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INTRO
"O que nos move é que te movas” é
o mote de uma associação que luta
pelo que acredita. Queremos que
esta geração jovem – dita sem rumo,
sem percurso definido, sem
estabilidade financeira, sem objetivos
– prove que todos estes estereótipos
estão errados.
Acreditamos que o gap year é
realmente uma das formas mais
enriquecedoras de contrariar o estilo
de vida tradicional dos jovens
adultos do século XXI. Está na hora
de ser diferente, ter histórias para
contar e ser rico em experiências.
À medida que a educação é cada vez
mais facilitada, a diferenciação de
competências deixa de o ser.
Conhecer outras pessoas, as suas
culturas e estilos de vida, torna-nos
mais tolerantes. Conhecer outros
locais, viver novas experiências e ter
tempo para (re)pensar sobre o que se
aprendeu, torna-nos mais
conscientes. Ter os problemas,
encara-los e procurar soluções,
torna-nos resilientes.
Acima de tudo, o gap year tornanos mais seguros quanto ao futuro.
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SOBRE NÓS

GAP YEAR PORTUGAL
POR JOÃO PEDRO CARVALHO, CEO

Somos a ONG responsável por
consciencializar Portugal para o conceito de
"gap year". Temos como missão tornar o
gap year uma possibilidade para os jovens
portugueses, queremos mostrar que nem
todos têm de seguir o mesmo caminho.
Com 6 anos de existência, trabalhamos para
que todos os jovens possam escolher um ano
feito por eles e para eles. Um ano em que
quebram com a rotina e saem da sua zona
de conforto. Um ano em que, pelas regras
feitas por eles e através de escolhas
autónomas, possam recuperar o controlo das
suas vidas e, assim, darem de volta ao
mundo aquilo que o gap year lhes ensinou.

O nosso trabalho é maior que nós próprios e
o impacto que geramos transcende qualquer
retorno financeiro. Move-nos a causa!

Acreditamos numa geração "mais":
mais humana, mais capaz, mais ativa,
mais autónoma e mais consciente sobre
o futuro. Mas atenção, o gap year não é
uma fórmula mágica e o seu sucesso
depende do planeamento e dos
objetivos pessoais.
Para passar do plano à prática, temos
uma equipa preparada para
acompanhar os jovens que queiram
começar uma fase de descoberta - o
gap year.

É aqui que começa o nosso trabalho.
Discutimos os seus planos,
apresentamos oportunidades, ideias e
mais opções. Apresentas-nos as
dúvidas e nós avançamos com
soluções.
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BOARD OF
AMBASSADORS
Para capacitar o nosso trabalho, aliamonos a um grupo de grande empresas
portuguesas que querem tornar o gap
year uma possibilidade reconhecida no
nosso país - tanto para os seus
colaboradores, como para a sociedade
portuguesa no seu todo.
A Accenture, a Fundação PT e o Grupo
Nabeiro acreditam na importância de
experiências fora da zona de conforto,
tais como a viagem, os estágios, as
experiências de voluntariado, entre
outras.
Estas 3 empresas formam o Board of
Ambassadors da Gap Year Portugal,
permitindo que o nosso trabalho vá mais
longe e acreditam verdadeiramente no
retorno positivo que estas experiências
têm no mercado de trabalho.
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COMO PODEMOS
AJUDAR?
Tudo começa neste link:

http://bit.ly/formgyp

Depois de responderes ao formulário,
seguem-se umas quantas mensagens e, se
fores considerado "futuro gapper", entrarás
na fase de acompanhamento.
O gap year é mesmo uma possibilidade e
nós podemos ajudar a passar do plano à
realidade. Temos uma equipa preparada
para apresentar todos os caminhos, as
melhores soluções e, essencialmente,
motivar. Como? Através
de acompanhamento personalizado dado
por alguém que já fez um gap year e
complementado por formações, ferramentas
de planeamento e informações úteis para
qualquer pessoa que tenha a coragem de dar
este passo em frente.
Sendo que somos uma ONG, o que nos
move é a vontade de criar uma geração
mais consciente, mais humana, mais global,
mais ativa e mais segura de si, portanto
qualquer pessoa tem acesso ao nosso apoio
gratuitamente. Queremos que esta ideia não
se perca pelo caminho, que a agarres com
unhas e dentes e retires o máximo de cada
experiência!

