
Desenvolvido pelo Centro de Juventude Águeda



O projeto  VOLUNTEER(S)OLIDARITY é um projeto europeu de parceria 
voluntária desenvolvido no centro de Juventude Águeda e que tem duas 

fases de mobilidade voluntária. Esta brochura refere-se à mobilidade 
individual de 305 dias que teve lugar em 2020-2021.

O consórcio é composto por::

• Psientífica (Portugal)
• Colectivo Gentes (Espanha)

• Волонтерски Центар Скопје-
Volunteers Centre Skopje (Macedónia Do 

Norte)

• YouNet (Itália)
• Você na Europa (Grécia)

• Serviço Voluntário Internacional 
(Reino Unido)

• Magyar Onkenteskuldo 
Alapítvány (Hungria)

• Promover práticas sociais, culturais e 
educativas adaptadas às necessidades dos 

jovens locais e da comunidade;
• Promover a diversidade e a 

interculturalidade;
• Capacitar voluntários com novas 

habilidades e aprendizado baseado em 
NFE;

• Incentivar a atitude empreendedora, 
criativa e proativa dos voluntários;
• Sensibilizar a comunidade e as 

organizações locais para a necessidade de 
reforçar as atitudes empresariais para o 

desenvolvimento da região;
• Promover a participação da comunidade 

local nas atividades dos voluntários;
• Promover os valores sociais europeus, 

incluindo a solidariedade;
• Partilhar boas práticas;

• Promover o reconhecimento das 
oportunidades da UE;

• Reconhecer o potencial do 
voluntariado no desenvolvimento 
pessoal e social dos participantes;
• Reconhecer o potencial do 
voluntariado na comunidade;

• Incentivar a participação das 
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 melhorar os 

problemas da exclusão social e da 
discriminação e da baixa 

participação social

O voluntariado é apoiado pela Agência Nacional Portuguesa Erasmus + 
Juventude em acção e financiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade..



Nome: Aleksandra Dimoska

Nascimento: 08/08/2001

Country: Skopje, Macedónia Do Norte

Passatempos e interesses: Fotografia, 

Natureza, escrita, cuidar de animais, voleibol.

Aptidao: Escrita, Fotografia.

Nome: Victor Berado

Nascimento: 28/12/2000

Country: Falconara, Itália

Passatempos e interesses: Viajar, ler, ouvir 

música, socializar com os amigos e estar nas 

montanhas/natureza.

Aptidao:

Nome: Marta Castillo Narváez

Nascimento: 10/08/1994

Country: Jaén, Espanha

Passatempos e interesses: Livros, filmes, yoga, 

voluntariado, viagens e natureza

Aptidao: Desenvolvimento e cooperação

Nome: Apeksha Bhakta

Nascimento: 27/03/1997

Country: Leicester, Reino Unido

Passatempos e interesses: Andar na natureza, tocar 

piano, viajar e engenharia

Aptidao: Engenharia química



Nome: Krisztina Hornyak

Nascimento: 04/08/1993

Country: Budapeste, Hungria

Passatempos e interesses: Viagens, artes, ioga 

e música

Aptidao: Concepção e desenvolvimento da Web

Nome: Konstantina 

Ioannidou

Nascimento: 04/12/1997

Country: Ptolemaida, 

Grécia

Passatempos e 

interesses: Caminhadas, 

natação, livros e filmes

Aptidao: ensino

Nome: Bashkim Dudus

Nascimento: 18/01/1991

Country: Malmo, Suécia

Passatempos e interesses: Produção 

musical e cinematográfica

Aptidao: Produção Musical

Nome: Thea Harland

Nascimento: 26/02/1999

Country: Tavistock, Reino Unido

Passatempos e interesses: Natação, pintura, fotografia, 

Caminhadas e leitura.

Aptidao: Geografia e Desenvolvimento Internacional

Nome: Marilena Kollarou

Nascimento: 26/07/1999

Country: Atenas, Grécia

Passatempos e interesses: 

Tocar piano e guitarra, dançar 

e jogar ténis.

Aptidao: Negocio



No caso dos voluntários, foram planeadas e concluídas duas actividades 

importantes: uma visita de planeamento avançada e a mobilidade 

INDIVIDUAL.

