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DESENVOLVIDO
POR:

 CENTRO DE
JUVENTUDE DE
ÁGUEDA

DESENVOLVIDO POR: CENTRO DE JUVENTUDE DE ÁGUEDA



OBJETIVOS A CURTO PRAZO

Promover práticas sociais, culturais e educativas
ajustadas às necessidades dos jovens locais e da
comunidade;
 Promover a diversidade e a interculturalidade;
Capacitar os voluntários com novas competências e
aprendizagens com base na ENF;
Incentivar a atitude empreendedora, criativa e proativa
dos voluntários; 
Sensibilizar a comunidade e organizações locais para a
premência em potenciar atitudes empreendedoras para
desenvolvimento da região;
Promover a participação da comunidade local nas
atividades dos voluntários;
Promover os valores sociais europeus, nomeadamente a
solidariedade;
Partilhar boas práticas;
Promover o reconhecimento das oportunidades da UE;
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OBJETIVOS A LONGO PRAZO

Reconhecer o potencial do voluntariado no
desenvolvimento pessoal e social dos participantes;
Reconhecer o potencial do voluntariado na comunidade;
Incentivar o envolvimento de instituições sociais e
públicas nas práticas sociais, culturais e educativas e
promover novas iniciativas;
Contribuir para a melhoria das situações de exclusão
social;
Contribuir para a melhoria dos problemas da exclusão e
discriminação social e a baixa participação social.
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O VOLUNTEER(S)olidarity é
um projeto de parcerias de
voluntariado europeu
desenvolvido no Centro de
Juventude de Águeda e que
conta com duas fases de
mobilidade de voluntários.
Este booklet é referente à
mobilidade individual de 305
dias que decorreu em 2019-
2020.O consórcio é
constituído por:

Psientífica (Portugal)
Colectivo Gentes (Espanha)
Cubic – Cultur & Bildung im
Context (Áustria)
YouNet (Itália)
You in Europe (Grécia)
Nuorisokeskus Marttinen
(Finlândia)
Волонтерски Центар Скопје
– Volunteers Centre Skopje
(Macedónia)

A Agência Nacional
Erasmus+ Juventude em
Ação apoia o projeto
VOLUNTEER(S)olidarity.

O Projeto



Nome: Gemma Capomagi
Data de Nascimento:
26.09.1996
País: Bolonha, Itália
Hobbies e interesses: Ler,
ouvir música e aprender sobre
o campo artístico
Capacidades: Matemática.

OS VOLUNTÁRIOS

Nome: Eleni Kalandaroglou
Data de Nascimento:
29.04.1997
País: Thessaloniki, Grécia
Hobbies e interesses:
Voluntariado, cinema, teatro e
literatura
Capacidades: Estudante de
Educação Básica

Nome: Borja Guillen
Data de Nascimento: 01.10.1995
País: Albacete, Espanha
Hobbies e interesses: Desporto, ler, pesquisa
Capacidades: Pesquisa etnográfica

Nome: Santeri Kekäläinen
Data de Nascimento: 28.06.1997
País: Turenki, Finlândia
Hobbies e interesses: Música, fitness, escrever, ler
Capacidades: Tocar guitarra, escrever, costurar,
artesanato



OS VOLUNTÁRIOS

Nome: Marijana Asprovska
Data de Nascimento:
12.04.1998
País: Skopje, Macedónia
Hobbies e interesses: Viajar,
voluntariado, educação não
formal
Capacidades: Formadora de
soft skills

Nome: María Siles Moreno
Data de Nascimento: 14/02/2001
País: Granada, Espanha
Hobbies e interesses: Canto, desenho, cinema, a
arte como forma de expressão
Capacidades: Criatividade, empatia, mente aberta

Nome: Christopher Gruber
Data de Nascimento: 26.01.1997
País: Wattens, Áustria
Hobbies e interesses: Passear na natureza, estar
com amigos
Capacidades: Produzir música



No VOLUNTEER(S)olidarity estavam previstas e foram cumpridas 2 grandes atividades: VISITA
ANTECIPADA DE PLANEAMENTO e MOBILIDADE INDIVIDUAL.

