
Apoios para a Juventude



O Ministério da Educação criou um conjunto de medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia,

no âmbito dos apoios financeiros atribuídos às associações de jovens no ano de 2020, que garante que

nenhuma associação veja reduzido o seu financiamento por não ter conseguido, por causa da COVID-19,

executar alguma das atividades previstas no plano aprovado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude

(IPDJ).

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139918081/details/maximized
https://ipdj.gov.pt/


No âmbito do Programa Cuida-te+, o IPDJ disponibiliza o atendimento dos Gabinetes de Saúde Juvenil, através

de teleconsultas, nas áreas do apoio psicológico, saúde sexual e reprodutiva, nutrição e comportamentos

aditivos.

https://ipdj.gov.pt/o-programa




Promover a saúde juvenil e os estilos de vida saudável

O Cuida-te+ é um programa do IPDJ que visa a promoção da saúde juvenil e dos estilos 

de vida saudável.



Destinatários/as

Jovens entre os 12 e os 25 anos como população-alvo final e também a população-

alvo estratégica, isto é, atores intermediários que tenham um papel potencialmente

influenciador na promoção de comportamentos benéficos para a saúde dos jovens,

designadamente profissionais de saúde, profissionais de educação física e desporto,

técnicos de juventude, profissionais de intervenção comunitária, dirigentes de

associações de jovens e respetivas federações e famílias, e outros jovens como

interventores.



Objetivos

*Abordar os determinantes da saúde da população-alvo final, nomeadamente, o acesso aos

cuidados de saúde, a literacia em saúde e estilos de vida saudável, a saúde mental, a

alimentação, a atividade física e desportiva, os comportamentos aditivos e a sexualidade;

*Promover os fatores de proteção e reduzir os fatores de risco de doenças relacionadas com

estilos de vida junto da população-alvo final;

*Adotar uma perspetiva compreensiva face à saúde juvenil envolvendo múltiplos parceiros,

nomeadamente, famílias, pares, escolas e comunidades.



Medida 1 | Atendimento Personalizado

A medida visa dar resposta às necessidades de aconselhamento e sensibilização da

população-alvo final

Medida 2: Promoção da Literacia em Saúde

A medida consiste na disponibilização proativa de informação e conhecimento na área 

da saúde juvenil



Prazos de candidatura

A data estabelecida para a apresentação, seleção e aprovação de candidaturas é

definida anualmente por despacho do Conselho Diretivo do IPDJ, assim como o

número limite de candidaturas a selecionar por entidade organizadora.

As candidaturas são efetuadas na plataforma dos programas da juventude do IPDJ.



https://covid19estamoson.gov.pt/apoios-para-a-juventude/

https://ipdj.gov.pt/o-programa

https://covid19estamoson.gov.pt/apoios-para-a-juventude/
https://ipdj.gov.pt/o-programa


+ Informações

https://covid19estamoson.gov.pt/


