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3º Encontro da RT que contou com 
uma poderosa programação 
dialogando com duas pesquisas 
nacionais sobre a agenda das 
juventudes e a pandemia de 
coronavírus
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Encontro de criação da Rede 
Temática refletindo sobre 
políticas públicas, 
articulação do ISP e a 
potência de se investir na 
trajetória dos jovens

Lançamento da Rede 
Temática de Juventudes

Pesquisas: Agenda Juventude 
Brasil e Juventudes e a 
Pandemia do Coronavírus 

2º Encontro da RT marcado 
pelo diálogo inspirador entre 
Monique Evelle e Izabelle Aymé 
sobre as perspectivas e 
desafios dos jovens em face da 
experiência deles na pandemia 

Diálogo: perspectivas e 
desafios das juventudes no 
contexto da pandemia

Encontro seminal no 
Rio puxado pelo GIFE e 
Instituto Arapyaú que 
resultou na formação 
da RT

Workshop | ISP e 
Juventudes

4º Encontro da RT voltado 
para um debate denso sobre 
políticas públicas, um balanço 
do Estatuto da Juventude e 
caminhos para o ISP apoiar 
sua implementação

Juventudes e Políticas 
Públicas | Os 7 anos de 
Estatuto da Juventude  
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5º Encontro da RT com uma discussão 
profunda sobre os desafios e estratégias 
para a agenda pública de juventudes nos 
municípios e reflexão sobre os 
indicadores sociais das juventudes para 
avaliação de políticas públicas e tomada 
de decisões

“Conhecer para não deixar ninguém 
para trás”: Plataforma JET e a Agenda 
Municipal com e para as Juventudes

JU
L/

21 Apresentação e discussão 
dos resultados do primeiro 
esforço prático de 
compreensão de como, 
porque e quais os desafios e 
expectativas dos atores do 
ISP para as Juventudes

Lançamento do Mapa 
das Juventudes no ISP 
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WORKSHOP | ISP E 
JUVENTUDES

Em 25 de novembro de 2019, o GIFE e o Instituto Arapyaú/Em 

Movimento realizaram o workshop “ISP e Juventudes com 

apoio da Fundação Roberto Marinho buscando iluminar e 

construir perspectivas de atuação articulada do ISP para o 

público para o qual o campo mais se mobiliza. Em março de 

2020, os frutos do workshop vicejariam no lançamento da 

Rede Temática de Juventudes.

AÇÕES E ENCONTROS



LANÇAMENTO DA REDE 
TEMÁTICA DE JUVENTUDES

Após o workshop “ISP e Juventudes” realizado em novembro 

de 2019, o GIFE com a coordenação do Em 

Movimento/Arapyaú e Fundação Roberto Marinho lança a 

Rede Temática de Juventudes em 13 de março de 2020 com a 

proposta de articular e fomentar um espaço reflexão, 

formação, troca de experiências e articulação de Investidores 

Sociais para as juventudes. Contou com a presença do 

idealizador da Galeria Providência, Hugo Oliveira

AÇÕES E ENCONTROS

https://gife.org.br/1o-encontro-da-rt-juventudes-lancamento/



DIÁLOGO: PERSPECTIVAS E 
DESAFIOS DAS JUVENTUDES 

NO CONTEXTO DA PANDEMIA

No 2º Encontro da rede em 28 de abril de 2020 jovens 
expoentes falaram sobre as perspectivas e desafios das 

juventudes no contexto da pandemia do novo coronavírus, e a 
importância do investimento social privado no atual e futuro 

cenário. Participaram Izabelle Aymé do Programa Aprendiz 
Legal e Monique Evelle, idealizadora da Desabafo Social, 

laboratório de tecnologias sociais. Rosalina Soares 
apresentou a Pesquisa Juventudes, Projeto de Vida, Educação 

e Internet realizada pelo Plano CDE e  Fundação Roberto 
Marinho.

AÇÕES E ENCONTROS

https://gife.org.br/2o-encontro-da-rt-juventudes/

https://www.youtube.com/watch?v=NZ96fAnYe48



PESQUISAS: AGENDA JUVENTUDE 
BRASIL E JUVENTUDES E A 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

No 3º encontro da rede em 17 de junho de 2020, foram 
apresentadas e discutidas as pesquisas, “Agenda Juventude 

Brasil – Pesquisa Nacional sobre Opinião dos Jovens 
Brasileiros (2013)“realizada pelas pesquisadoras Eliane 

Ribeiro e Severine Macedo; e a Juventudes e a pandemia do 
Coronavírus, realizada pelo Conjuve e apoiada pelo Em 

