Processo Seleção Academia Próxima Geração
Um programa para cidadãos que querem fazer a diferença

1. Objetivo e disposições gerais
A Academia Próxima Geração consiste num programa intensivo de formação de 12 semanas destinado a
reforçar o papel dos jovens portugueses de diferentes origens e ideologias, como atores da democracia. É
um programa dinâmico com formatos práticos de aprendizagem, como exercícios individuais e em equipa
e conversas entre atuais e futuros líderes da política portuguesa e mundial, nomeadamente membros da
rede global Apolitical Academy, da qual a Próxima Geração faz parte.
A Academia Próxima Geração é um projeto da Associação para o Desenvolvimento da Próxima Geração
(“Próxima Geração”), com sede em Lisboa e NIF 516670026 é a primeira academia com contexto global,
sem ligação a nenhum partido político e sem fins lucrativos em Portugal com o objetivo de revitalizar a
democracia portuguesa.

2. Procedimento e formato de candidatura
Para ingressar na Academia, os candidatos participam num processo seletivo que visa identificar
indivíduos que, isoladamente e em grupo, cumpram os requisitos indicados no presente regulamento,
designadamente no ponto 3.
Após a abertura das candidaturas, o processo de seleção desenvolver-se-á ao longo de três fases, todas
elas online.

Formulários
Os candidatos terão de preencher dois formulários, o primeiro super simples é um formulário de
pré-inscrição disponível em www.aproximageracao.com. Os candidatos recebem uma mensagem
automática que confirma a submissão da pré-inscrição e com o link do formulário mais completo.
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O segundo, um formulário mais completo, onde o candidato preencherá os seus dados pessoais e
completará um pequeno desafio. Para esta etapa recomendamos 1 hora.
Aqueles com o perfil mais alinhado com o programa, passam à fase seguinte, sendo informados por email
onde terão instruções para o agendamento da dinâmica de grupo.
Dinâmicas de grupo
Participação em dinâmica de grupo entre candidatos. Grupos de 6 a 8 candidatos são reunidos em
videoconferência online, para que a organização possa avaliar como se relacionam e trabalham juntos
através de desafios lançados ao longo da sessão. Aqueles que revelem melhor pontuação e que
contribuam para a diversidade pretendida, passam à fase seguinte, sendo agendada a sua entrevista.
Entrevista individual
Entrevista individual com a organização para conhecer melhor cada candidato e as suas expectativas
para o programa. A entrevista carece de organização prévia e cada candidato deve preparar-se para
discutir dos temas a serem facultados pela organização, aquele com o qual se sentir mais à vontade.
Ao longo de cada fase do processo de seleção, cada candidato é devidamente notificado da decisão da
organização.
De todos os candidatos com candidaturas válidas, serão escolhidos no máximo 30 participantes.
A organização reserva-se o direito de, a qualquer altura, alterar o número de participantes da 2ª Edição da
Academia Próxima Geração.
A inscrição na Academia é gratuita, existindo um donativo à Próxima Geração de 99€, noventa e nove
euros, para garantir o compromisso dos participantes (detalhado no ponto 7).
Qualquer dúvida sobre o processo de seleção poderá ser esclarecida com, através do email:
candidaturasproximageracao@gmail.com

3. Elegibilidade
Podem candidatar-se à Academia jovens que têm em comum uma grande motivação para discutir e
participar no futuro do sistema democrático e das instituições da sociedade civil.
A elegibilidade das candidaturas na 2ª Edição da Academia será aferida por uma Comissão de Seleção
que inclui os fundadores e colaboradores da Próxima Geração (“organização”), a partir do conjunto de
candidaturas apresentadas.
Este programa de formação dirige-se a jovens com as seguintes características:
●

Cidadãos portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal com domínio da língua portuguesa

●

Entre os 16 e os 30 anos

●

Com conhecimentos de inglês (confortáveis em acompanhar sessões do programa nesta língua)

●

Que saibam usar um computador para produzir, apresentar e trocar informação, comunicar e
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participar em redes colaborativas na Internet
●

Motivados pelo propósito acreditando em causas e defendendo-as à sua escala

●

Bons comunicadores

●

Com capacidade de trabalhar em equipa

●

Com potencial de liderança

●

Organizados

●

Criativos

●

Empáticos.

A Academia Próxima Geração procura integrar tanto jovens que já tenham alguma participação política (de
qualquer espectro político), como aqueles que nunca se tenham envolvido na política desde que
defendam a democracia.
Cada candidato será avaliado individualmente e em grupo de forma a garantir um coletivo diverso e
representativo da realidade nacional.

4. 2ª Edição da Academia Próxima Geração
A 2ª Edição da Academia Próxima Geração decorre de 27 de janeiro a 30 de abril de 2023 num formato
híbrido, através de trabalho online, uma aula inaugural e três fins de semana presenciais em localidades
inspiradoras em Portugal com legado cívico, cultural ou social.
●

Sessões Assíncronas online - de 30 de janeiro a 28 de abril de 2023, os candidatos terão de
desenvolver atividades assíncronas online, individuais ou em grupo, com diretrizes e conteúdos
disponibilizados na plataforma da Academia.

