
 

 

_ Estado da Nação sobre Educação, Emprego e 
Competências em Portugal 2022 da Fundação José Neves 

António Damásio e a premiada escritora 
Nataly Kogan no evento anual da 
Fundação José Neves 

O evento anual da Fundação José Neves (FJN) vai ter lugar no próximo dia 21 
de junho e poderá ser acompanhado em direto na plataforma digital da 
Fundação José Neves (https://joseneves.org/) e nas redes sociais da FJN 
(Youtube, Facebook e Linkedin).  

António Damásio e a premiada escritora e especialista em bem-estar 
emocional Nataly Kogan são as mais recentes presenças confirmadas, 
juntando-se no evento a Durão Barroso, António Horta Osório e à 
reconhecida cantora Alanis Morissette. E ainda a outros convidados a 
anunciar em breve. 

O neurocientista português António Damásio, que volta assim a Portugal, vai 
abordar os mais recentes desenvolvimentos da neurociência e da biologia e o 
seu impacto na compreensão do ser humano, assim como os contributos que 
estes ensinamentos podem trazer à educação e à sociedade em que 
vivemos. 

Por sua vez, Nataly Kogan vai falar-nos sobre felicidade e o que devemos 
fazer na nossa vida e no nosso dia-a-dia para atingirmos essa condição. 
Segundo a escritora, cuja inspiradora história de vida a levou a radicar-se nos 
Estados Unidos da América enquanto refugiada da antiga União Soviética, “a 
felicidade não é um bónus que recebemos como resultado do trabalho árduo 
ou de muito sofrer. Não é algo que se alcance. Felicidade é aquilo que 
fazemos”. 

O evento anual da FJN, com o apoio institucional do Sapo, será a 
oportunidade para a Fundação apresentar a edição de 2022 do Estado da 
Nação sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal.  

O evento vai ainda permitir apresentar novidades sobre a plataforma 
Brighter Future e fazer um ponto de situação do programa de bolsas 

https://joseneves.org/
https://joseneves.org/pt/brighter-future


 

 

reembolsáveis ISA FJN e da aplicação de desenvolvimento pessoal, bem-estar 
e saúde mental 29k FJN.   

Informação disponível sobre o evento em http://joseneves.org/pt/evento-
2022.  

Link para o vídeo de apresentação do evento: https://youtu.be/dmOlIu5fODs  

______________________________  

Para mais informações contacte por favor:  
João Tomásio | joao.tomasio@f5c.pt | 937 416 285  

__________________________________  
 
Sobre a Fundação José Neves   
A Fundação José Neves (FJN), instituição sem fins lucrativos, foi fundada por José Neves, 
empreendedor e fundador da Farfetch. Está focada na Educação e nas competências do futuro 
e tem como missão ajudar a transformar Portugal numa Sociedade do Conhecimento e colocar 
o País na liderança do desenvolvimento humano. Para atingir os seus objetivos, a Fundação José 
Neves aposta em Programas e ferramentas práticas (como a plataforma Brighter Future, o 
programa ISA FJN e a app 29k FJN) que permitem a qualquer cidadão encontrar soluções para 
continuar a aprender ao longo da vida. 
Mais informações disponíveis em http://joseneves.org/pt/media. 

 
Sobre o Brighter Future  
O portal Brighter Future é a maior base de conhecimento sobre Educação, Empregabilidade e 
Competências em Portugal, ao permitir comparar e relacionar informações sobre cerca de 4.000 
cursos e formações, mais de 200 profissões e mais de 200 competências relevantes. São 
parceiros da FJN no portal Brighter Future, o INE, o IEFP, a DGES, as Universidades do Minho e 
de Aveiro, as tecnológicas Microsoft, Outsystems e Contentful, entre outros. 
 
Sobre o ISA FJN 
O ISA FJN é um programa de bolsas reembolsáveis baseado no modelo de acordo de partilha de 
rendimentos (Income Share Agreement) e tem como objetivo apoiar os portugueses no acesso 
aos cursos e formações que lhes permitam adquirir as competências para os empregos do 
futuro, através do pagamento integral da propina. Dirigido aos estudantes e também a todos 
aqueles que já estão no mercado de trabalho, o ISA FJN facilita o acesso dos portugueses a 
cursos e formações onde existe uma grande necessidade de talento. O estudante só 
reembolsará este apoio à Fundação quando e se atingir as condições previamente definidas. 
 
Sobre o 29k FJN 
A app de desenvolvimento pessoal 29k FJN da Fundação José Neves tem como objetivo 
fortalecer a saúde mental, o equilíbrio emocional e o bem-estar, de forma a ajudar a potenciar 
o desenvolvimento pessoal de 1 milhão de portugueses. O novo programa da FJN é totalmente 
digital e gratuito, disponibiliza cursos, exercícios e meditações em português e está ao alcance 
de todos, através de uma aplicação disponível para iOS e Android que pode ser descarregada 
no link https://joseneves.org/pt/download-29-k-fjn. 
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