Biografia
A DYPALL é um conjunto de organizações de juventude e municípios, cujo
intuito é envolver jovens nos processos de tomada de decisão.
Permite que municípios e entidades públicas possam trabalhar as
necessidades e interesses da juventude, envolvendo jovens como atores ativos
no desenvolvimento de soluções.
Estão presentes em 30 países, contando com 70 membros europeus.
Áreas de atuação
•

•

•

Formação
o Projetamos ofertas de treinamento para nossos membros e
parceiros em equipes prioritárias, tais como:
▪ Modelos de participação juvenil e tomada de decisão;
▪ Cooperação com autoridades públicas;
▪ Modelos de desenho de políticas de juventude a nível
local.
Pesquisa/ Estudo
o Colaboramos com centros de pesquisa, universidades e
pesquisadores individuais, coletando dados para apoiar políticas
baseadas em evidências;
o As nossas equipas prioritárias e equipes de pesquisa estão
coletando as melhores práticas para a participação dos jovens e
tomada de decisão em nível local;
o Mapeamento das competências dos dirigentes locais para
garantir a participação dos jovens nas pesquisas em andamento.
Consultoria
o Desenvolvimento de treinos com foco específico para nossos
associados e parceiros;
o Apoio na formulação de políticas de juventude;
o Assistência no restabelecimento / criação de instrumentos de
participação juvenil a nível local.
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Missão
“A DYPALL Network defende a criação de plataformas efetivas e sustentáveis
para o envolvimento da juventude nos processos democráticos de tomada de
decisão, com e em cooperação com as autoridades locais, através do
desenvolvimento das estratégias, construção de estruturas e relação de
confiança entre atores.”
Visão
“Acreditamos na criação de um envolvimento efeciente e sustentável de
jovens nos processos de tomada de decisão. Melhorando as relações entre as
autoridades locais e as organizações da sociedade civil. Podemos contribuir
para a implementação de políticas públicas de juventude mais sustentáveis e
com maior impacto a nível local e regional.”

Representante
Bruno António licenciou-se em Educação Social pela Universidade do Algarve
em Faro, Portugal. Durante o seu percurso escolar viveu no estrangeiro,
nomeadamente no Brasil, Índia e Escócia. Nos últimos 16 anos, Bruno tem se
envolvido ativamente no trabalho internacional com jovens, trabalhando
como especialista e consultor externo para várias instituições, como a
Comissão Europeia e o Centro Norte Sul do Conselho da Europa.
Anteriormente, ele assumiu o cargo de Secretário-Geral da Juventude para
Intercâmbio e Compreensão. Atualmente é coordenador da Rede DYPALL,
uma plataforma europeia que envolve mais de 70 membros em 32 países
europeus, apoiando o desenvolvimento de políticas de juventude e a
participação dos jovens principalmente a nível municipal e regional.
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Biografia
Somos uma associação educativa e recreativa, sem fins lucrativos.
Nesta associação facilitamos espaços onde cada um pode ser autêntico,
criando laços regenerativos entre o indivíduo e si próprio, o indivíduo e a
comunidade e o indivíduo e a sua paisagem.
Constituído em 1994, o Projecto Novas Descobertas conta com mais de 27
anos de trabalho efetuado nas seguintes áreas:
•
•
•
•
•
•
•

inclusão social
ambiental, educativa
cidadania e comunidade
apoio à família
apoio à infância e juventude
educação não formal
regeneração eco social através das seguintes atividades:
o Formações de animação e liderança, estágios, campos de férias
residenciais, ocupação de tempos livres, dias abertos, dias na
natureza, visitas de estudo com escolas e grupos, voluntariado
educativo, cursos de ação ferramentas de regeneração eco
social, campos de trabalho internacionais, programas
internacionais de ação comunitária...

"Nas atividades da associação cada um pode ser autêntico, criando laços
regenerativos entre o indivíduo e si próprio, o indivíduo e a comunidade e o
indivíduo e a sua paisagem. Empoderamos pessoas, de todas as idades, para
serem agentes de transformação social, cuidadores do outro, da terra e do
futuro.
Regeneramos ecossistemas, pela intervenção prática nas paisagens e
comunidades. Contemplamos múltiplas formas de economia justa, atribuindo
bolsas, fazendo trocas, e oferecendo outras possibilidades de participação,
em todas as nossas atividades."
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Áreas de atuação
•

•

•

Instituição
o Associação educativa e recreativa (sem fins lucrativos) com um
corpo associativo ativo.
Pedagogia
o Criamos ciclos de aprendizagem que envolvem participantes no
Descobrir, Aprender, Praticar e Partilhar durante a sua estadia
connosco.
o Facilitamos grupos para se relacionarem enquanto comunidade
de aprendizagem, onde todos têm algo para aprender e algo
para ensinar.
Estratégia
o Acreditamos que para resolver os problemas sociais e ambientais
do presente, a nossa sociedade precisa de soluções para lá da
sustentabilidade: inovadoras e compreensivas que mudem a
perceção acerca do nosso papel enquanto seres integrantes da
natureza.

Missão
Estimular a ação regenerativa através de ações de aprendizagem,
sensibilização, capacitação e parcerias.
Visão
Uma sociedade inclusiva e ativa na regeneração eco social.
Representante
Andreia Gonçalves Rodrigues, licenciaada em Psicologia é a Coordenadora
geral na associação Projeto Novas Descobertas há 12 anos, com experiência
em gestão educacional, coordenação de projetos e equipas, formação para
a liderança jovem, responsável pela prossecução das atribuições educativas,
sociais e ecológicas da atividade associativa, assegurando o seu bom
desempenho através da otimização de recursos humanos, financeiros e
materiais.
“A grande paixão da minha vida é perceber a dinâmica relacional,
psicológica, afetiva e social do comportamento humano e transformá-la em
resultados concretos de aprendizagem e mudança positiva para a vida."
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Biografia
A Agência de Empreendedores Sociais (SEA) é uma organização sem fins
lucrativos, com equiparação a IPSS, criada em 2007, que intervém em diversos
territórios, com um total de 12 Fábricas do Empreendedor a dar resposta em
Portugal.
A Fábrica do Empreendedor de Lagos resulta de um projeto de parceria entre
o Município de Lagos e apresenta-se como um espaço de acesso gratuito, a
Particulares, Empresas e Instituições, no apoio à criação de negócios e em
áreas de formação/qualificação e emprego. Igualmente no espaço
da Fábrica do Empreendedor de Lagos é disponibilizado um Polo de
incubação e apoio a microiniciativas de empreendedorismo, na fase inicial
dos projetos - StartLab – Incubadora, com capacidade até 12
Empreendedores.
As instalações da Fábrica do Empreendedor de Lagos encontram-se Marina
de Lagos, para apoiar gratuitamente toda a comunidade do concelho de
Lagos.
Representante
Marta Dinis, técnica do empreendedorismo.
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