PROJETOS VENCEDORES
Prémio “Boas Práticas I Associativismo Juvenil” I 2016
Região Norte
Prémio ex aequo
SYAJ – Associação Juvenil SYnergia
Distrito de Braga
Projeto vencedor: AtivArte – Contra a Violência e pela Igualdade de Género
Ações de sensibilização e (in)formação sobre a temática da Igualdade de Género e respeito pela
diversidade sociocultural, realizadas junto de crianças, jovens e da comunidade escolar. Tem
como objetivo de combater as várias formas de violência de género e promover a participação
ativa na construção de uma sociedade paritária e inclusiva.
Prémio ex aequo
Grupo Local Best Porto
Distrito do Porto
Projeto vencedor: EBEC Final 2015 – (European BEST Engineering Competition)
Competição na área da Engenharia divida em duas modalidades: Team Design, que promove o
desenvolvimento prático de um protótipo e Case Study, que envolve a apresentação de uma
proposta teórica de resolução de um problema real e inovador apresentado por empresas
envolvidas no projeto. Inserido num projeto europeu, esta competição pretende estimular o
trabalho de equipa, partilha de ideias e culturas e o estímulo ao pensamento crítico e
construtivo.

Região Centro
Escolíadas – Associação Recreativa e Cultural
Distrito de Aveiro
Projeto vencedor: Projeto Educativo Escolíadas
Projetos de educação para as Artes, através do desenvolvimento de criações artísticas por parte
de jovens em contexto escolar, em áreas como teatro, música e/ou dança e artes plásticas.
Tem como objetivo fomentar e criar sinergias entre escolas, entidades artísticas e outras que
promovam o empoderamento dos jovens e a sua participação ativa na comunidade e sociedade.

Região de Lisboa e Vale do Tejo
Sport Club Operário de Cem Soldos
Distrito de Santarém
Projeto vencedor: Cem Soldos e a Escola
Com o objetivo de impedir o encerramento das escolas da aldeia, este projeto educativo,
integrado no projeto de maior dimensão “Cem Soldos Aldeia Cultura”, promove a integração
escolar na comunidade rural de Cem Soldos. A criação de uma alternativa educativa traduz-se
na construção de um modelo de escola de aldeia que assume Cem Soldos como uma grande sala
de aula, através do ensino por projetos, em contexto e com uma maior componente prática,
numa permanente interação das crianças com a comunidade.

Região do Alentejo
Ekosiuvenis - Associação Juvenil de Castelo de Vide
Distrito de Portalegre
Projeto vencedor: GAJ – Gabinete de Apoio à Juventude
Serviço de apoio aos jovens em diferentes áreas como acompanhamento psicológico e
psicopedagógico, orientação vocacional, apoio na gestão de projetos, promoção de ações de
sensibilização e de workshops, bem como criação de parcerias com entidades locais.

Região do Algarve
Sê Mais Sê Melhor – Associação para a Promoção do Potencial Humano
Distrito de Faro
Projeto vencedor: “Na 1ª Pessoa”
Quatro programas de intervenção em contexto escolar, onde se pretende explorar um conjunto
de valores, atitudes e comportamentos inerentes às relações intra e interpessoais. Tem como
objetivos elucidar acerca de comportamentos e estilos de vida saudáveis relacionados com a
saúde mental, sexualidade e segurança, fomentar a prevenção de comportamentos de risco,
promover boas práticas e sensibilizar para as problemáticas como o bullying e a discriminação.

Prémio “Boas Práticas I Associativismo Estudantil” I 2016

Região Norte
Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
Distrito de Vila Real
Projeto vencedor: Gabinete de Inclusão Social da UTAD
Serviço de apoio que tem como funções promover a inclusão no contexto académico e prestar
apoio a estudantes, docentes e outros trabalhadores com deficiência, Necessidades Especiais
(NE), carências económicas e/ou alguma necessidade com potencialidade para ser ultrapassada.

Região Centro
Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra
Distrito de Coimbra
Projeto vencedor: Expoagrya
Feira orientada para as áreas do empreendedorismo, agricultura, engenharia, ecoturismo,
gestão e inovação, que visa a partilha de boas práticas empresariais com a mostra de projetos e
produtos criados e produzidos por antigos alunos da Escola Superior Agrária de Coimbra, bem
como promover a formação e o intercâmbio entre a comunidade estudantil, a sociedade civil e
as empresas.