Desta vez, devido às circunstâncias do Covid-19, a visita de 
planejamento avançado foi online. Foi uma oportunidade para 

voluntários e representantes de organizações se reunirem, ainda 
que virtualmente, para nos apresentarmos, bem como para nos 

conhecermos melhor e conhecermos melhor o projeto. Tivemos a 
oportunidade de participar em atividades da NFE e aprofundar os 

laços de cooperação internacional através da reflexão e debate 
sobre mobilidade voluntária e solidariedade, intercâmbio de 

contribuições sobre a conceção e implementação de atividades, 
reflexão e definição de planos de atividades, logística, finanças e 
divulgação, bem como comunicação constante e regular com os 
parceiros. Tivemos também a oportunidade de fazer uma visita 
virtual ao centro de jovens Águeda e uma introdução a Portugal.



Os voluntários promoveram a solidariedade, a inclusão, a tolerância 
e o diálogo intercultural, através de atividades da NFE nas escolas e 
nos Serviços Educacionais do Conselho Municipal de Águeda (CMA), 
atividades do Centro Juvenil de Águeda (CJA) e em instituições. Isto 

foi conseguido através da divulgação de oportunidades, da 
promoção da solidariedade e de atividades para a comunidade, 

centrando-se nos jovens.

Na chegada: atividades de construção da 
equipa

Nossas atividades de chegada introduziram metodologias de educação não 
formal e o contexto do projeto e expectativas. Estas atividades permitiram-nos 

aprofundar as nossas relações sociais, tornar-nos uma equipa coesa e 
conhecimento pessoal num ambiente descontraído, utilizando metodologias de 
educação não formal para trabalhar no nosso autoconhecimento, autocontrolo, 

motivação, competências sociais e empatia.



Orientação

Escola de vida

Todas as semanas os voluntários se encontraram com seu mentor, com quem 
compartilham suas expectativas, gerem seus objetivos pessoais, preocupações e 

medos e fazem dinâmicas para promover a coesão de grupo e o bem-estar 
emocional. Houve sempre a oportunidade de falar com o mentor um em um para 

discutir qualquer coisa que o voluntário precisava e o mentor estava sempre lá 
para qualquer apoio extra que um voluntário possa precisar.

Os voluntários compartilharam experiências e 

sua cultura com os idosos da AFA como uma 

parceria com a associação com a qual nosso 

mentor trabalhou. Foi uma oportunidade 

maravilhosa para uma conversa entre gerações, 

que foi uma oportunidade de aprendizagem 

informal para todos. A maioria dessas 

atividades eram on-line, mas tivemos a sorte 

de encontrar-nos pessoalmente lá fora e os 

voluntários apresentaram às senhoras um 

retrato dos corpos.



Para promover o bem-estar físico e emocional dos voluntários, os voluntários 
tiveram tempo para atividades de Saúde, Esporte e Lazer. Estas actividades foram 

realizadas tanto pela organização como pelos voluntários. Foi também uma 
oportunidade para os voluntários praticarem o planejamento e implementação de 

metodologias de educação não formal.

Workshop:

Futebol

Ioga

Meditacao

Atencao

Gestão Emocional

Desenho

Zumba

Salsa

Cozinhas culturais



Em parceria consigo na Europa, os voluntários foram convidados no seu 
programa de rádio, O Random Show. Aqui eles falaram sobre temas como hobbies 

e desportos, veganismo e meio ambiente, livros e filmes, bem como música.

Juntos, alguns dos voluntários planejaram e 
gravaram seis episódios de podcast sobre 

viver no exterior, dificuldades linguísticas e 
ser um voluntário do Corpo Europeu de 

Solidariedade.

Dois dos voluntários falaram num 
programa de rádio em Aveiro e tiveram a 

oportunidade de usar as suas novas 
competências em língua portuguesa, 

enquanto partilhavam as suas 
experiências de voluntariado em 
Portugal e as diferenças dos seus 

próprios países.



Escola:
• Escola Secundaria Adolfo Portela

• Escola Secundaria Marques 
Castilho

• Escola Básica Valongo do Vouga
• Escola Básica Aguada de Cima
• Escola Básica Fernando Caldeira
• Escola Básica Artur Nunes Vidal

• Instituto Duarte Lemos.

