Projeto social autossustentável promovido por estudantes que promove a realização de sonhos de
crianças e famílias em situações complicadas, junto da comunidade local através de campanhas de
intervenção urbana e junto dos mais novos, nas escolas secundárias através de palestras
motivacionais. Este projeto, iniciado no Porto, expandiu-se para Braga, dando a oportunidade aos
estudantes da Universidade do Minho, de participarem no projeto, acedendo a diferentes
experiências sociais levar o impacto social da U. DREAM às famílias, instituições e população de
Braga, através das agitações urbanas e eventos realizados na cidade.
CENTRO
Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes
Projeto vencedor: Etapa Portuguesa do Campeonato Europeu de Motocross 65 cc / 85 cc
Projeto com dimensão internacional, de promoção do motocross e da dinamização social, cultural
e económica da aldeia de Fernão Joanes do Parque Natural da Serra da Estrela. Durante os dias de
prova milhares de pessoas deslocam-se ao Crossódromo das Lages, proporcionando momentos
diferenciadores do dia a dia da vida quotidiana nesta região. Por sua vez, a realização desta
iniciativa promove a educação não formal e o acesso de jovens desfavorecidos a atividades de
índole cultural e recreativa.
LISBOA E VALE DO TEJO
Sol sem Fronteiras - Associação de Solidariedade Jovens sem Fronteiras
Projeto vencedor: Voluntariado de Curta Duração Ponte Solidária 2017 (Portugal – Cabo Verde) –
Acolher o Toque da Missão
Projeto de voluntariado jovem em Cabo Verde, destinado a crianças e jovens de diversas
comunidades, onde foram desenvolvidas várias iniciativas e atividades em diversas áreas de
intervenção, como a educação (dinamização de tempos livres, pedagógicas e educativas, atividades
de desporto e atividades de apoio extraescolar em a várias disciplinas), saúde (dinamização de
curso em cuidados básicos de saúde, com enfase na prevenção e noções de higiene pessoal e
comunitária) e cidadania (encontros com os líderes das comunidades e das várias pastorais da
paróquia com o propósito da partilha e capacitação para temáticas na vertente social e capacitação
cívica).

ALENTEJO
SUÃO – Associação para o Desenvolvimento Comunitário
Projeto vencedor: Suão TV – A Sintonização Solidária
Este canal, criado e desenvolvido com o apoio de programas do IPDJ (OTL e Geração Z), produz
conteúdos, em formato digital de duração média de 30 minutos, trimestralmente e relativos à
realidade de São Miguel de Machede, cuja divulgação é feita através de redes sociais, meio digital e
via associação. Para além de dar a conhecer, divulgar e valorizar a atividade da SUÃO, pretende
criar um instrumento acessível, participado e económico de comunicação na comunidade,
promover a partilha de conhecimentos e experiências entre todas as gerações, dar a conhecer,
valorizar e divulgar o património material e imaterial e promover a partilha de conhecimentos
entre a comunidade de São Miguel de Machede e outras comunidades locais.
ALGARVE
MOJU - Associação Movimento Juvenil em Olhão
Projeto vencedor: VEEhYcLE – Volunteers as an ENgine for social inclusion of Young peopLE
Projeto voluntariado como ferramenta para promoção da inclusão social de crianças e jovens, que
envolveu a participação de 4 voluntários internacionais. Os voluntários tiveram a oportunidade de
experimentar uma cultura e estilo de vida totalmente diferentes, bem como utilizar o
conhecimento e a experiência adquirida nos seus países. Pretendeu desenvolver a solidariedade e
promover a tolerância entre jovens, em particular para promover a coesão social da EU, uma vez
que os voluntários tiveram oportunidade de observar as dificuldades dos jovens que vivem na
região, particularmente nos bairros onde as atividades foram desenvolvidas.

Prémio “Boas Práticas I Associativismo Estudantil”
NORTE
Associação de Estudantes de Farmácia da Universidade do Porto
Projeto vencedor: Pharma Start&Solve
O Pharma Start & Solve surge como um concurso, com formação para os participantes, que tem
como objetivo o desenvolvimento das capacidades de empreendedorismo, inovação e de
resolução aplicada de problemas. A primeira edição pretendeu levar os estudantes a apresentar
candidaturas de projetos que promovam meios para a população idosa respeite o regime
terapêutico que lhe é definido.
LISBOA E VALE DO TEJO
Associação Académica da Universidade da Madeira
Projeto vencedor: Universitas
O projeto, que teve por base a integração dos alunos do 1º ano da Universidade, pretende fazer a
ligação entre o universo juvenil estudantil ao universitário e associativo, através da dinamização de
atividades destinadas a futuros alunos (campo de Férias, o UMajuda e visitas educativas ao
Campus); promover o acolhimento (desenvolvido por voluntários, em parceria com entidades
públicas e privadas); a defesa dos interesses dos estudantes e o combate do abandono escolar
(atribuição anual de refeições e material escolar) dos alunos da Universidade da Madeira e ser um
elemento facilitador na transição dos alunos finalistas para o mercado de trabalho (dinamização de
seminários, do know-how alcançado através da participação em projetos de voluntariado).