VISITA ANTECIPADA DE PLANEAMENTO

Reuniram em Águeda os voluntários e representantes das organizações que tiveram
oportunidade participar em atividades de ENF, projetar atividades e aprofundar laços de
cooperação internacional. Na APV, visitou-se a cidade, ESTGA (Universidade de Aveiro),
Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA), Águeda Living Lab e Centro de Artes de Águeda
(CAA). Houve reflexão e debate sobre a mobilidade e participação na definição de planos.

ATIVIDADES



Os voluntários
promoveram
solidariedade,
inclusão, tolerância e
interculturalidade,
através de atividades
de ENF em escolas e
nos Serviços
Educativos da Câmara
Municipal de Águeda
(CMA), atividades do
Centro de Juventude
de Águeda (CJA) e em
instituições ao nível
de disseminação de
oportunidades na área
da juventude,
solidariedade e
atividades para a
comunidade, com foco
em jovens. 

MOBILIDADE
INDIVIDUAL

Team building e get to know each other activities,
integração na comunidade, visitas à cidade e
reuniões com stakeholders;

Com intuito de motivar para o projeto, dar a conhecer
os voluntários, a instituição e o contexto, trabalhar a
coesão de grupo, as expectativas e o bem-estar dos
voluntários. Este tipo de atividades permitiu aprofundar
as relações sociais e o conhecimento pessoal num
ambiente descontraído, uma vez que foram usadas
metodologias de educação não-formal para trabalhar o
auto-conhecimento, auto-controlo, motivação, skills
sociais e empatia.

DURANTE O PERÍODO DE MOBILIDADES INDIVIDUAIS
FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES ATIVIDADES:



Apoio linguístico, online e na ESTGA entre pares com voluntários
supervisionados por professora;

Os voluntários aprenderam a Língua Portuguesa através do Online Linguistic Support
(OLS), mas foi-lhes providenciado um conjunto de sessões presenciais entre pares
com uma professora e alunos voluntários da ESTGA (Universidade de Aveiro). Todas
as semanas os voluntários reuniram com a mentora, com a qual partilham
expectativas, gerem o seu mundo interno e fazem dinâmicas de promoção da coesão
de grupo e do bem-estar emocional. Atividades de mentoria reforçada como
meditação, atividades de mindfulness e de saúde, desporto e lazer foram efetuadas.
A supervisão técnica capacita o desenvolvimento, implementação e avaliação das
atividades e todas as semanas há um momento privilegiado de reflexão e integração
de informação para promover o crescimento dos voluntários em termos pessoais e
sociais.



Workshops:
 - Educação Não
Formal;
-Erasmus+/CES;
-Youthpass;
- Edição vídeo;
- Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS);
- Youth Goals;
-Entre outros.

FORMAÇÃO ON-
ARRIVAL, MID-
TERM E 21
WORKSHOPS

Mentoria semanal e mentoria reforçada com
atividades de saúde, desporto e lazer, Yoga,
Zumba e Karaté, oferta de almoço semanal com os
técnicos, mindfulness e meditação;

No sentido de reforçar a mentoria e promover o bem-
estar físico e emocional dos voluntários, semanalmente
foi privilegiado um momento para atividades de saúde,
desporto e lazer. Estas atividades foram providenciadas
tanto pela organização, como pelos voluntários, mas
também com o envolvimento de novos stakeholders
como o AK Águeda – Associação Karate de Águeda e o
Áshrama Águeda – Centro do Yoga. Todas as sextas-
feiras, a organização ofereceu o almoço aos voluntários
e técnicos de juventude no sentido de promover a
convivência em harmonia num ambiente relaxado.



Projetos pessoais em linha com objetivos do
projeto, interesses e necessidades da
comunidade, ODS e Youth Goals (versão
presencial e online);

Transformar ideias em ações é um dos propósitos do
projeto. Independentemente do tema, havendo
interesse dos voluntários e necessidade dos envolvidos,
os voluntários tiveram a oportunidade de criar um
projeto pessoal que respondesse a Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e a European Youth Goals.
Todos os projetos foram pensados a serem
operacionalizados presencialmente, mas com a
pandemia todos foram transformados numa versão
online. A própria mudança foi um momento de
aprendizagem por requerer compreensão, adaptação,
resiliência e pró-atividade.