Voluntários usaram 
metodologias de educação 

não formal para implementar 
atividades em escolas, como 

com Eurodesk: tempo de 
mover sessões. Foi uma 

oportunidade de divulgar e 
promover as oportunidades 
europeias de incentivar os 

jovens a participar.



Voluntários executaram uma 

série de eventos chamados 

"conversas multiculturais", onde 

participantes de diferentes 

países poderiam participar e 

discutir semelhanças e 

diferenças entre suas culturas 

sobre vários tópicos, tais como 

monumentos e Marcos, 

encontros e relacionamentos, 

boas maneiras, arte, música e 

muito mais.

Em um grupo do Facebook com 
outros voluntários do CES na 

Europa, os voluntários postaram 
vídeos que filmaram e editaram de 

si mesmos cozinhando receitas 
típicas de seus países e culturas 
para compartilhar com outros 

como parte de "culinária 
Multicultural".



Os voluntários têm apoiado a 
Biblioteca de Águeda, Manuel 
Alegre. Eles participaram em

diferentes workshops, exposições 
e eventos que tiveram lugar lá, tais 

como MALA UE , um evento 
literário, e o IV Encontro para a 
Diversidade Cultural e Diálogo 

para o Desenvolvimento.



Os voluntários tiveram a 
oportunidade de ajudar 

em uma grande 
variedade de Oficinas no 
Águeda Living LAB, como 

impressão 3D, corte a 
laser e muito mais.



Para a Semana Europeia da Juventude, os voluntários ajudaram 
diferentes escolas de Águeda a realizar workshops sobre os 

principais temas do novo Programa Erasmus+ 2021-2027, 
alterações climáticas, digitalização e cidadania ativa.



Transformar ideias em acções
é um dos objectivos do 

projecto. Independentemente 
do tema, com o interesse dos 
voluntários e a necessidade 
das pessoas envolvidas, os 

voluntários tiveram a 
oportunidade de criar um 

projecto pessoal que 
respondesse aos objectivos

de Desenvolvimento 
Sustentável e aos objectivos

europeus da Juventude.

Estes incluíram uma variedade de assuntos 
como interculturalidade, arte, 

desenvolvimento web, anti-racismo, ação 
ambiental e história.



Vogui-Vocational Guidance based on Non Formal Education- é uma iniciativa de 

Intervenção Comunitária que visa o trabalho contínuo de competências pessoais e sociais, 

orientação profissional e tomada de decisões nos jovens em transição entre o 9º e o 12º 

ano. Como jovens, os voluntários são um ator-chave na Ajuda ao projeto, não só na 

organização e preparação das atividades, mas também na sua implementação com os 

estudantes e os jovens que deles beneficiam. Durante a sua execução, os voluntários 

adquirem competências como animadores de juventude, desenvolvendo também 

competências essenciais a aplicar quando regressam à sua comunidade, através de 

metodologias de educação não formais.



A iniciativa Emoaction, é um programa operacional de Inclusão Social e 

Emprego, que visa desenvolver e fortalecer as habilidades emocionais das 

crianças e jovens que frequentam a escola, através do desenvolvimento de 

atividades e dinâmicas, em um contexto escolar, com base em metodologias 

educacionais não formais. A participação voluntária surge através da 

preparação e implementação de algumas sessões, com temas pré-definidos, 

como interculturalidade, solidariedade e direitos humanos. Através da 

iniciativa emotiva, os voluntários também têm a oportunidade de desenvolver 

habilidades de inteligência emocional e colocá-las em prática.



Os voluntários ajudaram a executar os cursos de formação "Youth
In(tercultural)clusion""e" STEP1 "e o intercâmbio de jovens ""Together

Against Minority Exclusion". Estes contaram com participantes de 
muitos países, incluindo Espanha, Itália, Grécia, Polónia, Eslovénia, 

Croácia, Roménia e Portugal.



Como a solidariedade 

também foi trazida aos 

animais, os voluntários 

estiveram na Associação 

A4 por vários dias para 

cuidar dos animais, 

limpar as caixas e brincar 

com os cães no abrigo.



