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VolunteersPoint 

O VolunteersPoint é o segundo projeto de Serviço Voluntário Europeu que a Psientífica desenvolveu. 

A Psientífica recebeu um voluntário de cada das quatro organizações parceiras: 

 Asociación Cultural Muxelka (Espanha);

 YouNet (Itália);

 CUBIC – Cultur & Bildung im Context (Áustria);

 Kulturlife (Alemanha);

De outubro de 2017 a julho de 2018, a Ronja, a Verónica, o Johannes e o Nicolás estiveram em Águeda a promover o diálogo intercultural 
e a tolerância na comunidade de Águeda, através de atividades não-formais nas escolas, no Centro de Juventude de Águeda e em 
associações e instituições do concelho. 

O projeto VolunteersPoint é um projeto apoiado e financiado pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação. 
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VolunteersPoint 

VolunteersPoint is the second European Voluntary Service project developed by Psientífica.

 Psientífica received a volunteer from each of the four partner organizations: 
• Muxelka Cultural Association (Spain);

• YouNet (Italy);
• CUBIC - Cultur & Bildung im Context (Austria);
• Kulturlife (Germany);

From October 2017 to July 2018, Ronja, Veronica, Johannes and Nicolás were in Águeda to promote intercultural dialogue and 
tolerance in the community through non-formal activities in schools, the Youth Center of Águeda and at associations and institutions 
of the municipality.  

The VolunteersPoint project is a project supported and financed by the National Agency Erasmus + Youth in Action. 
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PSIENTÍFICA 

A Psientífica é uma organização portuguesa situada numa pequena aldeia chamada Aguada de Baixo. 
Psientífica - Associação para a Promoção e Desenvolvimento Social é uma associação sem fins lucrativos que foi criada por um grupo de 
jovens profissionais na área de Educação e Psicologia em 2005. Desde então tem desenvolvido ações, projetos nacionais e internacionais 
e tem feito parte de parcerias locais, regionais e internacionais para promover o desenvolvimento social de sua comunidade, 
principalmente de sua juventude. 
A Psientífica acredita numa abordagem holística em relação à juventude: como a nossa intervenção é baseada na educação não-formal, 
trabalhamos para o desenvolvimento de competências sociais e pessoais dos jovens que são essenciais para o exercício de uma 
cidadania ativa e responsável, capaz de mudança social. 
Numa parceria com a Câmara Municipal de Águeda foi criado o Centro de Juventude de Águeda.
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PSIENTÍFICA 

Psientífica is a Portuguese organization located in a small village called Aguada de Baixo. 
Psientífica - Association for the Promotion and Social Development is a non-profit association that was created by a group of young 
professionals in the area of Education and Psychology in 2005. Since then it has developed actions, national and international projects 
and has been part of local partnerships, regional and international organizations to promote the social development of their 
community, especially youth. 
Psientífica believes in a holistic approach towards youth: as our intervention is based on non-formal education, we work to develop 
social and personal competences of young people that are essential for the exercise of an active and responsible citizenship, capable 
of social change.
Psientífica and the Municipality of Águeda established a partnership and created Águeda Youth Centre.
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Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação 

O Erasmus+, no domínio da educação, formação, juventude e desporto, abrange tanto uma dimensão intra-europeia como uma 
dimensão de cooperação internacional. O Erasmus+ é o programa da UE para a educação, formação, juventude e desporto e tem um 
vasto orçamento para oportunidades de estudo, formação, aquisição de experiência e voluntariado no estrangeiro. O programa 
Erasmus+, que se prolonga até 2020, não oferece apenas oportunidades aos estudantes. Com efeito, resultante da fusão de sete 
programas anteriores, este programa alarga as oportunidades a uma grande variedade de pessoas e organizações. 

O programa aborda, nomeadamente, as seguintes questões: 
- Redução do desemprego, especialmente entre os jovens;
- Promoção da educação de adultos, especialmente no que se refere à aquisição de novas competências e de competências exigidas
pelo mercado de trabalho;
- Promoção da participação dos jovens na democracia europeia;
- Apoio à inovação, à cooperação e à realização de reformas;
- Redução do abandono escolar;
- Promoção da mobilidade e da cooperação com países parceiros da UE.

A Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação é a estrutura de missão que pretende assegurar a gestão, em Portugal, do Programa 
Erasmus+ nos domínios da juventude e do desporto, bem como assegurar a gestão e a execução das atividades ainda em vigor do 
Programa “Juventude em Ação”. Coordena ainda a rede de informação Eurodesk em Portugal. 
A AN E+ JA apoia intercâmbios, Serviço Voluntário Europeu, formação internacional, Parcerias Estratégicas e eventos de Diálogo 
Estruturado. Presta apoio e informação na dimensão do Desporto e ao Corpo Europeu de Solidariedade do Erasmus+. 
A Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação apoiou e financiou o projeto VolunteersPoint, assim como outros projetos da 
Psientífica. 

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/empl_entrepreneurship_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/international-cooperation/index_en.htm
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National Agency Erasmus + Youth in Action 

In the field of education, training, youth and sport, Erasmus + covers both an intra-European dimension and an international cooperation 
dimension. Erasmus + is the EU program for education, training, youth and sport and has a large budget for study, training, experience 
and volunteering opportunities abroad. The Erasmus + program, which runs until 2020, not only offers students opportunities. As a 
result of the merger of seven previous programs, this program widens the opportunities for a wide range of people and organizations.  

The program addresses in particular the following issues: 
- Reducing unemployment, especially among young people;
- Promotion of adult education, especially as regards the acquisition of new skills and competences required by the labor market;
- Promoting the participation of young people in European democracy;
- Support for innovation, cooperation and reform;
- Reduced dropout;
- Promoting mobility and cooperation with EU partner countries.

The Erasmus + Youth in Action Agency is the mission structure which aims to ensure the management in Portugal of the Erasmus + 
Program in the fields of youth and sport, as well as to ensure the management and implementation of the activities still in Action". It 
also coordinates the Eurodesk information network in Portugal. NA E+JA supports exchanges, European Voluntary Service, 
international training, Strategic Partnerships and Structured Dialogue events. Provides support and information in the dimension of 
Sport and the European Solidarity Body of Erasmus +. The National Agency Erasmus + Youth in Action supported and financed the 
VolunteersPoint project, as well as other Psientifica's projects.



8 

Objetivos 

1 | Promover o diálogo intercultural e a tolerância em comunidades rurais. 

2 | Sensibilizar os jovens para os valores, os direitos e os deveres da cidadania europeia. 

3 | Capacitar os jovens voluntários e apoiá-los no desenvolvimento de atitudes empreendedoras através do Centro de Juventude de 

Águeda. 

4 | Consolidar o trabalho realizado nas escolas pelos voluntários do projeto EU Culture @Águeda. 

5 | Promover a educação não-formal como metodologia para o desenvolvimento de competências essenciais. 
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Objetives 

1 | Promote intercultural dialogue and tolerance in rural communities. 
2 | Make young people aware of the values, rights and duties of European citizenship. 
3 | Train young volunteers and support them in the development of entrepreneurial attitudes through the Águeda Youth Center. 
4 | Consolidate work done in schools by volunteers from the EU Culture @ Águeda project. 
5 | To promote non-formal education as a methodology for the development of essential skills. 
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Voluntários | Volunteers 

Nome/Name | Johannes Schranz 

Data de nascimento/Date of Birth| 25.06.1998 

País/Country | Áustria/Austria 

Johannes Schranz tem 20 anos e nasceu em Zams, Austria. 

Gosta de praticar todo o tipo de desportos, contudo os seus preferidos são esquiar e fazer escalada. 

Quando voltar à Áustria irá a estudar engenharia económica em Innsbruck e tenciona aprender a tocar guitarra. 