Movimento, Fundação Roberto Marinho/Rede de 
Conhecimento Social em que foram ouvidos 33 mil jovens em 

todo o Brasil. As pesquisas foram comentadas por André 
Luiz, da TV DOC Capão

AÇÕES E ENCONTROS

https://gife.org.br/3o-encontro-da-rt-juventudes/

https://www.youtube.com/watch?v=HVjPojWIad4&t=5823s



JUVENTUDES E POLÍTICAS 
PÚBLICAS | OS 7 ANOS DE 

ESTATUTO DA JUVENTUDE 

O 4º Encontro da rede em 17 de setembro de 2020 contou 
com a participação de expoentes das juventudes para refletir 

sobre os 7 anos do Estatuto da Juventude. Estiveram 
presentes os jovens que estiveram à frente da aprovação dele 

no Congresso pela SNJ, Murilo Amatneeks, a ex-diretora de 
mulheres da UNE, Bruna Rocha, e Tiago Gomes do Canal 

Futura e CONJUVE. Daniela Saraiva da United Way apresentou 
o GOYN, projeto global para a juventude. A rede decidiu pela 

realização de um mapa sobre o ISP na agenda de juventudes

AÇÕES E ENCONTROS

https://www.youtube.com/watch?v=As35fyZ44fA



CONHECER PARA NÃO DEIXAR 
NINGUÉM PARA TRÁS: JET E 

AGENDA MUNICIPAL COM E PARA 
AS JUVENTUDES

O 5º Encontro da rede em 26 de novembro de 2020 discutiu 
em profundidade os desafios e estratégias da agenda pública 
de juventudes nos municípios por meio das contribuições do 

Instituto Veredas no escopo do Atlas das Juventudes. A 
Fundação Roberto Marinho, apresentou os principais 

indicadores sociais das juventudes pela Plataforma JET 
desnudando a extensão, profundidade e complexidade que o 
tema convoca, a partir de um instrumento formidável para a 

tomada de decisões. 

AÇÕES E ENCONTROS

https://www.youtube.com/watch?v=Z0IFJD0-CLE&t=1250s



LANÇAMENTO DO MAPA DAS 
JUVENTUDES NO ISP 

A Rede lançou em 22 de julho de 2021 o Mapeamento do 
Investimento Social nas Juventudes. Com pesquisa da Tr3s 
Consultoria e apoio do Em Movimento e Fundação Roberto 
Marinho, o estudo teve duas etapas, uma quantitativa e a 

outra qualitativa, junto a organizações associadas ao GIFE 
que atuam com juventudes. O objetivo foi identificar o sentido 
do investimento social privado para os jovens como forma de 
buscar uma atuação mais coordenada do setor. Participaram 

o Gerente de Planejamento do Instituto Unibanco, Tiago Borba 
e a assessora da Conectas Tainah Gutierrez.

AÇÕES E ENCONTROS

https://gife.org.br/wp/media/2021/05/Gife-investimentos-juventude-fases-1-a-3.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=IQdoqg2YMyw&t=6422s) 

https://gife.org.br/wp/media/2021/05/Gife-investimentos-juventude-fases-1-a-3.pdf
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RT JUVENTUDES 
REPRESENTANDO

A Coordenação de Políticas para a 

Juventude de São Paulo convidou a RT 

e o GIFE a integrar a Rede para as 

Juventudes de SP (lançada em 1 de 

dezembro de 2021) buscando 

fortalecer o ecossistema de apoio às 

políticas públicas para as juventudes

Luis Henrique de Campos, da Tr3s 

Consultoria apresentou em  28 de 

agosto de 2021 a pesquisa realizada 

pela RT Juventudes durante uma 

das edições bimestrais do Café 

GOYN. 

MAPA DAS 
JUVENTUDES NO ISP 
NO CAFÉ GOYN SP

REDE PARA AS 
JUVENTUDES DE SÃO 
PAULO

SEMANA DAS 
JUVENTUDES DE SÃO 
PAULO

Marisa Villi, Diretora-Executiva da 

Rede de Conhecimento Social,

representou a RT no painel "Como 

fortalecer as potências das 

juventudes de São Paulo?“  no dia 

9 de agosto de 2021 durante a 

Semana das Juventudes de SP
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AÇÕES GIFE PARA AS JUVENTUDES

Este documento elaborado a partir do 11º Congresso GIFE, busca 

refletir temas e prioridades para que se possa acelerar o 

desenvolvimento e o fortalecimento do setor, nas várias frentes e 

campos de trabalho que compõem a ação cotidiana da filantropia 

e do ISP para o desenvolvimento justo e sustentável do país

https://horizontesinvestimentosocial.congressogife.org.br/wp-

content/uploads/2021/06/DESAFIOS-DA-AGENDA-

PUBLICA_juventudes_HORIZONTES-E-PRIORIDADES-PARA-FILANTROPIA-E-

INVESTIMENTO-SOCIAL-NO-BRASIL.pdf

ESPECIAL REDEGIFE #3 | UNIVERSALIZAR O 
ACESSO A CONECTIVIDADE E DISPOSITIVOS É 
URGENTE PARA GARANTIR DIREITOS 

HORIZONTES E PRIORIDADES PARA 
FILANTROPIA E INVESTIMENTO SOCIAL NO 
BRASIL | JUVENTUDES 

OFICINA TEMÁTICA COLABORATIVA DE 
JUVENTUDES | 11º CONGRESSO GIFE 

Oficina inspirada por Monica Pinto (Fundação Roberto Marinho) 

e Ricardo Leal (Em Movimento/Arapyaú) em mar/21 buscando 

responder às questões: Como transformar a potência das 

juventudes em ações que as emancipem e empoderem? Como 

ampliar as ações do setor e torná-las ainda mais estratégicas 

considerando o contexto atual?