Fala connosco. Está na hora!
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O CONCEITO

GAP YEAR
O gap year é um período de intervalo no
percurso dito “normal”. Este tempo pode
ser usado para tomar decisões mais
conscientes sobre ti mesmo e o teu
futuro.
Desde fazer voluntariado, estagiar, viajar,
meditar, aprender línguas, experimentar
cursos - acreditamos que este intervalo é
como um bilhete de identidade, cada um
tem o seu, de acordo com as suas
características, sonhos e objetivo.
Normalmente definimos o gap year como
uma “pausa em movimento”, isto é,
apesar de ser uma rutura na rotina, é o
período certo para pôr em prática todos os
sonhos e objetivos que o quotidiano não
permite. É o momento para começar a
traçar o futuro. É um período para
perceber do que gostas e do que não
gostas, do que és capaz, e do que
realmente te preenche.

O gap year é um conceito lato e cada
um cria o seu plano, não existindo um
modelo único a seguir.

O QUE SE GANHA?
TANTO.

Criatividade
Ao conheceres novos locais, pessoas diferentes
e línguas do mundo, começas a fazer novas
ligações e as ideias começam a surgir.
Competitividade
Hoje em dia é preciso ser diferente, ter histórias
para contar, viver diferentes experiências e
aprender com elas. É preciso gerar destaque.
Autonomia
Ao viver fora da zona de conforto e longe de
familiares e amigos, a única opção é aprender
por si mesmo. A resiliência passa a ser palavra
de ordem.
Consciência
Estar envolvido em diferentes experiências vai
abrir horizontes - sobre si mesmo e os outros.
É o momento para descobrir do que se gosta e
do que se é capaz.

Comunicação
Falar várias línguas, ganhar confiança para falar
em público e sentir-se capaz de se afirmar.
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TESTEMUNHOS

GAP YEAR

Cada gap year é único - quase como
um bilhete de identidade. Adequa-se
aos sonhos e objetivos de cada gapper.

Ana Rita Silva | 19 anos
Com 18 anos, fez um gap year depois do secundário, trabalhou
para juntar dinheiro, experimentou cursos e partiu, sozinha, para a
Ásia. Voltou e percebeu que o que a move são as pessoas. Este
ano entrou na Licenciatura de Enfermagem.
Fernando Vaz | 24 anos
Depois de terminar o curso de gestão na Faculdade Nova SBE,
apercebeu-se que não queria seguir aquela área no futuro. Nesse
ano deu a volta ao mundo até ao Alaska. Andou à boleia, acampou
em jardins e fez amigos pelo mundo.
Guilherme Afonso | 22 anos
Depois de um ano na licenciatura de Física, percebeu que não
gostou e partiu em gap year para a América do Sul. Fotografou
casas em construção para um projeto de voluntariado. Em 2018
lançou um livro e descobriu que a sua paixão é a fotografia.

Marta Durán | 23 anos
Durante o seu curso de Comunicação Social, fez Erasmus em Macau
e aí despertou o bichinho da viagem. Seguiram-se experiências por
todo o mundo. O objetivo era conhecer pessoas e as suas realidades.
Hoje em dia trabalha no departamento de comunicação da UNICEF
na Guiné.

Gonçalo A. Silva | 24 anos
Fez o seu gap year depois do secundário por 25 países - 3
continentes. Quando voltou terminou a licenciatura de Economia e
hoje em dia trabalha na Deloitte, uma das maiores consultoras do
mundo.
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ESTATÍSTICAS
ESTUDOS E NÚMEROS-CHAVE

Aqui apresentamos-te um conjunto de
informações apuradas num estudo
realizado pela American Gap Year
Association "National Alumni Survey"
(2015) .

IMPACTO

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA
A REALIZAÇÃO

77%

Conhecer pessoas pelo mundo;
Ganhar experiências de vida e crescimento
pessoal;
Viajar e conhecer diferentes culturas;
Ganhar independência;
Melhorar o CV;
Expandir horizontes;
Contribuir para a sociedade;
Ganhar soft skills;
Ganhar dinheiro.
Aspirações académicas;
Voluntariado;
Explorar carreiras;
Aprender uma língua;
Ter experiência de trabalho.

PRINCIPAIS FATORES DE
DECISÃO
Interação com ex-gappers (quem também
já realizou o gap year);
Apoio familiar;
Orientação escolar;
Colegas/ amigos que também o façam.