Johannes Schranz is 20 years old and was born in Zams, Austria. 
He likes to practice all kinds of sports, but his favorites are skiing and climbing. 
When he returns to Austria he will study economic engineering in Innsbruck and intends to learn how to play guitar. 
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Nome/Name | Nicolas Casablanca 

Data de nascimento/Date of Birth | 15.07.1993 

País/Country | Espanha/Spain 

Nicolás Casablanca Peregrina nasceu em Sevilla há 24 anos. 

Estudou Ciências Políticas, tendo terminado este ano e, quando voltar, irá estudar Direito. 

Gosta de tatuagens, ler, fumar e falar/dicutir acerca de história, filosofia e política. 

Nicolás Casablanca Peregrina was born in Seville and he is 24 years old.

He studied Political Science, finished the course this year and, when he returns, will study Law. 

He likes tattoos, reading, smoking, and discussing history, philosophy, and politics. 
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Nome/Name | Ronja Stief 

Data de Nascimento/Date of Birth | 13.01.1996 

País/Country | Alemanha/Germany 

Ronja tem 22 anos e é de Breisach am Rhein, no sul da Alemanha. 

Terminou no final do ano letivo de 2017 o ensino secundário, iniciando este projeto em outubro de 2017. Recomeçará os seus estudos 

quando voltar à Alemanha. 

Gosta de ler, cozinhar, cantar/tocar música, ir à igreja, dormir, comer e passar o tempo com os seus amigos. 

Os seus interesses são o ativismo, o teatro, a fotografia e conhecer novas culturas e línguas. 

Ronja is 22 years old and is from Breisach am Rhein in southern Germany. 
She finished high school in 2017, started this project in October 2017. She will continue her studies when she returns to Germany. 
She enjoys reading, cooking, singing / playing music, going to church, sleeping, eating and spending time with her friends. 
Her interests are activism, theater, photography and learning about new cultures and languages. 
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Nome/Name | Veronica Bellisario 

Data de Nascimento/Date of Birth | 28.07.1989 

País/Country | Itália/Italy 

Veronica Bellisario tem 28 anos e nasceu em Lanciano. 

Estudou economia e os seus interesses são a política nacional e europeia, coordenação de projetos e também interagir com outros 

pessoas e culturas. 

Gosta muito ler e fazer trilhos, além de adorar café e chocolate. 

Veronica Bellisario is 28 years old and was born in Lanciano.  

She studied economics and her interests are national and European politics, project coordination and also interacting with other 

people and cultures.  

She loves reading and trailing and loves coffee and chocolate. 
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Atividades do Projeto / Project Activities 

Os Voluntários participaram nas atividades do Centro de Juventude de Águeda, nomeadamente ao nível da disseminação de 
oportunidades e da organização de atividades para a comunidade aguedense. Tiveram a oportunidade de experienciar o dia-a-dia da 
organização e participar nos projetos Erasmus+ desenvolvidos pela Psientífica. 

The Volunteers participated in the activities of the Águeda Youth Center, in terms of disseminating opportunities and organizing  
activities for the Aguedense community. They had the opportunity to experience the daily basis of the organization and participated in  
Erasmus + projects developed by Psientífica.
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1-Intercultural School

No contexto dos Clubes de Voluntariado e da Europa das escolas do concelho de Águeda, os voluntários dinamizaram atividades para 
promover o diálogo intercultural. Estas sessões, baseadas na educação não formal, promoveram a partilha cultural e a reflexão sobre a 
cidadania europeia e a tolerância intercultural. 

In the context of Europe and Voluntary Clubs in the schools of the municipality of Águeda, the volunteers developed activities to 
promote intercultural dialogue. These sessions, based on non-formal education, promoted cultural sharing and reflection on European 
citizenship and intercultural tolerance. 
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2- Change Agents

Os voluntários tiveram monitorização técnica para o desenvolvimento das suas competências de empreendedorismo relacionadas com 
a transformação de ideias de projetos em ações. Os voluntários são agentes de mudança. A Veronica, a Ronja, o Nicolás e o Johannes 
desenvolveram projetos de acordo com as suas aspirações e com as necessidades que encontraram junto dos jovens aguedenses, tendo 
implementado projetos pessoais nas escolas secundárias do município. Graças à contribuição de todas as pessoas e instituições 
envolvidas, os voluntários tiveram ainda mais momentos de aprendizagem e oportunidade de dar o seu contributo para a comunidade. 

