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Investir nos jovens que vão fazer a mudança!

Academias
Gulbenkian
Conhecimento

Preparar crianças e jovens
para as mudanças.
Ajudar a desenvolver competências
que lhes permitam lidar
com problemas complexos.
Ampliar as suas oportunidades
de realização.

80%

4 em 5 crianças que entram
hoje na escola terão empregos
que ainda não existem.

40%

40% das competências chave do
futuro serão diferentes das de hoje.
World Economic Forum

Banco Mundial

50%

50% dos empregos estão em risco
pela automação.
OCDE

10–15%

10 a 15% dos empregos na indústria
portuguesa vão desaparecer em
dez anos, mas serão criados outros.
Fórum para a Competitividade

Conseguem os jovens
encontrar o seu
lugar no Mundo?
São capazes
de gerir tensões
e dilemas?
Sabem lidar
com a incerteza,
a mudança e
a diversidade?
Grandes questões

É necessário
equipar a juventude
com as competências
certas, informação
e oportunidades para
alcançar o sucesso.

O que vamos fazer?
Apoiar 100 projetos de promoção de
competências dinamizados, a nível local,
por organizações vocacionadas para o
desenvolvimento do potencial de crianças
e jovens. A estes projetos será dado o nome
Academias Gulbenkian do Conhecimento.

Segundo a OCDE, competências são
capacidades para mobilizar conhecimentos,
aptidões, atitudes e valores em conjunto
com uma abordagem reflexiva ao processo
de aprendizagem, de forma a lidar com
contextos profissionais e pessoais desafiantes.

pessoas

Queremos desenvolver as seguintes
competências:

Agência, Compromisso e Colaboração
organizações

sociedade

adaptabilidade
autorregulação
comunicação
pensamento criativo
resiliência
resolução de problemas

Que resultados se pretendem obter?
Desenvolver competências sociais
e emocionais em 10 mil crianças e jovens;
Identificar, experimentar e disseminar
modelos inspiradores para desenvolver
competências e exprimir talentos;
Gerar conhecimento útil para a transformação
da sociedade e das futuras gerações.

Quem pode criar uma Academia?

Como serão apoiadas as Academias?

Associações juvenis, culturais e desportivas,
ONGs, IPSS, Associações de pais,
Autarquias, Escolas, Universidades ou outras
organizações, públicas e privadas, sem fins
lucrativos, heterogéneas na sua orgânica,
dimensão e atividade, dispostas a potenciar
determinadas competências em indivíduos
com idade inferior a 25 anos.

Através de subsídios e de ações de mentoria.

Para fazer o quê?
Enquanto projetos sediados em organizações,
as Academias vão desenvolver atividades
de âmbito artístico, científico, comunitário,
cultural, desportivo, nas áreas da educação,
da saúde, social ou tecnológica, utilizando
uma metodologia de referência ou estratégias
experimentais.

O que é e como funciona a mentoria?
A atividade de mentoria será levada a cabo
por organizações de referência, responsáveis
pelo mapeamento, a análise e a identificação
de necessidades formativas e de intervenção,
pela monitorização do projeto e avaliação
de resultados. A equipa de mentoria
promoverá a aprendizagem contínua
ao longo do Programa.

Como se podem candidatar?
Através do endereço gulbenkian.pt/academias,
onde poderão encontrar toda a informação
necessária.

�
Haverá uma Rede Nacional de
Academias Gulbenkian do Conhecimento,
que integrará as organizações
e os seus destinatários

Até 2022, a Fundação Calouste Gulbenkian vai:
Selecionar, apoiar e financiar os projetos
que se enquadram no conceito de
Academia Gulbenkian do Conhecimento;
Disponibilizar mentoria às organizações
que pretendam criar Academias;
Distinguir jovens que revelem capacidades
excecionais e sirvam de role models;
Dinamizar uma rede nacional de Academias
para partilhar experiências e promover
a sustentabilidade dos seus resultados;
Avaliar, comunicar e divulgar resultados.
2022
2021
A identificação de talentos
Todos os anos, os jovens que integram os
projetos Academias Gulbenkian do Conhecimento
poderão exprimir os seus talentos em concursos
organizados para o efeito. Será promovido
um evento nacional na segunda metade do
Programa, em que aqueles que demonstraram
um potencial extraordinário serão convidados a
integrar contextos avançados de aprendizagem,
nas mais diversas áreas, com vista à expressão
do seu potencial.

2020
2019
2018

Processo de candidatura
e seleção

Anúncio em
gulbenkian.pt

Critérios de avaliação
dos projetos

A seleção terá por base a proposta
de valor dos projetos e critérios de
elegibilidade, priorização, performance
e eficiência operacional.

Pré-seleção
de projetos

Desenvolvimento
dos projetos
pré-selecionados

Seleção final
dos projetos

Mentoria

Grant giving para
implementação
do projeto

�
Para mais informações consulte
os regulamentos da candidatura
em gulbenkian.pt/academias

elegibilidade

performance

priorização

eficiência
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