90%

Regressou aos estudos no
espaço de 1 ano

Fez gap year entre o ensino
secundário e o superior

92%

Estava à procura de orientação
e autoconhecimento

81%

Recomendaria o gap year

98%

Afirma que o gap year
estimulou a maturidade

86%

Diz estar satisfeito com o seu
trabalho

89%

Participou em serviços
comunitários regularmente

94%

Assume que o gap year ajudou
a relacionar-se com pessoas de
contextos sociais diferentes
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OS JOVENS
E O FUTURO
O futuro está já aí e os jovens
precisam de mais.
O mundo encontra-se em constante
evolução e não só a informação flui à
velocidade da luz, como também os
desenvolvimentos nas diversas áreas
surgem com uma maior rapidez.
Se, no passado, considerávamos
mudanças de trabalho apenas a
longo prazo, hoje é impossível
verificar algo do género e até há
estudos que indicam que
chegaremos a mudar de emprego 12
vezes, ao longo da vida.
Para os jovens de hoje em dia, seguir
o percurso tradicional já não chega,
ter um diploma deixou de ser
suficiente. À medida que a educação
é mais acessível que nunca, a
diferenciação de competências deixa
de o ser.
As chamadas "soft skills" entram em
jogo. O World Economic Forum
reuniu um conjunto de competências
que serão necessárias no mercado de
trabalho em 2020, tais como,
resolução de problemas complexos;
pensamento crítico; criatividade;
inteligência emocional; tomada de
decisões.
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PROJETOS
EXPERIÊNCIAS ACADÉMICAS
Está na hora de experimentar, antes de
nos lançarmos de cabeça.
O programa Experiências Académicas
oferece aos jovens a oportunidade de
experimentar até 3 cursos universitários,
durante 2 semanas cada. O programa
surgiu com o objetivo de diminuir as
dúvidas dos jovens e os ajudar a tomar
uma escolha mais consciente sobre qual
o curso universitário que querem seguir.
Para muitos jovens a resposta pode ser
óbvia, mas para outros esse não é o caso
e a taxa de desistência de cursos
universitários prova-o: 29% desistem
logo no 1.º ano, segundo um estudo da
Direcção-Geral de Estatística da
Educação e Ciência (DGEEC). Muitas
vezes, os jovens escolhem o curso
universitário sem certeza se é realmente
aquele o caminho que desejam seguir e
35% dos estudantes afirmam que a
segunda maior razão para a desistência
do aluno é a falta de motivação,
relacionada com percepções erradas do
curso, aponta um estudo do Unlimited
Future.
Este projeto existe em parceria com várias
universidades portuguesas e os jovens
poderão escolher 3 dos mais de 100
cursos disponíveis.

“Acho que pode ajudar os novos
curiosos da mesma maneira que me
ajudou a mim. Ou seja, acabei o
secundário sem ter uma ideia de nada
e acabei o meu gap year com a certeza
do curso que queria, e tudo isto
porque pude passar aquelas semanas a
viver como um estudante real e a
explorar os cursos que mais me
interessavam. Neste momento sei que
estou no curso que mais se adequa a
mim e que mais me atrai, sem
qualquer tipo de arrependimentos.”

Francisco Azevedo Silva | 23 anos
Estudante de Direito
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PROJETOS
GAP YEAR SUMMIT
O Gap Year Summit não é apenas um evento
sobre viagens. É uma experiência. É um
desafio para todos os que querem ver o
mundo com os seus próprios olhos. É o
evento que promete pôr a mochilas às
costas. Para além de gappers, este evento
pretende reunir viajantes e pessoas que
gostam de sair da sua zona de conforto,
procurando novas experiências e realidades.
É um evento de grandes testemunhos,
histórias inspiradoras, workshops e
experiências "fora da caixa". É um evento
que direcionado para os jovens, mas
também para os pais.
O nosso intuito é alertar para a importância
de sair da zona de conforto e conhecer
novas perspectivas de modo a desenvolver
competências tanto a nível pessoal como
profissional.
Durante o Gap Year Summit, os jovens
aumentam o conhecimento sobre o que é o
gap year, como é possível realizá-lo e que
tipo de atividades podem realizar. Este é o
evento que põe em contacto quem mais
sabe, com quem procura apoio.
Keywords: inspiração, motivação e
conhecimento.
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PROJETOS
ROAD TRIP GAP YEAR PORTUGAL
A Road Trip Gap Year Portugal
powered by Moche tem como objetivo
levar o conceito de gap year a Portugal
continental e ilhas.
Todos os anos, durante os primeiros
meses do ano, percorremos o país para
inspirar os jovens portugueses e
consciencializar para o conceito de gap
year. Ao passar pelas escolas
secundárias portuguesas, os nossos
palestrantes contam histórias, explicam
as suas experiências, os seus percursos
e envolvem os alunos nas aventuras
passadas durante o gap year, mostrando
uma visão mais real do que é fazer um
ano de pausa.
De janeiro a março, passaremos por mais
de 90 escolas e contactaremos
diretamente com os jovens. O objetivo
é passar a mensagem em primeira mão,
cara a cara, sem ecrãs ou interferências.

