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Fundação Santander Portugal alia-se à Academia do 
Johnson em projeto inovador para acompanhar 30 
famílias de crianças e jovens de bairros problemáticos 

 
 
 
Lisboa, 11 de julho de 2022. NOTA DE IMPRENSA A Fundação Santander Portugal e a 
Academia do Johnson voltam a associar-se para atuar no combate à delinquência juvenil. O 
protocolo agora assinado diz respeito a um projeto-piloto que visa acompanhar as famílias 
que educam os seus filhos em ambientes de risco. Porque estas têm um papel fundamental 
na educação das crianças e jovens, na sua evolução como pessoas, nos valores e no progresso 
dos estudos.  
 
Este projeto, denominado “Oficina de Pais”, pretende fomentar as famílias a ter uma 
participação ativa na vida dos jovens, permitindo desta forma que o contexto familiar de cada 
jovem exerça uma função de controlo informal no seu comportamento, com a redução de 
comportamentos de risco. O projeto irá ajudar os pais no processo educativo, na escola, em 
casa e em situações de lazer, trabalhando atualmente com 30 famílias de crianças e jovens, 
com idades entre os 6 e os 18 anos.  
 
Tal como a Fundação Santander Portugal, a Academia do Johnson acredita que a Educação 
pode ser o motor do elevador social. Nesse sentido atua há 8 anos junto de crianças e jovens 
oriundos de meios familiares e sociais fragilizados, bem como das suas famílias e 
comunidades, na prevenção da delinquência juvenil, veiculando valores humanistas, assentes 
nos princípios da justiça, equidade, liberdade, solidariedade e autorrealização.  
 
O trabalho realizado assenta na Educação como ferramenta transformadora, combinando 
apoio escolar e psicológico, desporto, arte e atividades lúdicas. Está situada no Bairro do 
Zambujal, Alfragide, tendo sido fundada por Johnson Semedo, que conta com um percurso de 
superação depois de ter passado uma fase marcada por comportamentos desviantes, com 
dez anos na prisão, acabando por criar e liderar esta IPSS que atua em 16 escolas nos 
concelhos da Amadora e de Lisboa, apoiando cerca de 200 jovens. 
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A Fundação Santander Portugal apoia projetos educativos que possam complementar o 
sistema educativo, gerando mais desenvolvimento sustentável e acelerando a mobilidade 
social através da igualdade de oportunidades. “Este projeto espelha bem a nossa missão. 
Vamos fazer a diferença na vida das pessoas, transformar o futuro destas famílias através da 
educação”, afirma Inês Oom de Sousa, presidente da Fundação Santander. E adianta: “Foi 
com grande entusiasmo que reforçámos esta nossa parceria e agora temos como desafio 
mobilizar os voluntários do Santander Portugal, assim como as suas famílias, que queiram 
aderir como mentores neste projeto”. 


