
 

Em 2020 renasceu a Casa da Juventude! 
Espaço privilegiado na intervenção com crianças e jovens desde 2001 até 2019 altura que ficou
sem financiamento, situação preocupante para a comunidade, atendendo à importância da
Casa da Juventude na e para a mesma. A sinergia entre parceiros, a visão partilhada sobre a
mais valia do projeto e o envolvimento e concertação do poder local e da sociedade civil
traduziram-se num projeto renovado. A (nova) Casa da Juventude apoia colaborativamente o
desenvolvimento de projetos promovidos por organizações locais e rede de parceiros, integra-
se e/ou interrelaciona-se com estes, e complementarmente desenvolve outras respostas para
a comunidade a partir dos seus recursos humanos e logísticos e do planeamento estratégico,
colaborativo e participado, desenvolvendo ao longo do seu primeiro ano de implantação a
consolidação deste projeto assim como apoiando e dando uma força catalisadora à criação de
outros projetos com impacto local e na cidade. 
Somos "A Casa da Juventude”!
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A CASA DA JUVENTUDE REAFIRMA-SE COMO

ESPAÇO CENTRAL E AGLUTINADOR DE UM TERRITÓRIO

VASTO E COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.

JANEIRO - MARÇO
 

·As Costas da Cidade: um projeto desenhado e
implementado em rede que tem como principal atividade a
realização de visitas guiadas ao território da antiga
Curraleira e aos murais de arte urbana para contar a
memória do bairro e trabalhar a sua inclusão na cidade de
Lisboa. A Casa da Juventude apoiou na realização e
tradução de 2 visitas.
Projeto Circular/Festival As Costas da Cidade: mais um
projeto desenhado e implementado em rede que tem como
objetivo a criação de uma dinâmica de artes performativas
que envolva e seja liderada por 6 associações locais
representando bairros e territórios diferentes de Lisboa.  
 A Casa da Juventude apoiou na realização de reuniões com
associações locais e os parceiros do projeto de forma a
iniciar os processos de preparação do projeto
·Assembleias Comunitárias: espaços de encontro entre
moradores e instituições, com a participação ativa da CJ.
Foram realizadas 4 assembleias comunitárias, onde se
debateram assuntos relevantes para a comunidade.

Atividades:

No protocolo do Projeto de Desenvolvimento Local para a Casa da Juventude do Beato, a Casa
da Juventude sai reforçada enquanto “espaço de centralidade no território como espaço de

apoio social e de intervenção comunitária, a vários níveis"

Jovens LYN: deu-se continuidade ao grupo foi formado
enquanto atividade do projeto Sementes a Crescer e que
promove iniciativas de empoderamento e ocupação positiva
dos jovens. Foram realizadas 2 reuniões com cerca de 7
jovens em cada, com temas variados.
Espaço Pedagógico/Educativo (Apoio ao Estudo, Atividades
Artísticas): a rede “Espaços para o Sucesso” deu os primeiros
passos, e em 3 espaços diferentes (Portugal Novo, Lavrado e
Casa da Juventude), para apoio a crianças em idade escolar,
com atividades de apoio ao estudo, e oferecendo várias
atividades lúdicas.
Curso de Promoção da Literacia - Alfabetização: iniciou-se
um grupo de promoção da literacia, com 18 pessoas, em
parceria com várias associações locais e o CLDS, duas vezes
por semana, com o apoio de uma formadora externa.
Implementação de Gabinete de Apoio Integrado: através de
atendimentos realizados presencialmente, por telelefone e
online, assumindo particular importância após ser decretado
o Estado de Emergência.



JULHO - SETEMBRO

Assembleias Comunitárias "Junior": visando sensibilizar
as crianças à participação cidadã, reproduziram-se as
Assembleias Comunitárias que já se realizam no território.
Atividades de Verão - Gira no Bairro: desenhadas e
implementadas em conjunto com vários parceiros foi
criado um programa de ocupação do período de férias de
crianças e jovens.
Espaço Pedagógico/Educativo (Apoio ao Estudo,
Atividades Artísticas)/Espaços de Sucesso: começámos a
preparar os espaços de apoio ao estudo onde através de
ferramentas lúdicas, se estimula o gosto por aprender,
através de metodologias de educação não formal.
Requalificação do espaço: para já apenas com a pintura
das paredes, permitindo dar um sinal à comunidade que
será agora iniciada uma nova fase,

Com o verão a chegar, a dinâmica da Casa da Juventude intensificou-se para dar resposta à
ocupação lúdica das crianças, mas também para acompanhar a comunidade nas várias
solicitações que nos fez chegar.