Para pedidos de presença em escolas
ou outras instituições juvenis,
contactar: mail@gapyear.pt
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PROJETOS
CONCURSO GAP YEAR PORTUGAL
Até 6.500€ por uma pergunta: o que farias
no teu gap year?

É a oportunidade certa para pôr todas as ideias
em prática, sem ter o budget como problema.

A Gap Year Portugal, em parceria com a TAP
e com a Fundação Lapa do Lobo, realiza um
concurso em que dá 5.000€ (candidatura
individual), ou 6.500€ (candidatura a dois)
para o melhor projeto de gap year.

Chamamos-lhe "a cereja no topo do bolo" para além de toda a ajuda através do
acompanhamento, o vencedor pode usufruir de
uma ajuda financeira e ainda voos de ida e volta
com a TAP.

“Enquanto estudava pensava sempre no que ia fazer depois. Sabia que queria viajar, fazer voluntariado,
conhecer pessoas e culturas diferentes. Eu tinha a certeza que para conseguir definir o que eu queria fazer na
minha vida e no meu trabalho, eu precisava de sair. Precisava de viajar, de ver coisas diferentes e caminhar
noutras direções, precisava de conhecer outras pessoas e outras ideias. O que eu aprendi na viagem, o que eu
vivi e o que eu dei são coisas preciosas que agora ao fim de 2 anos continuam presentes no meu dia-a-dia. A
viagem transforma-nos e dá-nos ferramentas para construirmos a nossa forma de ver as coisas, de viver, de
agir e reagir, de autonomia, independência, de certezas e de ideais. A viagem permite-nos construir a nossa
personalidade, aquilo que nós somos, sem influências, sem certos ou errados. Abrimos a mente para a
genuinidade e a diferença. Para a partilha e a generosidade.”

João Amorim | 27 anos
Vencedor Concurso Gap Year Portugal 2015
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PROJETOS
GAP YEAR SCHOLARSHIP
BY NOVA SBE

À semelhança do que se faz lá fora, em
universidades como em Harvard e
Princeton, a faculdade Nova SBE vê no
gap year e, portanto, em experiências
como a viagem, o voluntariado e as
experiências académicas e profissionais,
uma forma de enriquecimento
académico e pessoal. É o momento certo
para os seus estudantes promoverem o
desenvolvimento de soft skills
enquanto fator de diferenciação.

“Passou mais ou menos um ano desde pensei
na candidatura (...) e agora posso dizer com
confiança: o projeto Gap Year Scholarship
Nova SBE mudou irremediavelmente a
minha vida. E, na verdade, só a própria
candidatura já fez parte do gap year, porque
coloquei a minha vida, os meus
pensamentos, as minhas necessidades mais
profundas em perspectiva. Não há
desvantagem na candidatura, só mesmo o
risco de realmente ganhar. Então, apesar do
que dizem os economistas, este é mesmo um
almoço grátis. Aproveitem!

Daniel Traça, reitor da Nova SBE, afirma
que “o gap year se enquadra
perfeitamente na estratégia de
experiential learning da Universidade”.
Desde 2016 que a Faculdade Nova SBE,
em parceria com a associação Gap Year
Portugal oferece uma bolsa de 5.000 ao
aluno que criar o melhor planeamento de
gap year, apoiando assim os jovens a
passarem do plano à prática do seu ano
sabático. “O gap year enriquece os
alunos com novas perspetivas
académicas, pessoais e profissionais”
acrescenta o reitor da faculdade.

Bernardo Silva | 22 anos
Vencedor da bolsa em 2017
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E AGORA?
"O que nos move é que te movas” é o
nosso mote. Estamos aqui para fazer a
diferença e gerar impacto. Acreditamos
numa geração que luta pelo que
acredita, que dita o seu próprio caminho
e aprende com o percurso.
Está na hora de contrariar as estatísticas
de desistência dos cursos universitários.
Está na hora de saber do que se gosta
antes de se lançar de cabeça. De pôr a
mão na massa. De tirar o máximo partido
das experiências em que nos
envolvemos.
Acreditamos que essa é a nossa missão
- mostrar como o gap year é uma
possibilidade. Estamos cá para isso
mesmo. Temos uma equipa preparada
para acompanhar todos os que
pretendem fazer uma pausa e (re)pensar
sobre as suas decisões e o futuro.

CONTACTOS
Para ser acompanhado:
apoio@gapyear.pt
Para assuntos gerais:
mail@gapyear.pt
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