ALGARVE
Associação Académica da Universidade do Algarve
Projeto vencedor: Campus de Férias
Campo de férias, formado semanalmente por 3 grupos divididos por faixas etárias, tem como
objetivos, estimular os participantes para a vida em sociedade, desenvolver hábitos de vida
saudáveis, adquirir competências artísticas, criativas e desportivas, proporcionar aprendizagens
através de jogos lúdico-pedagógicos e atenuar diferenças sociais e culturais (através de diversas
atividades, tais como: cinema, workshops, parques temáticos e aquáticos, praias, entre outras).

Prémio “Jovens pela Igualdade”
Associação Tin.Bra - Academia de Teatro
No âmbito da iniciativa “Jovens pela Igualdade” promovida pelo IPDJ, medida inserida na Estratégia
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação – Portugal + Igual (ENIND),2018-2030, publicada
na Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018 de 21 maio, a Associação Tin.Bra - Academia
de Teatro foi a vencedora do Prémio “Jovens Pela Igualdade” / 2018.

Prémio “Boas Práticas I Voluntariado Jovem”
NORTE
Surf Clube de Viana – Clube Desportivo
Nome do Projeto: “Surfing Viana”
Programa: Agora Nós – GERAÇÃO Z
O projeto teve como principais objetivos proporcionar a aquisição de competências para o
desenvolvimento pessoal, educativo e profissional, através de experiências não formais de
aprendizagem na área do desporto, nomeadamente no Surf; possibilitar o diálogo intercultural;
desenvolver na juventude o interesse pelo voluntariado e pela aquisição de estilos de vida
saudáveis e promover a inclusão de jovens com NEE (Necessidades Educativas Especiais).
CENTRO
URATE – União Recreativa “Amigos da Terra” do Distrito de Aveiro
Nome do Projeto: “Contra o Fogo para Teu Bem”
Programa: Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
O projeto consistiu em sensibilizar os jovens para a proteção da natureza, florestas e respetivos
ecossistemas, através da presença diária dos jovens nas ruas e florestas da freguesia com ações de
sensibilização/ informação. Detetar lixeiras ilegais a céu aberto, sensibilização para o lixo que se
encontra no chão das ruas, limpeza de bermas, foi envolvida a comunidade social local que
ajudaram no passa a palavra e a mensagem.
LISBOA E VALE DO TEJO
YouthCoop – Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadania CRL
Nome do Projeto: UrbanAct - Proteção Ambiental da Ribeira das Jardas
Programa: Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
Projeto de voluntariado nos parques urbanos no seguimento da Ribeira das Jardas, cujo
ecossistema natural tem sido prejudicado pela poluição e por intervenções de limpeza e
desmatação. Os voluntários sensibilizaram a comunidade para a importância da proteção
ambiental em ambiente urbano e em torno das cidades. Estiveram envolvidos em práticas de vigia
e prevenção de incêndios, apoio a iniciativas de limpeza e reabilitação de parques urbanos, bem
como no planeamento e implementação de ações de sensibilização e disseminação para os utentes
dos parques.
ALENTEJO
Câmara Municipal de Beja;
Nome do Projeto: Urban Forestry
Programa: Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
O projeto de prevenção de incêndios, sobretudo na vigilância, limpeza e conservação dos espaços
florestais em meio urbano, que integrou diversas atividades, tais como limpeza de lixos nas matas
da cidade; inventariação de áreas necessitadas de limpeza nas matas; vigilância fixa e móvel com
recurso a bicicletas do Município; ações de sensibilização e preservação do meio ambiente e
florestas e de proximidade com os utentes dos espaços florestais da cidade.
ALGARVE
Associação “In Loco”
Nome do Projeto: “Florestas Nossas”
Programa: Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
O projeto tem como objetivo sensibilizar a comunidade em geral para a importância de preservar o
património natural, apoiar as entidades locais na vigilância e limpeza das florestas dos concelhos
de São Brás de Alportel, Faro e Tavira.