https://congressogife.org.br/2020/palestra/juventudes

Este episódio do Podcast GIFE traz Tamara Terso, integrante do 

Conselho Diretor do Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação 

Social; Americo Mattar, diretor-presidente da Fundação Telefônica 

Vivo; e Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação

da Secretaria Municipal de Educação de SP.

https://gife.org.br/especial-redegife-3-universalizar-o-acesso-a-conectividade-e-

dispositivos-e-urgente-para-garantir-direitos/



AÇÕES GIFE PARA AS JUVENTUDES

O GIFE faz cobertura jornalística do tema no setor, 

divulgando e informando ações, eventos, projetos e 

novidades da agenda pública das juventudes e 

entrevistando lideranças e expoentes que atuam, 

promovem e trabalham com e para os jovens

https://gife.org.br/tag/juventude/



AS JUVENTUDES NO CENSO GIFE 2020

93% dos investidores atuam com base 

na faixa etária dos públicos-alvo e 

beneficiários

As juventudes são os públicos para o 

qual quase 80% dos investidores 

sociais destinam esforços e recursos

https://mosaico.gife.org.br/censo-gife/temas/focos-de-
atuacao/40-temas-e-foco-de-atuacao

https://sinapse.gife.org.br/download/censo-gife-2020

https://mosaico.gife.org.br/censo-gife/temas/focos-de-atuacao/40-temas-e-foco-de-atuacao
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IDEIAS DE PRÓXIMOS PASSOS E JORNADA 2022…

A partir do acúmulo que a Rede alcançou nesses 

2 anos de viva e rica existência, somado à 

relevância que as juventudes representam para 

os esforços do campo e para a sociedade, 

convidamos nossa rede a pensarmos juntos em 

formas e possibilidades objetivas de 

endereçamento de uma contribuição articulada 

do Investimento Social Privado neste ano 

desafiador de 2022 em uma reunião de co-criação

às 14h do dia 17/03.



Nesta reunião gostaríamos de escutar cada um dos membros da 

rede para desenhar de forma colaborativa uma trilha de trabalho 

articulado do ISP com e para as juventudes em 2022
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JUVENTUDES E A PANDEMIA 
DE CORONAVÍRUS

CAMPANHAS | 
ENGAJAMENTO DAS 

JUVENTUDES NAS ELEIÇÕES 

DIRETRIZES DE BASE PARA 
UMA POLÍTICA NACIONAL DE 

JUVENTUDES

A partir do Atlas das Juventudes, o Em 

Movimento e o Pacto das Juventudes pelos 

ODS estão liderando um trabalho de 

articulação, mobilização, sistematização e 

incidência para a construção de um Plano 

Nacional para as Juventudes

Pesquisa realizada pelo CONJUVE (3ª ed.) 

em parceria com diversas organizações do 

ISP e da sociedade civil --> Ampliar a 

escuta de jovens em pesquisas com apoio 

da Rede Temática de Juventudes

Diversas campanhas e ações estão sendo 

pensadas para fomentar a participação social 

das juventudes nas eleições 2022. Como a Rede 

Temática pode se somar a esses esforços?

IDEIAS DE PRÓXIMOS PASSOS E JORNADA 2022…

Algumas das principais grandes ações 

já mapeadas se destinam ao 

engajamento das juventudes para a 

incidência política, representação e 

fortalecimento das políticas públicas 

para as juventudes significativamente 

pautadas pelo contexto das eleições de 

2022



Coordenada pelo Em Movimento/Arapyaú e Fundação 

Roberto Marinho, a Rede, tem como foco o público para o 

qual quase 80% do ISP trabalha e destina recursos, 

segundo o Censo GIFE 2020, buscando refletir, discutir e 

articular investidores sociais em torno de conceitos, 

instrumentos, estratégias, políticas públicas e 

perspectivas do desenvolvimento das juventudes num 

amplo espectro temático que vai da educação, trabalho, 

empreendedorismo, liderança, relação com o território e 

experiência de vida dos jovens"

SOBRE



O GIFE é a associação dos investidores sociais do 

Brasil, sejam eles institutos, fundações ou empresas. 

Nascido como grupo informal em 1989, o GIFE foi 

instituído em 1995. Desde então, tornou-se referência 

no país no tema do investimento social privado. Nosso 

papel central é gerar conhecimento a partir de 

articulações em rede para aperfeiçoar o ambiente 

político institucional do investimento social e ampliar a 

qualidade, legitimidade e relevância da atuação dos 

investidores sociais privados

SOBRE



juventudes@gife.org.br
gife.org.br/juventudes

OBRIGADX!