REUNIÃO SEMANAL COM
REFLEXÃO INDIVIDUAL E
EM GRUPO

Os voluntários foram
ativamente envolvidos
no processo de
tomada de decisão
sobre o seu trajeto
como voluntários do
Corpo Europeu de
Solidariedade.

REUNIÃO SEMANAL COM
REFLEXÃO INDIVIDUAL E
EM GRUPO



Participação no III
Encontro da
Diversidade Cultural
com bibliotecas
humanas sobre
multiculturalidade e
celebração do Dia da
Europa com a criação
no Facebook de um
grupo europeu de
partilha de vídeos de
receitas
multiculturais.

INTERCULTURAL
DIALOGUE

Intercultural School

Atividades em escolas aguedenses para promover
solidariedade e interculturalidade, como por exemplo:

 -Participação nos Clubes da Europa e aulas; 
-Comemoração do Dia Internacional das Cidades
Educadoras; 
-Dia das Vítimas do Holocausto;
-La Chandeleur;
-Entre outras.



Workshops:
 - Educação Não
Formal;
-Erasmus+/CES;
-Youthpass;
- Edição vídeo;
- Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS);
- Youth Goals;
-Entre outros;

FORMAÇÃO ON-
ARRIVAL, MID-
TERM E 21
WORKSHOP

Atividades nos Serviços Educativos da CMA:

Os voluntários desenvolveram atividades através dos Serviços
Educativos da Câmara Municipal de Águeda, no Águeda Living Lab,
Centro de Artes e Biblioteca Municipal Manuel Alegre.

Na Biblioteca
Municipal Manuel
Alegre, desenvolveram
atividades mindfull,
tais como “Idade
Maior” com idosos, “A
Biblioteca vai à
Escola” de promoção
de leitura junto de
crianças e nas
“Quartas-feiras ativas
e criativas” onde
desenvolveram
atividades ligadas à
arte e à leitura;

No Águeda Living Lab  os voluntários tiveram formação sobre
robótica, impressão e modelação 3D e acompanhamento de jovens
nas suas atividades tecnológicas.

No Centro de Artes, desenvolveram atividades no Projeto
Educativo e Mediação de Públicos, como presença no prémio de
participação do concurso de árvore de natal da Belavista,
assistência e acompanhamento da peça Mozartini para bebés,
exploração de esculturas na instalação C_Vib, celebração do Dia do
Amor com a peça Romeo Loves Juliet, celebração da Semana do
Teatro com as peças Cardume e Catamarã, ambas para crianças;



Promoção de
solidariedade e
voluntariado

Através da criação e
gestão de um grupo no
Facebook para jovens
europeus em Portugal
terem acesso a
informação credível e
em inglês sobre a
pandemia no nosso
país e as diretrizes,
colaboração na A4
para ajuda a animais
de rua, atividades
interculturais para
crianças e jovens com
menos oportunidades;

FORMAÇÃO ON-
ARRIVAL, MID-
TERM E 21
WORKSHOP

Promoção do diálogo intercultural

Através de todas as atividades implementadas pois foram
efetuadas aprendizagens e troca de conhecimentos sobre
culturas.

VolunteersPoint

Disseminação de oportunidades, criação de uma
canção/vídeo, de vídeos trimestrais e de um mural de
fotografias para promoção do CES, sessões Time to Move
(Eurodesk) e atividades no CJA, como por exemplo
organização de eventos, participação em training courses e
um seminário para apoio logístico e implementação de
atividades, redação de documentos de auxílio à gestão e
projetos e dinâmicas na área da juventude;



Atividades de
avaliação
trimestral e do
projeto

Avaliação por parte de
voluntários,
stakeholders e
consórcio, com
partilha de
experiências,
metodologias de ENF,
reflexão e inquéritos;

FORMAÇÃO ON-
ARRIVAL, MID-
TERM E 21
WORKSHOP

Atividades com a Cruz Vermelha e CAAB

Foram realizados pitches interculturais e world-café cultural
com crianças, jovens e adultos, AgitLab para a performance
Walkduct no Festival dos Canais e A4, para construção do
abrigo e cuidados a animais.



