
 
Comissão de Educação, Ciência e Cultura 

 

 

23.janeiro.2013 – 11h30 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

Entidade: Associação Gap Year Portugal (AGYP) 
 Gonçalo Azevedo Silva (Presidente); Ana Rita Borges e Miguel Abrantes 
 
Recebido por: Deputados Michael Seufert (CDS-PP); Duarte Marques (PSD); Acácio 

Pinto (PS); Odete João (PS) e Pedro Delgado Alves (PS). 
 

Assunto: Apresentação do conceito, projeto e objetivos da AGYP 

 
Exposição: O presidente da Associação Gap Year Portugal (AGYP) agradeceu a conceção da 
audiência e começou por fazer uma breve apresentação desta organização, sem fins lucrativos 
e de âmbito nacional, que tem como objetivo promover o conceito de Gap Year e apoiar os 
jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, que desejem realizar um Gap 
Year. 
 
Entende-se por Gap Year um ano em que uma pessoa decide fazer um intervalo na sua 
atividade quotidiana para desenvolver uma experiência diferente. De entre as várias atividades 
possíveis, destacou o voluntariado, os estágios, as primeiras experiências profissionais e a 
descoberta das várias culturas do mundo, considerando que todas elas contribuem para o 
desenvolvimento pessoal.  
 
Os 4 eixos de ação desta associação são os seguintes: a plataforma online GapYear.pt; o 
colóquio anual de Gaps; a interação com as escolas e as redes sociais. 
 
Apresentou, de seguida, a plataforma http://gapyear.pt/, onde podem ser consultados vários 
serviços de apoio aos jovens durante todo o processo de planificação da sua viagem, bem 
como em parte da execução da mesma: Informações práticas, Fórum, Conselhos úteis; Rede 
de Portugueses no Estrangeiro, Por onde andam os Gaps? 
 
Afirmou ainda que tencionam realizar palestras e workshops e outras atividades nas escolas, 
através da distribuição anual de desdobráveis a todos os alunos do ensino secundário e 
pretendem ainda discutir com o Ministério da Educação e Ciência a alteração de novos e 
melhores conteúdos multimédia, materiais interativos sustentados em experiências reais de 
jovens portugueses. 
 
Com esta audiência pretendem, para além de dar a conhecer o conceito, projeto e respetivos 
objetivos da AGYP, obter o reconhecimento por parte da comissão. Pretendem ainda indicação 
sobre a forma como os Deputados podem apoiar e fazer chegar as suas pretensões ao 
Ministério da Educação e Ciência. A este respeito, informaram que endereçaram um pedido de 
audiência ao Ministro da Educação e Ciência, que foi reencaminhado para o Sr. Secretário de 
Estado do Ensino Básico e Secundário.  
 
O Sr. Deputado Duarte Marques (PSD) felicitou os representantes da AGYP pela audácia e 
pelo trabalho que desenvolvem, considerando que o Gap Year constitui uma oportunidade de 
aumentar os conhecimentos e a cultura dos jovens, alargando os seus horizontes. Saudou-os 
ainda pela opção do financiamento privado e sugeriu-lhes o contacto com o Conselho Nacional 
de Juventude, com o Instituto Português do Desporto e Juventude e com a Federação Nacional 
das Associações Juvenis. Colocou, de seguida, algumas questões, nomeadamente sobre se 
ponderam alargar o Gap Year ao ensino superior, se fazem parte de uma rede internacional e 
ainda se identificaram alguma barreira, na passagem para o ensino superior, para os jovens 
que decidem interromper o seu percurso académico. 
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O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) felicitou os jovens pelo projeto, tendo destacado a relevância 
do conceito para os jovens portugueses. Considerou ainda que o ano sabático em nada 
prejudica os jovens, permitindo-lhes retirar vantagens para a sua vida futura. Saudou também 
os representantes da AGYP por terem procurado financiamento privado e manifestou a sua 
disponibilidade para divulgar este projeto pelos restantes Deputados e junto do Governo. 
 
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves (PS) felicitou os jovens pela iniciativa, que se encaixa no 
eixo da valorização dos percursos formativos não formais. 
 
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) considerou este projeto muito louvável e manifestou 
a sua disponibilidade para sensibilizar o Sr. Secretário de Estado do Ensino Básico e 
Secundário para esta iniciativa. Referiu ainda que o PSD e o CDS-PP apresentaram um projeto 
de resolução relativo à valorização da educação não formal, pelo que o projeto Gap Year será, 
seguramente, referido aquando da sua discussão. 
 
Respondendo às questões colocadas, o presidente da AGYP agradeceu o reconhecimento e 
afirmou que um dos objetivos da associação consiste em alargar este projeto ao ensino 
superior, abrindo assim o leque até aos 25 anos. Afirmou que não existe qualquer rede 
internacional e que conhece apenas a Gap Year America, com a qual pretendem vir a 
estabelecer ligação através de ações de intercâmbio. 
 
Mencionou que não existem barreiras para ingressar no ensino superior, caso os jovens façam 
uma interrupção de um ano, visto que os exames têm a validade de um ano.  
 
 
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página 
da Comissão, na Internet. 
 
 
 
Palácio de São Bento, 23 de janeiro de 2013 
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