A Veronica desenvolveu um projeto sobre prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, tendo contado com o apoio da Cruz 
Vermelha de Águeda e da CERCIAG que cederam recursos para a ação. A ação teve 40 participantes. Com este projeto os alunos 
aprenderam sobre o uso do preservativo masculino e tiveram oportunidade de desmistificar ideias pré-concebidas sobre doenças do 
foro sexual. 

A Ronja implementou um projeto sobre o uso e a dependência das Novas Tecnologias, objetivando a promoção de debates e do uso da 
língua inglesa. Participaram 51 jovens. A voluntária percebeu com o projeto que os alunos passaram a ter noção da importância do uso 
de línguas estrangeiras e da necessidade de efetivamente se falar a línguas estrangeira nas aulas de língua estrangeira. 

O Nicolás desenvolveu um projeto sobre o recurso aos Vídeo Jogos em sala de aula. A ação teve 37 participantes. A principal conclusão 
é que há muita motivação por parte dos alunos para o uso dos jogos em sala de aula, no entanto ainda não há as ferramentas necessárias 
em termos logísticos e de recursos humanos para responder a esta motivação. 

O Johannes implementou um projeto sobre Prevenção de Incêndios, tendo mobilizado os Bombeiros Voluntários de Águeda na ação. 
O projeto teve 19 participantes. A ação permitiu fomentar atitudes de prevenção de incêndios que por vezes são descuradas e aproximar 
a juventude à instituição local. 
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The volunteers had technical support for the development of their entrepreneurship skills related to the transformation of project 
ideas into actions. Volunteers are agents of change. Veronica, Ronja, Nicolás and Johannes developed projects according to their 
aspirations and the needs of Aguedense youngsters. They implemented personal projects at the schools of the municipality. Thanks to 
the contribution of all the people and institutions involved, the volunteers had even more moments of learning and opportunity to 
make their contribution to the community.  

Veronica has developed a project on the prevention of Sexually Transmitted Diseases, with the support of the Red Cross of Águeda and 
CERCIAG, which have given resources to the project. The action had 40 participants. With this project the students learned about the 
use of the male condom and had the opportunity to change wrong preconceived ideas about sexually transmitted diseases. 

Ronja implemented a project on the use and dependence of the New Technologies, aiming the promotion of debates and the use of 
the English language. 51 young people participated. The volunteer realized that the students became aware of the importance of the 
use of foreign languages and the need to effectively speak foreign languages.

Nicolás developed a project about the use of Video Games in the classroom. The action had 37 participants. The main conclusion is 
that the students have a lot of motivation to use the games in the classroom, however, there is still not the necessary tools in terms of 
logistics and human resources to respond to this motivation.  

Johannes implemented a project on Fire Prevention, mobilizing the Águeda Firefighters to the action. The project had 19 participants. 
The action allowed to promote attitudes of prevention of fires that sometimes are neglected and to approach the youth to the local 
institution. 
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Intercultural Holidays 

Durante as férias escolares, os voluntários participaram nas atividades desenvolvidas pelo Centro de Juventude de Águeda, assim 
como noutras organizações da região de Águeda interessadas na colaboração dos voluntários, como por exemplo a Belavista, Cruz 
Vermelha de Águeda, CITNM – Centre for Innovation and Technology N. Mahalingam, entre outros. 

During the school holidays, the volunteers participated in the activities developed by the Águeda Youth Center, as well as in other 
organizations in the Águeda region interested in the collaboration of volunteers, such as Belavista, Águeda Red Cross, CITNM - Center 
for Innovation and Technology N. Mahalingam, among others. 
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RESULTADOS/ IMPACTO 

Para as organizações de envio dos voluntários, este projeto aumentou a capacitação das organizações em função do voluntariado, 
estabelecendo uma boa comunicação e colaboração permanente para o futuro, o que é fator de potencial crescimento para as 
instituições. Foi incentivada a continuação do muito bom feedback sobre o projeto por parte da Psientífica. No geral e em termos de 
parceria, as organizações de envio querem continuar a desenvolver projetos connosco. 

