FAQs
Academia Próxima Geração

1.

O que posso esperar da Academia Próxima Geração?

Podes esperar 12 semanas de muita aprendizagem, debate de ideias, autoconhecimento e
capacitação.
Nesta Academia poderás encontrar uma série de ferramentas úteis que te vão dar vontade de
“colocar as mãos na massa” e fazer de ti um cidadão ou cidadã cada vez mais ativo na tua
comunidade e, quem sabe, a nível nacional ou internacional.

2. Qual a idade dos participantes da Academia Próxima Geração?
Se tens entre 16-30 anos e resides em Portugal, então este programa é para ti!

3. O que procuramos n@s candidat@s à Academia Próxima Geração?
Queremos pessoas que pensem fora da caixa, que queiram sair da zona de conforto, que gostem
de ser desafiadas e de debater ideias mesmo com quem não tem exatamente a mesma visão.
Queremos pessoas que acreditam que a política pode tomar várias formas e seguir vários
caminhos, mas que se tiver como objetivos a construção de uma sociedade mais justa e uma
democracia renovada, então estaremos no caminho certo.

4. Estou interessado/a em participar na Academia, como me posso candidatar?
Para te candidatares tens de preencher o questionário (LINK NA PALAVRA QUESTIONÁRIO) para
dar entrada no processo de seleção, seguindo depois as instruções que te iremos dar através do
email.
O processo de seleção baseia-se em três fases:
Fase 1 (28 de outubro a 28 de novembro): Queremos-te conhecer melhor e para isso pedimos-te
que preenchas um formulário de pré inscrição e um segundo mais completo onde te propomos
alguns desafios!
Fase 2 (5 a 19 de dezembro): @s candidat@s são avaliad@s em dinâmicas de grupo.
Fase 3 (26 de dezembro a 6 de janeiro 2023): Por fim, são realizadas entrevistas individuais com
cada candidat@ finalista.
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Sabe mais aqui.

5. Tenho de estar em Portugal para poder participar?
Não precisas de estar em Portugal durante todas as semanas em que decorre a formação,
uma vez que os desafios estarão acessíveis online e o nosso momento de trabalho síncrono
também.
No entanto, os quatro fins de semana imersivos vão decorrer no formato presencial em Portugal
(27 a 29 de janeiro, 24 a 26 de fevereiro, 24 a 26 de março, 28 a 30 de abril) e a tua presença
será obrigatória.

6. Não vou estar disponível para participar em algumas actividades, tem algum problema?
Todas as atividades da Academia (presenciais ou online) são de presença obrigatória, sob pena
de exclusão do programa.

7. Não sei falar inglês. Posso participar?
Sabemos que algumas pessoas não dominam o idioma, mas esse não é de todo um fator de
exclusão do programa. Alguns materiais/ artigos poderão estar em inglês e um ou outro
convidado, sendo estrangeiro, poderão comunicar com o grupo em inglês.
Mas estamos super dispostos a ajudar-te caso seja necessário.

8. Tenho de estar em Lisboa ou no Porto para poder participar?
Não. Para a Próxima Geração a diversidade geográfica d@s noss@s participantes é uma
vantagem e acreditamos que é um ingrediente fundamental para

sermos um grupo e um

programa mais ricos.

9. As deslocações serão reembolsadas?
Temos previstos alguns apoios para deslocações, caso @ participante tenha necessidade e
nos solicite.
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10. Sou aluno/a do Ensino Secundário, posso participar?
Claro que sim! Desde que tenhas entre 16 e 30 anos, podes candidatar-te.

11. Trabalho a full-time, preciso de ser estudante para poder participar?
Não. Gostávamos até de ter a maior diversidade possível, pelo que, quer estejas a estudar,
quer a trabalhar (ou ambos), podes candidatar-te ao programa.

12. A Academia decorre em part-time ou full-time?
Em part-time. É possível compatibilizar a participação neste programa com o teu trabalho,
estudos ou outras atividades. Prevemos cerca de 7h mínimas de trabalho semanal, individual ou
em grupo (assíncrono) + 2h de sessão semanal online (síncronas) + 4 fins de semana presenciais
(incluindo sexta, sábado e domingo).

13. As atividades da Academia decorrem em formato presencial, online ou híbrido?
Em formato híbrido. A Academia vai funcionar da seguinte forma:
. fim de semana presencial de abertura (27, 28 e 29 de janeiro) em Portugal;
. trabalho semanal online, com base numa plataforma onde serão propostas missões a realizar,
individualmente ou em grupo, e divulgadas domingo de manhã;
. uma sessão online síncrona de 2 horas, realizada às segundas feiras das 18h às 20h;
. e no final de cada módulo, um fim de semana presencial (6ª, sábado e domingo) em Portugal (14
a 16 de fevereiro, 14 a 16 de março e 28 a 30 de abril).

14. Devo pagar para fazer parte da Academia? Há custos associados à minha participação?
Após o processo de seleção, quando te dermos a novidade de que foste selecionad@, para
completar a tua inscrição terás de pagar um donativo e que demonstra o teu compromisso com a
Associação de (99€). Este valor será cobrado aquando da assinatura do contrato.
Não queremos que este seja um impedimento para ti pelo que, caso não te seja possível
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assegurar o pagamento deste donativo, entra em contacto connosco através do endereço
apoliticalportugal@gmail.com e em conjunto encontraremos uma solução.

15. Devo fazer parte de alguma juventude partidária, ou ser filiad@ num partido político, para
me poder candidatar?
Não. A Academia Próxima Geração é apartidária (não confundir com apolítica) pelo que todas as
pessoas, filiadas ou não num partido político, são convidadas a participar.

16. Eu não percebo nada de política… faz sentido candidatar-me?
Claro que sim e, se calhar, é por isso mesmo que te deves candidatar! Não queremos
necessariamente experts em política, mas sim pessoas com vontade de aprender e de fazer
diferente. Todos temos uma história, uma opinião, uma ideia, vem partilhar as tuas!

17. Tenho direito a um certificado no final da minha participação na Academia?
Sim. No final da Academia, e caso tenhas participado em todas as atividades, receberás um
certificado de participação.
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