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Geração Z

Ação de voluntariado jovem promovida pelo 
IPDJ I.P. cujas atividades são organizadas por 
entidades privadas sem fins lucrativos



Objetivos

• Valorizar as intervenções realizadas por/para
jovens;

• Criar sinergias com entidades da sociedade civil e
entidades públicas através da preparação de
atividades de voluntariado; Contribuir para uma
intervenção útil e eficaz na comunidade;

• Potenciar a qualidade das atividades de
voluntariado e a aquisição de competências por
parte dos/as voluntários/as;

• Valorizar o reconhecimento da Educação não
formal.



Destinatários

• Atividades:
- Entidades privadas sem fins lucrativos.

• Voluntários/as:
- Jovens com idades compreendidas entre os 
16 e os 30 anos.



Áreas de Intervenção
• Ambiente;

• Associativismo;

• Combate a extremismo e comportamentos violentos;

• Desporto;

• Emprego e empreendedorismo;

• Igualdade de género;

• Inclusão social, com especial atenção para atividades 
dirigidas a jovens NEET;

• Intercâmbio cultural;

• Prevenção da violência no namoro;

• Saúde juvenil;

• Solidariedade intergeracional;

• Turismo juvenil.



Financiamento às entidades 
organizadoras

Cada entidade organizadora selecionada recebe, no prazo de
quinze dias após assinatura de Termo de Aceitação, um
montante calculado com base no seguinte modelo de
atividade:

- Número de voluntários/as;
- Número de dias de atividade;
- Valor de ressarcimento diário a voluntários/as (5 euros);
- Ocupação diária de cada voluntário/a (4 horas); 
- Verba para a gestão da atividade (até ao máximo 500 
euros). 



OTL - Ocupação de Tempos Livres

• O programa OTL visa proporcionar aos jovens
experiências em contexto de aprendizagem não-formal
ou em contexto ativo de trabalho

• Permitir desenvolver capacidades e competências e
contribuir para uma ocupação dos tempos livres de
forma saudável.

• modalidades: Curta duração e Longa duração



Quem pode candidatar-se como 

Promotor
• Jovens monitores 

Com idades entre os 18 e 30 anos, com formação na área do

projeto, e uma parceria para a execução do projeto com uma
das entidades abaixo referidas;

• Entidades:

Associações Juvenis inscritas no RNAJ - Registo Nacional do
Associativismo Jovem, Clubes Desportivos, Associações de
Modalidades e Federações Desportivas, ONG - Organizações
Não-Governamentais, IPSS - Instituições Particulares de
Solidariedade Social, Misericórdias e Mutualidades, Câmaras
Municipais, Juntas de Freguesia ou outras entidades privadas
sem fins lucrativos.



Áreas de Intervenção- Longa 
Duração

• a) Empreendedorismo;

• b) Investigação;

• c) Associativismo;

• d) Sociocultural;

• e) Criativa;

• f) Desenvolvimento agrícola;

• g) Outra de reconhecido interesse.



Programa Nacional de Desporto para Todos | 
PNDpT

Visa apoiar programas desportivos que promovam
a generalização da prática desportiva, de âmbito
informal, recreativa ou competitiva (não federada),
entendida como uma atividade determinante na
formação e desenvolvimento integral dos cidadãos
e, por conseguinte, da sociedade



Objeto PNDpT
a) Prática desportiva regular visando a: promoção da saúde e estilos de

vida saudável entre todos os segmentos da população; inclusão social;
integração da pessoa com deficiência; promoção da igualdade de
género; sustentabilidade ambiental; proteção dos direitos humanos;
entre outras áreas que se afigurem de interesse relevante para o
desenvolvimento integral do indivíduo através do desporto;

b) Eventos desportivos capazes de mobilizar um número crescente de
pessoas;

c) Produção de publicações/estudos científicos na área do desporto
suscetíveis de produzir conhecimento que alicerce o desenvolvimento
de estratégias de atuação no âmbito do propósito do programa;

d) Concursos/prémios e campanhas de comunicação que tenham como
objetivo sensibilizarem a população em geral para a prática desportiva
regular e os benefícios que dela decorrem ao longo da vida



Destinatários PNDpT

Entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos,

que tenham por objeto o desenvolvimento da prática

desportiva, designadamente :

• confederações,

• federações desportivas,

• clubes, associações, coletividades, entre outras
Organizações cujo objeto social compreenda ou
capacite o desporto de base em Portugal



Programa de Reabilitação de    
Instalações Desportivas

Promover a requalificação das instalações

Desportivas ao serviço das populações,

localizadas em território nacional continental



Destinatários

O programa destina-se a clubes e associações

desportivos cujos estatutos incluam o fomento e

a prática de atividades desportivas e que

demonstrem ser constituídos sob a forma de

associação sem fins lucrativos, nos termos gerais

de direito.



Despesas elegíveis
a) Renovação, reabilitação e conservação de pisos desportivos, coberturas e

paredes;

b) Renovação, reabilitação, conservação, ampliação e modernização de
vestiários balneários e valências neles existentes;

c) Renovação, reabilitação, conservação, ampliação e modernização de
instalações sanitárias;

d) Construção ou reparação de redes e equipamentos de gás, água e
eletricidade;

e) Construção ou reparação de vedações;

f) Construção ou reparação de rampas e corrimãos de apoio a pessoas com

mobilidade condicionada;

g) Melhorias que tenham como fim a eficiência energética das instalações

existentes e a redução do consumo energético;

h) Outras obras que venham a ser consideradas pertinentes ao
desenvolvimento das atividades desportivas da entidade beneficiária



Comparticipação Financeira(PRID)

A comparticipação não pode ultrapassar 50% do

total das despesas elegíveis, constantes do

Orçamento apresentado pelas entidades

promotoras, no valor máximo de €50.000.



Associativismo

Lei nº 23/2006 de 23 de Junho

• Estabelece o regime jurídico do 
associativismo jovem.



Associativismo

RNAJ – Registo Nacional do Associativismo 
Jovem

• É um instrumento de identificação das 
associações de jovens, das equiparadas a 
associações juvenis e dos grupos informais.

• A inscrição no RNAJ é condição obrigatória 
para o acesso aos apoios financeiros elegíveis 
no âmbito dos PAAJ previstos na Lei 23/2006.



Associativismo

Programas de Apoio ao Associativismo Jovem 
(PAAJ)

• PAJ - Programa de Apoio Juvenil

• PAE – Programa de Apoio Estudantil

• PAI - Programa de Apoio Infra-estrutural

(modalidades anual e pontual)



Obrigado