●

Sessões Síncronas online - às segundas-feiras de cada semana, entre as 18h00 e as 20h00,
serão desenvolvidas sessões online na plataforma da Academia.

●

Quatro Fins de Semana de Imersão presenciais - de 27 a 29 de Janeiro, de 24 a 26 de
Fevereiro, de 24 a 26 de Março, e de 28 a 30 de abril de 2023, serão dinamizadas atividades
práticas presenciais aproveitando os recursos do grupo e da comunidade anfitriã. Estão também
previstos momentos de debate e conversas diretas com oradores de alto nível – políticos,
jornalistas, empresários, académicos, atletas, artistas, entre outros.

Todas as sessões acima são de carácter obrigatório.
Este programa de formação possui uma carga horária mínima de 7 horas por semana.
5. Análise das candidaturas
Serão aceites as candidaturas submetidas até à data limite do processo de seleção (28 de Novembro
2022) e que satisfaçam as condições de elegibilidade.
A organização da Próxima Geração reserva-se o direito de cancelar a participação, antes ou durante a
Academia, e/ou retirar o acesso à Academia a quem não cumpra os pontos anteriores e/ou a quem
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apresente comportamentos que ponham em causa a segurança e bem-estar dos restantes elementos e da
comunidade que acolhe o evento, detalhados no ponto 8.
As candidaturas submetidas serão posteriormente sujeitas a um processo de avaliação e seleção.
Este processo encontra-se a cargo da organização, com vista à escolha de 30 jovens para participar na 2ª
Edição da Academia Próxima Geração.

6. Critérios de avaliação
A avaliação das candidaturas será efetuada pela organização e considera os seguintes critérios:
●

Motivação pelo propósito (ponderação: 25%)

●

Capacidade para trabalhar em equipa (ponderação: 20%)

●

Comunicação (ponderação: 20%)

●

Liderança (ponderação: 15.%)

●

Organização (ponderação: 10%)

●

Criatividade (ponderação: 5%)

●

Empatia (ponderação: 5%)

●

Diversidade (a ser avaliado mediante o conjunto de candidatos)

Apenas se podem candidatar à Academia Próxima Geração:
●

Cidadãos portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal com domínio da língua portuguesa

●

Entre os 16 e os 30 anos

●

Confortáveis em acompanhar sessões do programa em inglês

●

Que saibam usar um computador para produzir, apresentar e trocar informação, comunicar e
participar em redes colaborativas na Internet.

A escolha dos selecionados será efetuada por acordo da organização. Da decisão final da organização
não cabe recurso.
O grupo da 2ª Edição deverá ser diverso considerando os seguintes aspetos: identidade de género, fase
de vida atual, ideologia política e causas, etnia, background educacional e representatividade geográfica.

7. Obrigações dos candidatos selecionados
Os candidatos selecionados serão notificados pela organização, necessitando de assegurar os seguintes
aspetos:
●

Assinatura e envio de contrato de participação para candidaturasproximageracao@gmail.com no
prazo solicitado pela organização.
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●

Pagamento da taxa de participação de 99€, noventa e nove euros, como garantia do seu
compromisso. Valor a ser cobrado após o processo de seleção, aquando da assinatura do
contrato.

Caso não seja possível ao candidato assegurar a taxa de participação, poderá solicitar o apoio da Próxima
Geração através do email candidaturasproximageracao@gmail.com.

8. Fatores de exclusão no decorrer da Academia Próxima Geração
●

Falta de assiduidade e compromisso: é obrigatória a participação em todas as atividades online
e presenciais da Academia .

●

Má conduta: a falta de integridade é um fator de exclusão da Academia. A organização considera
impreterível que todos os elementos do grupo sejam orientados pela ética e honestidade, sejam
respeitosos, empáticos, transparentes, comprometidos com prazos e resultados, revelando
coerência entre o seu discurso e as suas ações perante o grupo e a sociedade. É esperado que
cada elemento selecionado para esta Academia mantenha a sua conduta em qualquer contexto,
sozinho ou em público.

9. Detalhes práticos da 2ª Edição da Academia Próxima Geração
●

Por razões de força maior, as datas e horários podem sofrer alterações. Os participantes
selecionados devem garantir a participação em todo o programa, sem exceções.

●

A formação decorrerá maioritariamente online numa plataforma e-learning ao longo de 12
semanas e 4 fins de semana presenciais.

●

A taxa de participação é de 99€, como garantia do compromisso dos participantes. Valor a ser
cobrado após o processo de seleção, aquando da assinatura do contrato.

●

A organização e entidades parceiras assumem os encargos financeiros associados ao alojamento,
às atividades, à mobilidade e às refeições incluídas na Academia. Aos participantes, cabe
qualquer outra eventual despesa, nomeadamente as relacionadas com o seu transporte até às
localidades onde decorrerá a sessão inaugural e os fins de semana de imersão presenciais, assim
como qualquer outra despesa de carácter pessoal.