Apoio ao Desenvolvimento de Projetos: envolvendo uma
equipa alargada, apoiámos a elaboração de 7 candidaturas
ao programa BIPZIP da CML, 3 delas que são atualmente
implementadas por várias associações locais, como
promotoras.
Plano estratégico desenvolvimento local: foram lançadas
as primeiras iniciativas para o seu desenho.
Animação/Dinamização diária do Espaço C3 Jovem: 3
projetos aprovados, no âmbito do programa OTL
(Ocupação de Tempos Livres) do IPDJ

Distribuição de bens alimentares: a CML avançou com esquema de apoio
alimentar, baseado na articulação direta com associações de moradores
como elemento privilegiado na sinalização e entrega de refeições à
comunidade. A Casa da Juventude reforçou a equipa de distribuição com 6
elementos e ainda disponibilizou a carrinha para o transporte.
Entrega e recolha TPC escolares: articulámos diretamente com professores,
para imprimir, distribuir, recolher TPC e entregá-los na escola, angariámos e
distribuímos material escolar, e ainda criámos um serviço de apoio ao estudo
online de apoio ao estudo, através do apoio de voluntários.
Atendimentos: com as limitações à circulação de pessoas, o apoio dado ao
nível da social (pedidos de Rendimento Social de Inserção ou insuficiência de
rendimentos), habitação, saúde, (isenção de taxas moderadoras ou vale
cirurgia) e outros, nomeadamente para entrega do IRS ou marcação para
renovação do Cartão do Cidadão, a Casa da Juventude assume uma
importância crucial no apoio à comunidade.
Apoio ao Desenvolvimento de Projetos: apoiámos a elaboração de 3
candidaturas ao programa FES da CML

O segundo trimestre da Casa da Juventude do Beato foi marcado 
por um forte dinamismo, que se traduziu na resposta de 
emergência à comunidade

ABRIL - JUNHO

caracterizada pela diversidade de atividades, um público
mais abrangente e uma equipa remodelada, integrando
novos elementos, mas mantendo elementos de
referência para a comunidade.



OUTUBRO - DEZEMBRO

Abertura do Balcão do Morador, com o apoio da equipa
conjunta Casa da Juventude/CLDS Na Onda do Bairro
Animação/Dinamização diária do Espaço C3 Jovem: o
convívio e debate de temas semanal permitiu avançar para
algumas iniciativas e projetos com o forte envolvimento
dos jovens, desde o seu planeamento à concretização.
Desta nova dinâmica resultaram 3 atividades: Karts,
bowling, churrasco e torneio futebol.
Espaço Pedagógico/Educativo (Apoio ao Estudo,
Atividades Artísticas)/Espaços de Sucesso: 2 atividades
que marcaram as crianças e o território, o Halloween, com
a transformação da  Casa da Juventude  na “Casa do
Terror” e a festa de Natal, com a distribuição de prendas a
partir de uma carroça que percorreu algumas ruas na zona
circundante ao espaço.
Programa de Vinculação Parental: esta atividade,
promovida em parceria com o CLDS, surge das
problemáticas identificadas, nomeadamente ao nível do
insucesso escolar, abandono escolar precoces e a desafios
comportamentais.
Alfabetização: devido aos receios em participar
presencialmente, alguns elementos da comunidade
continuam a participar nas sessões, que entretanto foram
reconvertidas para online.
Apoio ao desenvolvimento de projetos: integração nas
equipas técnicas de implementação de 3 projetos BIP/ZIP
promovidos por associações de moradores do território e
apoio diverso à realização de atividades.

Com o aumento dos casos de COVID, quer a nível nacional, quer nas zonas circundantes ao
espaço, teve um enorme impacto na frequência e dinâmica da Casa da Juventude. Ainda assim,
foram realizadas várias iniciativas que trouxeram a alegria de volta a toda a comunidade.



CASA DA JUVENTUDE 2020

O objetivo da Casa da Juventude é o “Desenho e implementação do Projeto de
Desenvolvimento Local de Base Comunitária nos Bairros de Intervenção Prioritária da
Freguesia do Beato”.
A nova dinâmica da Casa da Juventude está ancorada no desenvolvimento de projetos
comunitários, implementados através de atividades desenvolvidas diretamente pela Casa
da Juventude, ou promovidos por organizações locais e rede de parceiros, em que
apoiamos na sua conceção e/ou execução, pelo que o infográfico seguinte dá visibilidade
ao impacto de vários desses projetos no território (alargado).

500
beneficiários

Apoio ao
associativismo

3 associações de
moradores apoiadas
+10 candidaturas   
  elaboradas

Apoio de
emergência
alimentar

Balcão 
do morador

800 
atendimentos

Atividades com
crianças

+55 crianças
+30 famílias   
  beneficiadas

Curso de
alfabetização

18 participantes
2 grupos

Jovens

1 grupo de 11 
jovens reativado 
3 projetos de
voluntariado
(OTL/IPDJ)
realizados

Programa de
Vinculação 
Parental

1 grupo de 
   mães criado
3 participantes
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facebook.com/casadajuventudebeato

   clubeinterculturaleuropeu.wordpress.com

939 027 192

casadajuventude@clubeintercultural.org

https://www.facebook.com/casadajuventudebeato
https://clubeinterculturaleuropeu.wordpress.com/