Atividades de despedida

Foram realizadas sessões de saúde, desporto e lazer com o CJA onde houve dança e
exercício físico, convívios informais. Na festa interna de despedida, que contou com
um bolo com o logotipo do projeto e oferta de um kit de presentes aos voluntários,
também lhes foi entregue o Youthpass e um Booklet do Voluntariado, um portefólio
de educação não-formal com o registo de todas as atividades desenvolvidas, com
descrição, objetivos, número de participantes e fotografias.



YOUTHPASS

No sentido das suas
competências serem
reconhecidas, os
voluntários receberam
o seu Youthpass no
final da mobilidade.

O certificado
Youthpass ajudou os
voluntários a
refletirem sobre as
suas aprendizagens e a
integrarem
competências chave
essenciais para as suas
vidas.



Os voluntários criaram
ainda a canção Beach
in Malibu para
promover o Corpo
Europeu de
Solidariedade com um
videoclip e fizeram 3
vídeos trimestrais com
as suas atividades
principais. No final,
após avaliação do
projeto, os voluntários
fizeram o vídeo final
onde partilham a sua
experiência e maiores
aprendizagens.

VISIBILIDADE E DISSEMINAÇÃO NACIONAL
E INTERNACIONAL

Entre o Facebook, Instagram e partilhas em páginas, em
http://psientifica.org/volunteersolidarity20192020/ estão
disponibilizados 397 posts, 2 notícias de jornal
relacionadas com o projeto, 5 podcasts, 3 idas à rádio, 1
mural de fotografias na Loja Europa Jovem do Centro de
Juventude de Águeda.



RESULTADOS / IMPACTO

O VOLUNTEER(S)olidarity permitiu:

a) Desenvolvimento de competências e aprendizagens com base na educação não-formal;

b) Assente na reflexão, partilha, postura crítica, debate e contributos pessoais e de grupo, a capacidade de
ajuste das ações, a diferentes contextos e grupos sociais, por forma a potenciar a mudança da mentalidade e
dos paradigmas sociais na comunidade;

c) A promoção de novas metodologias e novas formas de consciencialização, a criar cidadãos conscientes,
ativos e sensibilizados para as necessidades e para as prioridades da União Europeia;

d) Maior abertura à diferença cultural e maior interesse em conhecer culturas europeias, diminuindo os juízos
de valor, fruto de experiências positivas de diálogo intercultural;

e) Aumento do conhecimento do CES e das oportunidades promovidas por este programa para aprendizagens
marcantes, a nível pessoal, social, profissional e cultural;

f) Maior motivação dos jovens da região para conhecer melhor a natureza do CES e, particularmente da
solidariedade, para que haja um caminho percorrido entre o local e o Europeu no voluntariado, mas também
a nível de percursos formativos e profissionais;

g) Consolidação da visibilidade do projeto de solidariedade na região;

h) Aumento de estratégias diversificadas nas organizações sociais da região em implementar projetos
internacionais, que envolvam jovens de diferentes países europeus;

i) Valorização da ENF como metodologia para o desenvolvimento de competências transversais junto dos
jovens;

j) Maior reconhecimento das diferentes formas de envolver os jovens no diálogo intercultural;

k) O poder da educação não-formal e da construção de conceitos relativos à interculturalidade e tolerância
no desenvolvimento de atitudes de inclusão e aceitação da diferença, características responsáveis por uma
cidadania ativa, responsável e consciente;

I) Identificação e partilha de boas práticas associadas aos papéis das organizações e dos técnicos da
juventude nas dinâmicas sociais e escolares;

m) Levantamento de atitudes empreendedoras para a construção de projetos sociais que tenham impacto e
envolvam a sociedade civil;