●

Os participantes comprometem-se a chegar aos devidos locais nos dias 27 de janeiro, 24 de
fevereiro, 24 de março e 28 de abril até uma hora antes do início das actividades previstas e sair
apenas após o final das mesmas nos dias 29 de janeiro, 26 de fevereiro, 26 de março e 30 de
abril.

●

A organização terá alguns mecanismos de apoio para os participantes nas despesas de
transporte para o local do fim de semana intensivo.

●

O alojamento dos participantes está previsto em unidades de alojamento local. A distribuição dos
participantes por quartos será feita pela organização, de forma aleatória, juntando pessoas com a
mesma identidade de género.

●

As refeições incluídas nos 4 fins de semana presenciais consistem no almoço, lanche e jantar de
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sexta-feira, no pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar de sábado, no pequeno-almoço e almoço
de domingo.
●

É da responsabilidade de cada participante indicar à organização qualquer situação de saúde que
deva ser tomada em conta, nomeadamente que seja relevante em relação ao alojamento,
alimentação, mobilidade ou qualquer outro elemento. A organização fará o possível para dar a
melhor resposta, dentro dos limites e condições apresentadas pelo local e contexto, desde que
informada com rigor e atempadamente.

●

A Academia decorrerá maioritariamente em português, estando previstas sessões em inglês.

●

O formato desta 2ª Edição acompanhará a evolução da situação epidemiológica, tendo o
programa, logística e o número de pessoas envolvidas adequados, e cumpridores das regras em
vigor no momento e no local, em articulação com as autoridades de saúde e de proteção civil.

●

Serão respeitadas as regras impostas pela DGS para o controlo da pandemia COVID, podendo os
participantes estar sujeitos a apresentar testes para participar nos 4 fins de semana de imersão.

10. Comunicação
Está prevista uma sessão pública de encerramento da 2ª Edição da Academia Próxima Geração com limite
máximo de participantes a definir, a realizar a 30 de Abril de 2023 e em local a determinar. Esta sessão
será sempre em território nacional e anunciada no website da Próxima Geração e diretamente comunicada
com antecedência ao grupo de participantes e respetivos encarregados de educação, caso existam
participantes menores de idade.
Sem prejuízo do referido no parágrafo anterior, a organização e entidades parceiras poderão, por motivos
de força maior, designadamente relacionados com a pandemia COVID-19, escolher entre:
‐

Reagendar a sessão pública, fixando uma nova data a ser anunciada posteriormente no website da
Próxima Geração; ou

‐

Promover a realização da sessão através de plataformas digitais, sendo tal decisão igualmente
anunciada no website da Próxima Geração.

11. Tratamento de dados pessoais
Os dados pessoais dos candidatos serão tratados para fins de gestão da Próxima Geração, o que inclui a
receção e avaliação das candidaturas, a divulgação do grupo selecionado, bem como a promoção de
futuras edições da Academia.
Durante o programa, a organização tirará fotografias para documentação e divulgação da iniciativa a
serem divulgadas no website e redes sociais da Próxima Geração.
Caso os candidatos assim solicitem, podem os dados pessoais ser ainda tratados para efeitos de envio de
newsletters da Próxima Geração, caso seja prestado o consentimento por parte do titular dos dados,
podendo este, a qualquer momento, ser retirado.
No que respeita ao tratamento dos dados pessoais, o candidato poderá solicitar o acesso, rectificação,
apagamento, limitação, portabilidade e oposição, bem como, o direito de apresentar reclamação junto da
Comissão Nacional de Proteção de Dados.
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Para exercício dos seus direitos, o candidato deve dirigir-se por escrito à organização através do endereço
de e-mail: candidaturasproximageracao@gmail.com.

12. Disposições finais
A organização reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a 2ª Edição da Academia Próxima
Geração a qualquer momento, sem que tal implique o pagamento de qualquer indemnização aos
candidatos.
A organização reserva-se ainda o direito de, a todo o tempo, alterar o presente Regulamento sem aviso
prévio, tornando-se a alteração eficaz e oponível a partir da data da sua publicação e divulgação no
website da iniciativa.
Qualquer proponente de uma candidatura que aja de má-fé e participe na 2ª Edição da Academia Próxima
Geração utilizando informação falsa, viciando assim a mesma, ou que não cumpra o disposto no presente
regulamento será excluído.
No caso de participação fraudulenta, a organização reserva-se o direito de exclusão da candidatura em
causa.
Caso ocorra uma situação não prevista neste regulamento, a organização reserva-se o direito de efetuar
qualquer modificação na realização da 2ª Edição da Academia Próxima Geração e prolongá-la ou
suspendê-la sem qualquer aviso prévio, mas comunicando, assim que possível, esse facto no website da
iniciativa.
Todas e quaisquer questões e/ou dúvidas relacionadas com a 2ª Edição da Academia Próxima Geração
poderão ser remetidas para o endereço de e-mail candidaturasproximageracao@gmail.com.
Todos os candidatos aceitam os termos e condições estabelecidos no presente regulamento.
O presente regulamento, assim como as eventuais alterações ao mesmo, serão publicadas no website da
iniciativa.
A informação publicada é a correta na data da sua publicitação.
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