Para as instituições envolvidas, os stakeholders, o impacto da presença dos voluntários foi no geral muito positivo e enriquecedor. 
Todos os stakeholders gostariam de continuar a trabalhar com voluntários e consideram que os voluntários promoveram diálogo 
intercultural, tolerância e valores europeus. É referido o facto de este tipo de projetos deverem ser implementados e terem 
continuidade, pois são sempre uma mais valia para todos os intervenientes, tendo sido feita alusão à boa coordenação e facilidade de 
articulação, bem como à disponibilidade dos voluntários. 

A comunidade sempre esteve presente nas atividades abertas e participou de forma recetiva e ativa. No geral, as pessoas dizem que 
os voluntários trazem dinamismo, diversidade e alegria. Na festa de despedida, foi a vizinhança que mais marcou presença no 
momento do adeus, o que demonstra a proximidade e o carinho que Águeda tem por estes jovens. 

Para os voluntários, este projeto ajudou a definir o futuro, na medida em que permitiu desenvolver conhecimento técnico e auto-
conhecimento, ajudou a contactar com gestão de projetos e disseminação, ajudou a perceber as fraquezas e forças, skills que podem 
ser usados no futuro. No geral, os jovens consideram que quem trabalhou com os voluntários beneficiou e que a seu tempo a 
comunidade começa a perceber que há pessoas de outros países a trabalhar na e para a comunidade. 

A presença dos voluntários teve impacto na Psientífica por elevarem o nível de exigência, eficiência e dinamismo da associação, 
trazendo diversidade e inovação. A organização de acolhimento encontra-se agora mais preparada para receber outros voluntários, 
uma vez que este projeto permitiu consolidar procedimentos e parcerias, bem como servir de modelo para o projeto futuro, tanto 
pelas boas práticas, como pelo que poderá ainda ser melhorado (Dados recolhidos em inquéritos realizados).  
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RESULTS / IMPACT 

For the sending organizations, this project increased the competence of being a sending organization in voluntary projects, 
establishing good communication and permanent collaboration for the future, which is a potential growth factor for the institutions. 
The continuation of very good feedback on the project by Psientífica was encouraged. In general and in terms of partnership, the 
sending organizations want to continue developing projects with us. 

For the institutions involved, the stakeholders, the impact of the volunteers' presence was overall very positive and enriching. All 
stakeholders would like to continue working with volunteers and consider that the volunteers promoted intercultural dialogue, tolerance 
and European values. It is mentioned that these projects should be implemented and continued, since they are always an asset to all 
stakeholders. They valued the good coordination and ease of articulation, as well as to the availability of volunteers. 

The community was always present at the open activities and participated in a receptive and active way. Overall, people say volunteers 
bring dynamism, diversity and joy. At the farewell party, it was the neighborhood that most marked presence at the time of farewell, 
which demonstrates the closeness and affection that Águeda has for these young people. 

For the volunteers, this project helped to define the future and allowed to develop technical knowledge and self-knowledge. It helped 
to contact with project management and dissemination, helped to realize the weaknesses and forces, skills that can be used in the 
future . Overall, young people feel that those who worked with the volunteers have benefited and that in time the community begins 
to realize that there are people from other countries working in and for the community. 