RESULTADOS / IMPACTO

n) Valorização do voluntariado como oportunidade de aprendizagem, crescimento e desenvolvimento de
competências essenciais para uma maior empregabilidade jovem, quer pelos voluntários, quer pelos jovens
direta ou indiretamente ligados ao projeto;

o) Empoderamento de voluntários europeus e das organizações envolvidas, para atuarem civicamente e
socialmente nas suas comunidades de origem;

p) Melhoria substancial no trabalho juvenil europeu, que promove o diálogo intercultural e o
empreendedorismo e a participação juvenil em questões de comunidade;

q) Continuidade e melhoria das parcerias entre as organizações envolvidas e novas parcerias;

r) Contribuição para os objetivos da Europa 2020 e Estratégia da UE para a Juventude 2019-2027 em
empregabilidade e inclusão social, Youth Goals e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

s) Participação melhorada em atividades desenvolvidas para e pelos voluntários;

t) Consciencialização para as oportunidades existentes a nível europeu, quer pelo Programa Corpo Europeu
de Solidariedade, como o Programa Erasmus+;

u) Sensibilização para os valores sociais europeus, para a diversidade e para a multiculturalidade;

v) Sensibilização para questões sociais e reconhecimento da solidariedade, da partilha, do diálogo e da
inclusão como valores para a mudança social;

w) Desenvolvimento de competências pessoais e sociais no âmbito da educação não formal e nas atividades
desenvolvidas;

x) Influência de outros grupos sociais e/ou comunidades acerca do voluntariado;

y) Adoção de atitudes mais conscientes, proativas e solidárias para elementos com culturas e com contextos
sociais distintos;

z) Promoção de novas atitudes, posturas e linguagem inclusivas na comunidade.



TESTEMUNHOS

“Com base nos objetivos do VOLUNTEER(S)olidarity, foi visível o
envolvimento dos voluntários na comunidade local, em diferentes
realidades de trabalho, em ações de divulgação e disseminação de
oportunidades na área da juventude e ainda, de sensibilização para a
interculturalidade através de atividades solidárias de educação não-
formal nas escolas e outros locais.” (Elsa Corga, Vereadora da
Juventude da Câmara Municipal de Águeda).

"Num dia comum, de manhã cedo, com a Marijana, a futura voluntária,
chegamos a um local adorável chamado Águeda para a reunião da APV.
Depois de algumas atividades com os nossos parceiros, a Psientífica
levou-nos a conhecer as instalações, as partes interessadas e a sua
equipa, fiquei tão surpreso com o fato de tudo funcionar perfeitamente e
ainda com ciúmes de não ser voluntário neste lugar adorável, sob os
guarda-chuvas. Alguns meses depois, voltei para um Training Course.
Lugar incrível e boa parceria! Obrigado!" (Goran Galaboff,
representante do parceiro Volunteers Centre Skopje do Norte da
Macedónia).

“Ser mentora é tornar-me a cada semana mais auto-consciente das ideias
pré-concebidas que todos vamos construindo (porque culturalmente
condicionados), dos automatismos de pensamento e de ação quando
perante novos desafios, novas personalidades e novas culturas. É
transcender todos os dias barreiras culturais, mas especialmente
interpessoais, é comunicar muito, motivar bastante, compreender ainda
mais e ter o coração e os braços sempre abertos!” (Diana Simões,
mentora dos voluntários).

"Este ano atípico de 2020 desafiou a BMMA e o CJA na produção de mais
um evento em maio. Foi com desempenho que com os voluntários
conseguimos criar um programa digno do tema, com vídeos e partilhas de
experiências de todos, valorizando as diferenças culturais e a liberdade.
Um bem haja a todoxs!" (Léa Lopez, mediadora de projeto na Biblioteca
Municipal Manuel Alegre).

“Os workshops que
preparamos para outros
voluntários foram uma boa
forma de aprendermos uns
com os outros” (Borja
Muñoz, voluntário
espanhol).

Foi uma experiência
fantástica pela variedade
de atividades preparadas
para nós. Aprendi muito
sobre outros países e
passei bom tempo com
pessoas maravilhosas que
conheci” (Christopher,
voluntário austríaco).

“Grupo de voluntários
bastante simpático e com
muita vontade de
trabalhar. Todos muito
dedicados, uns mais com
os animais, outros mais
com as obras do abrigo. No
geral correu tudo muito
bem e teremos muito gosto
em voltar a recebê-los no
abrigo da A4." (Andreia
Carocho e Evelin Koester,
A4 - Associação dos
Amigos dos Animais de
Águeda).

"Trabalhar com os voluntários é abrir as janelas da Escola para outros
mundos." (Regina Gaspar, docente da Escola Secundária Adolfo
Portela).



