
 

 

Microninho ISI capacita jovens com a 

Academia para Jovens Totós 2021  

 

Chama-se “Academia para Jovens Totós 2021 - Microninho 2021” é um projeto 

direcionado para jovens entre os 18 e 25 anos do concelho da Figueira da Foz, 

dotando-os de competências que lhes permite uma mais rápida e eficaz 

integração na vida ativa após terem terminado o seu percurso escolar.  

 

Nos dias 26 e 27 de julho e 3 e 4 de agosto o MicroninhoISI estará de portas abertas 
para oferecer aos jovens participantes da Academia para Jovens Totós 2021 a 
possibilidade de se prepararem para uma melhor integração no mercado de trabalho, 
através de oficinas na área da empregabilidade, e/ou para o desenvolvimento de ideias 
de negócio, com oficinas vocacionadas que servem de estímulo e desenvolvimento de 
sangue novo de empreendedores no nosso concelho. 
 
 
Os jovens serão sempre o futuro e ajudá-los numa das fases mais complexas da sua vida, 

em que têm que dar “O” passo de se iniciarem na vida ativa, é o mote para a criação da 

“Academia para Jovens Totós”. Temos que apostar no desenvolvimento local sustentável 

e, para isso, é essencial captar e manter massa critica e população jovens no nosso 

concelho, ajudando estes jovens a integrarem o mercado de trabalho ou estimulando o 

seu espírito empreendedor, fomentando a qualidade de vida no concelho da Figueira da 

Foz. 

Nesse seguimento, o Microninho ISI – Incubadora Social e de Inovação da Figueira da 
Foz, reconhecendo a importância da captação de jovens na cidade e melhorar a sua 
qualidade de vida e das suas famílias, pretende com este projeto estimular o espirito 
empreendedor de muitos jovens, criar um ambiente de geração de ideias, assim como 
de dotar de ferramentas para de destacarem na procura de emprego por conta de 
outrem, ajustando às necessidades e realidades de cada um, para obter resultados que 
perdurem no tempo e sejam positivos para todos.  

 



 

Acompanhados pelos técnicos do projeto, os jovens participantes vão adquirir 
conhecimento e descobrir vocações, através de oficinas práticas miniprojetos, 
simulações, workshops, entre outros eventos e, acima de tudo, usufruir de uma 
experiência inesquecível.  
 
A Academia para Jovens Totós 2021 é uma atividade destinada a jovens entre os 18 e 25 
anos, que tenham terminado o seu percurso académico - 12º ano ou ensino superior, e 
que pretendem conhecer as suas potencialidades e as hipóteses de caminho daqui para 
a frente, numa experiência enriquecedora, que acreditamos poder ser fundamental 
numa escolha informada, face à perceção que terão do mercado de trabalho e do que 
poderão fazer com as ferramentas que já têm. 
 

PROGRAMA 

Faz-te à Vida Empregabilidade Faz-te à Vida Empreendedorismo 

Dia 26 Dia 3 
• À descoberta do melhor de mim! 

• O mundo do trabalho é uma selva e eu sou o 
Tarzan 

• Não sabes para onde te virar? Constrói o teu 
brilho! 

• A minha vida numa página Crua uma Story 

• Liberta o empreendedor que há em ti! 

• Ideias há muitas, negócios há pucos! 

• 5 Passos para a criação de um negócio! 
Da Ideia ao dinheiro no bolso! 

  

Dia 27 Dia 4 
• “E agora? Vou a uma entrevista e não sei o que 

dizer!” 

• “Vou a uma entrevista de grupo!” – Deixa a tua 
marca! Agora já sabes… Siga o caminho (para o 
sucesso) 

• Financeira a tua ideia 

• A imagem conta? – A imagem da marca  

• Uma vez na net, sempre na net – o que 
devo ou não por nas redes sociais. 

  

Requisitos:  Residência Figueira da Foz  I  Mínimo 18 anos  I  12º de escolaridade   

Indicções gratuitas em: forms.gle/s9ZKBxtSKfotWoGo6 

 

 

Se tens entre 18 e 25 anos e ainda não sabes o que vais fazer,  

O teu futuro começa hoje!  
Boa viagem! 

  

https://forms.gle/s9ZKBxtSKfotWoGo6?fbclid=IwAR0chmFeMnjzjv8huBRHbKZsdYvg-xW_LijfmRLTnIHH_ZreUmbmMzUg8H8


 

 
O projeto Microninho ISI  
 
A Incubadora Microninho ISI, é um projeto é um projeto de inovação e empreendedorismo 
social, promovido pela Incubadora do Mar & Indústria, pela Associação de Desenvolvimento 
Social e Cultural dos Cinco Lugares e pela Associação das Colectividades do Concelho da 
Figueira da Foz, contando com cofinanciamento do programa parcerias para o Impacto, e 
pelo Município da Figueira da Foz na qualidade de investidor social.  
A Incubadora Social e de Inovação destina-se a promover o desenvolvimento local 
sustentável, através do microempreendedorismo inclusivo e empregabilidade e da inovação 
social, trabalhando com pessoas em situação de desemprego ou trabalhos precários e 
respetivos agregados. Opera no concelho da Figueira da Foz. 

 

20/07/2021, Figueira da Foz 

 

 

ANEXOS: Programa da Academia para Jovens Totós 2021  

 
 

Para obter mais informações contactar, por favor, Ana Marques, para 233 098 721    