The presence of the volunteers had an impact on Psientífica by raising the level of demand, efficiency and dynamism of the 
association, bringing diversity and innovation. The host organization is now more prepared to receive other volunteers, since this 
project has allowed to consolidate procedures and partnerships, as well as to serve as a role model for the future project, both by 
good practices and by what can be further improved. (Resume of surveys). 
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Testemunhos
• “A presença dos voluntários no concelho de Águeda é uma mais-valia, quer pelo trabalho que desenvolvem junto da comunidade 

juvenil, quer pela sua interação com a comunidade em geral. Com a sua presença em Águeda, criamos oportunidades 
significativas, de contacto com os jovens do concelho, permitindo a partilha de diferentes culturas, o que é muito enriquecedor 
para os jovens do concelho.” (Elsa Corga, Vereadora da Câmara Municipal de Águeda);

• "A tragédia dos incêndios florestais de 2017 chocaram o Johannes e por isso ele demonstrou à população uma forma de 
prevenir novas tragédias. Foi uma mais-valia para Águeda e para a Corporação." (Bruno Laureano, 2.º Comandante dos 
Bombeiros de Águeda);

• “Para o clube de voluntariado e para os alunos em geral o conhecimento sobre o trabalho dos voluntários é positiva porque os 
alunos conhecem o programa de voluntariado (SVE); os alunos conhecem na primeira pessoa aspetos de outras culturas; a 
participação dos voluntários nas aulas de inglês ajuda os alunos a desenvolverem a sua competência línguística 
inglesa.” (Miquelina Vilaranda, professora de inglês e coordenadora do Clube de Voluntariado);

• “Queria apenas parabenizar estas iniciativas que são sempre uma mais-valia para o enriquecimento do conhecimento de 
todos os envolvidos.” (Maria José Mestre, professora do ensino especial);

• “Os voluntários exigiram mais do meu trabalho contribuindo para o meu próprio desenvolvimento profissional.” (Olga 
Silva, professora de português dos voluntários);

• “O impacto da presença dos voluntários na nossa instituição é sempre de grande valor. Os voluntários vêm trazer 
diversidade, tolerância, inovação, pontos de vista diferentes e mudam a nossa forma de ser e de estar na organização e na 
Europa.” (Ana Moutas, presidente da Associação Psientífica);

• “Os voluntários têm uma capacidade enorme de mobilizar a população. Gostei muito do piquenique por ver a interação 
das pessoas, por ouvir línguas diferentes e por aprender novas receitas graças a eles.” (Otília Pereira, moradora da Rua Luís 
de Camões em Águeda). 
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Testemonies 
• "The presence of the volunteers in the municipality of Águeda is an asset, for the work they do with the youtng community 

as well as for their interaction with the community in general. Through their presence in Águeda, we created significant 
opportunities for contact with the young people of the municipality, allowing the share of different cultures, which is very 
enriching for the young people of the county." (Elsa Corga, Councilwoman of Youth at the Municipality of Águeda);

• "The tragedy of the forest fires of 2017 shocked Johannes and so he demonstrated to the population a way to prevent further 
tragedies. It was an asset to Águeda and to the Fire Corporation." (Bruno Laureano, 2nd Commander of the Firemen of Águeda);

• "For the volunteer club and students in general the presence of volunteers is positive because now the students are aware 
about the volunteer program (EVS); students are familiar with other cultures through the first person; the participation 
of volunteers in English classes helps students to develop their English language skills." (Miquelina Vilaranda, English teacher 
and Volunteer Club coordinator);

• "I just wanted to congratulate these initiatives that are always an added value for the enrichment of the knowledge of all 
involved." (Maria José Mestre, special education teacher);

• "The volunteers demanded more from my work, contributing to my own professional development." (Olga Silva, 
Portuguese teacher of volunteers);

• "The impact of the presence of volunteers in our institution is always of great value. Volunteers bring diversity, tolerance, 
innovation, different points of view and change our way of being, the organization and the way of being in Europe. "(Ana 
Moutas, president of the Psychological Association);

• "Volunteers have a tremendous capacity to mobilize the population. I really enjoyed the picnic because I saw people interacting, 
listening to different languages and learning new recipes thanks to the volunteers." (Otília Pereira, a resident of Street Luís 
de Camões in Águeda). 
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Fotos/Photos 
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Para mais informações acerca do projeto: 

For further information about the project: 

http://psientifica.org/volunteers-point/ 
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VolunteersPoint 2.0 

Projeto de Serviço Voluntário Europeu 

European Voluntary Service Project 




