
Vamos conhecer experiências de ativistas de diferentes áreas e debater temas emergentes na nossa 
sociedade, refletindo sobre o papel que cada um/a de nós pode assumir para marcar a diferença. As 
temáticas em discussão serão: Produção & Consumo Consciente, Justiça Climática, Feminismo, 
Finança Ética, Racismo & Diálogo intercultural, Ativismo Urbano e Cidadania Ativa. 

A Academia’21 vai acontecer em formato MISTO. 
A Fase da Formação será presencial, no Seminário Torre d’Aguilha, em Oeiras, as seguintes fases serão 
online na Plataforma ZOOM.  
A participação é GRATUITA. Na fase presencial, todos os custos de viagem, alojamento e alimentação 
são assumidos pela Academia de Ativismo. Para garantirmos a proteção da segurança e saúde de 
todas/os as/os participantes, além de requerer à entrada a apresentação de autotestes de COVID-19, 
partilharemos um Plano de Contingência adaptado aos espaços que utilizaremos, a ser editado 
consoante o cumprimento das regras mais atualizadas pela DGS.
Na fase online tudo o que precisas é um dispositivo com acesso à internet.

Relativamente à participação é importante saberes que existem sessões plenárias, em que toda 
a gente participa, e sessões facultativas, nas quais poderás participar consoante o teu interesse.

• Seres inspirada/o por ativistas com experiência em diferentes áreas; 

• Fazeres parte na criação de uma comunidade de jovens proativas/os;

• Conheceres pessoas com interesses similares aos teus;

• Ganhares conhecimentos de metodologias e instrumentos que possibilitem 
    a concretização de ideias.

Tens entre 18 e 25 anos e queres
contribuir ativamente para 
a transformação da sociedade?

Queres defender uma causa e realizar
a tua visão, mas ainda não sabes
muito bem como?

Junta-te a nós e participa
na Academia de Ativismo’21®

– da inspiração à ação!
A Academia de Ativismo® é uma
oportunidade para…

Envia-nos a tua candidatura!

Participação GRATUITA mas limitada até 25 participantes.

Território:
A Academia de Ativismo’21® é organizada conjuntamente com as organizações associadas da 
Rede Animar, pelo que a afiliação com uma organização associada será uma vantagem, na lógica 
de garantir a maior representatividade dos diferentes territórios de Portugal.

Diversidade: 
Acreditamos que a aprendizagem aumenta com a diversidade das experiências. Por isso, 
privilegiamos a heterogeneidade do grupo no que diz respeito ao género, local de residência, 
idade e experiência de vida.

Interesses e motivação: 
O nível de experiência não será critério de exclusão. Teremos muito em conta a tua motivação, 
sendo indicador da tua disponibilidade para comprometer-te até a fase da Ação da Academia.

Organização

Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local é uma Rede de sinergias no quadro da Economia Social que procura avançar 
propostas de fortalecimento dum paradigma estruturante de valorização dos territórios, das pessoas e de todos os seres vivos. 

ACTIVAR é uma associação que intervém na comunidade desenvolvendo projetos de caráter social e cultural diversos, nas áreas da infância, 
juventude, desenvolvimento social, formação profissional, desporto e turismo de natureza (Lousã).

ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria, tem por fins a promoção do desenvolvimento 
regional e local, tendente à melhoria das condições económicas, ambientais, sociais e culturais das respetivas populações. (Santa Maria da Feira).

APDES – Agência Piaget para o Desenvolvimento é uma ONGD sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento integrado. 
(Vila Nova de Gaia).

ASSOCIAÇÃO JUVENIL de DEÃO é uma associação juvenil que promove, desenvolve e apoia atividades culturais, desportivas, recreativas e 
sociais, principalmente junto com jovens (Viana de Castelo).

BARAFUNDA - Associação Juvenil de Cultura e Solidariedade Social  é uma IPSS que visa a promover o bem-estar social, económico e cultural 
da população numa ótica de desenvolvimento local e regional (Benedita).