TESTEMUNHOS

"Muito obrigada aos
voluntários do Centro de
Juventude de Águeda que
nos ajudaram a enriquecer
o nosso trabalho e que de
uma forma tão atenciosa e
inteligente, demonstraram  
às famílias por nós
acompanhadas a mais valia
em continuar os estudos e
também em aprender com
culturas e países
diferentes. Com estas
pequenas/grandes ações
aumentam a possibilidade
de construirmos um futuro
melhor onde a
responsabilidade desta
construção é partilhada por
todos"  (Equipa do RSI
Delegação de Águeda da
Cruz Vermelha
Portuguesa).

As atividades colaborativas
com os voluntários foram
uma lufada de ar fresco que
trouxeram alegria e
dinamismo  aos nossos
alunos. Obrigada." (Teresa
Figueiredo, docente na EB
de Valongo do Vouga).

"As atividades que os voluntários desenvolveram no Centro Social e Paroquial
da Borralha, contribuíram sem dúvida, para o enriquecimento pessoal dos
nossos utentes, deixando-lhes na memória um encontro animado e no coração
a esperança de os voltar a ver. Foram encontros onde houve momentos de
partilha intercultural entre jovens e seniores." (Ana Catarina Loubatieres,
Animadora Sociocultural do Centro Social e Paroquial da Borralha)

A possibilidade de recebermos voluntários oriundos de diferentes países
permite-nos uma troca de experiências extremamente relevante e gratificante.
Sendo Águeda um meio em constante desenvolvimento, é enriquecedor contar
com estas novas presenças e permitir que as mesmas trabalhem o meio onde
se inserem durante o tempo de voluntariado, melhorando, com  o seu
conhecimento, os espaços com os quais se relacionam e as pessoas com as
quais vão interagindo" (Daniel Madeira, Projeto Educativo, Mediação de
Públicos e Espaço Expositivo do Centro de Artes de Águeda).

"A interação do ALL com os voluntários tem-se revelado uma mais-valia, não
apenas devido às sinergias naturais com as atividades do Centro de Juventude
Águeda, mas sobretudo pelo reconhecimento dos voluntários do ALL como um
espaço também seu, onde podem desenvolver ideias e criar laços. Os
voluntários que chegam até nós a cada ano tornam-se novas janelas do ALL
deixando-nos a ver e ser vistos para lá da nossa escala local." (Luís Arruda,
técnico do Águeda Living Lab).

"Gostava de continuar em projetos do CJA pois graças aos projetos que já
participei até hoje pude conhecer muitas coisas novas. O CJA forneceu me
vários projetos e atividades que nenhuma outra instituição me pôde oferecer.
Graças aos voluntários pude conhecer pessoas tanto do nosso país como da
Europa toda. Além de poder viajar para outros países , o CJA permite-me
conhecer pessoas de outras nacionalidades aqui mesmo em Portugal. Essas
pessoas são os voluntários que me permitem conhecer outras culturas e falar e
dar-me a conhecer outros projetos.” (Sebastian Gonzalez, aluno da ESAP).

"A colaboração dos voluntários do CES foi essencial para o sucesso da
iniciativa ‘Building Intercultural Bridges in the Classroom’,  juntamente com os
alunos da unidade curricular Inglês Língua e Comunicação Empresarial. A
presença dos voluntários propiciou não só o desenvolvimento de
competências linguísticas dos nossos alunos, mas foi, sobretudo, fundamental
para o estabelecer de uma ponte entre os conteúdos lecionados em aula e a
realidade, permitindo, assim, a consolidação de diversas competências ao
nível da comunicação intercultural. Esta experiência, avaliada pelos alunos de
forma bastante positiva, será, de resto, apresentada numa conferência
internacional em novembro próximo e, em simultâneo, alvo de publicação." 
 (Anabela Simões, ESTGA - Universidade de Aveiro).



Sabe mais sobre o projeto em 

http://psientifica.org/volunteersolidarity20192020/

Visite-nos nas redes sociais:

@cjagueda

@psientifica  

@centrodejuventudedeagueda

http://psientifica.org/

VISITE-NOS