EcoGerminar é uma associação de Desenvolvimento Local que assenta nos conceitos fundamentais da Economia Solidária e da Ecologia 
(Castelo Branco).

ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento, tem trabalho focado na participação juvenil e na cidadania ativa de jovens, 
desenvolvido privilegiando metodologias de educação não formal, em parcerias europeias.

Instituto Marques Valle Flôr é uma Fundação de Cooperação e Desenvolvimento que realiza o seu trabalho principalmente nos países de língua 
oficial portuguesa, destacando-se nos domínios da cooperação, da cidadania global e da reflexão sobre o desenvolvimento. 

OIKOS - Cooperação e Desenvolvimento é uma Organização Não Governamental que trabalha em áreas da Emergência ao Desenvolvimento, 
até à Educação, Mobilização Social e Influência Pública em vários países do mundo.

Se tiveres dúvidas, entra em contacto connosco através do seguinte email: academiadeativismo2021@gmail.com

#academiadeativismo21

1. INTRODUÇÃO

06 de setembro  |  17h00 - 19h00

Apresentação
Introdução do contexto geral e das/dos oradoras/es 
institucionais

Primeiro contacto entre participantes

(Online)

4. CHALLENGE

APROPRIAÇÃO
13 a 19 de setembro

Envolvimento das/os voluntárias/os numa lógica de 
estímulo ao autoquestionamento, organização de 
ideias e manutenção de contacto entre as/os jovens.

MENTORIA
20 de setembro a 08 de outubro

Apoiar as/os jovens no desenvolvimento e 
estruturação das suas ideias, com o objetivo de 
concretizá-las nos vários territórios.

3. FORMAÇÃO
11 a 12 de setembro  |  10h00 - 12h30  |  15h30 - 18h00

Sessões presenciais com o objetivo de: 
- Formar em metodologias/ferramentas aplicáveis 
transversalmente a qualquer tema;

- Potenciar dinâmicas de partilha informal e de 
orientação para ações conjuntas;

- Dar a conhecer jovens ativistas que participaram na 
Academia de Ativistas 2020;

- Envolver organizações nacionais e internacionais e 
estimular sinergias e parcerias.

Os critérios de seleção são:

Segue a atualidade da Academia de Ativismo® no Facebook e Instagram!

A obtenção do certificado da Academia de Ativismo implica a presença em 6/9 sessões na Fase de Inspiração e na 
totalidade da Fase de Formação. A participação nas outras fases será consoante o interesse em fazer parte da 
comunidade da Academia de Ativismo e desenvolver um próprio projeto ou acompanhar iniciativas existentes.

A campanha #GoEAThical. Our Food. Our Future, financiada pela União Europeia e Camões I.P. e promovida em Portugal pelo IMVF 
-Instituto Marques Valle Flôr, apoia a realização da Academia de Ativismo

https://forms.gle/LQcoeKNfX4qiEdni9

06 a 12 de setembro 2021  |  #academiadeativismo21

Entidades Organizadoras:

Co-financiado por:

2. INSPIRAÇÃO
07 a 09 de setembro
10h00 - 12h00  |  14h00 - 16h00  |  16h30 - 18h30

Sessões de inspiração com jovens ativistas, 
empreendedoras/es sociais e jornalistas, que vão 
partilhar as suas experiências sobre diferentes 
temáticas, através da partilha da própria 
experiência profissional e de vida.

(Online)

(Presencial)

(Online)

Interessada/o? O prazo de candidatura decorrerá 
entre 06 de julho e 08 de agosto.

Preenche o formulário em

http://www.seminariotorreaguilha.com/PT/hotel.html

https://www.animar-dl.pt/entidades/

http://animar-dl.pt/

http://www.activar.org/

https://www.adritem.pt/

https://apdes.pt/en/home-en/

https://associacaodeao.wixsite.com/ajdeao

https://www.barafunda.eu/

https://ecogerminar.org/

https://www.ecos.pt/

https://www.imvf.org/

https://www.oikos.pt/

https://www.facebook.com/AcademiadeAtivismo/

https://www.instagram.com/academiadeativismo/?hl=pt