Com a finalidade de ajudar as técnicas de 

juventude do CJA a melhorar o seu conhecimento 

da língua inglesa, os voluntários se reuniram 

semanalmente com duas das técnicas, seguindo 

uma lógica de conversas informais, permitindo 

abordar vários temas, como diferenças culturais, 

solidariedade, gastronomia, entre outros temas 

interculturais que permitiram a aprendizagem 

para ambas as partes. Estas sessões permitiram o 

enriquecimento do léxico, através de correções 

constantes, explicações, revisões de texto, e-mails 

e relatórios, e outros documentos necessários 

para a vida profissional dos técnicos.



Facebook, Instagram, Youtube e no site 
http://psientifica.org/volunteersolidarity-2020-2021/

Esta é a nossa identidade. é o hino 
do projecto criado pelos 

voluntários que foi partilhado 
com associações locais e 

europeias para celebrar o Dia 
Internacional do Voluntariado. As 

letras, música, coreografia e 
videoclipe são originais dos 
voluntários e servem para 

compartilhar sua experiência e 
motivar outros jovens a se 

voluntariarem.



Permitida a olidaridade do (s) voluntário (s):

A) desenvolvimento de competências e aprendizagem com base no 
ensino não formal;

B) baseada na reflexão, na partilha, na postura crítica, no debate e nas 
contribuições pessoais e grupais, na capacidade de ajustar as ações, a 

diferentes contextos e grupos sociais, a fim de melhorar a mudança de 
mentalidade e paradigmas sociais na comunidade;

c) A promoção de novas metodologias e novas formas de 
sensibilização, a fim de criar cidadãos conscientes, activos e 

conscientes das necessidades e prioridades da União Europeia;
d) maior abertura à diferença cultural e maior interesse em conhecer 

as culturas europeias, reduzir os juízos de valor, resultado de 
experiências positivas de diálogo intercultural;

e) maior conhecimento da CES e das oportunidades promovidas por 
este programa de aprendizagem notável, em nível pessoal, social, 

profissional e cultural;
f) maior motivação dos jovens da região para melhor compreender a 
natureza do CES e, em particular, a solidariedade, para que haja um 
caminho percorrido entre o local e o europeu no voluntariado, mas 

também em termos de formação e percursos profissionais;
g) consolidação da visibilidade do projeto de solidariedade na região;
h) aumento de estratégias diversificadas nas Organizações Sociais da 
região para implementar projetos internacionais, envolvendo jovens 

de diferentes países europeus;
I) valorização do NFE como metodologia para o desenvolvimento de 
competências transversais entre os jovens; j) maior reconhecimento 

das diferentes formas de envolver os jovens no diálogo intercultural;;
k) o poder da educação não formal e a construção de conceitos 

relacionados à interculturalidade e tolerância no desenvolvimento de 
atitudes de inclusão e aceitação de diferenças, características 

responsáveis por uma cidadania ativa, responsável e consciente;
l) identificação e partilha de boas práticas associadas aos papéis das 
organizações de Jovens e dos técnicos na dinâmica social e escolar;



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

n) valorizar o voluntariado como uma oportunidade de 
aprendizagem, crescimento e desenvolvimento de competências 
essenciais para uma maior empregabilidade dos jovens, quer por 
voluntários, quer por jovens directa ou indirectamente ligados ao 

projecto;
o) empoderamento dos voluntários europeus e das organizações 

envolvidas, para agir cívica e socialmente nas suas comunidades de 
origem;

p) melhoria substancial do trabalho europeu no domínio da 
Juventude, que promove o diálogo intercultural e o espírito 

empresarial e a participação dos jovens nas questões comunitárias;
q) continuidade e melhoria das parcerias entre as organizações 

envolvidas e as novas parcerias;
r) contribuição para os objetivos da Estratégia Europa 2020 e para a

estratégia da UE para a juventude 2019-2027 em matéria de 
empregabilidade e inclusão social, objetivos para a juventude e 

objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
s) maior participação em atividades desenvolvidas para e por 

voluntários;
T) sensibilização para as oportunidades existentes a nível europeu, 
quer através do programa do Organismo Europeu de solidariedade, 

como o Programa Erasmus + ;
u) consciência dos valores sociais europeus, diversidade e 

multiculturalismo;
v) sensibilizar para as questões sociais e reconhecer a solidariedade, 

a partilha, o diálogo e a inclusão como valores para a mudança social;
w) desenvolvimento de competências pessoais e sociais no contexto 

da educação não formal e nas actividades desenvolvidas;
y) adoção de atitudes mais conscientes, proativas e solidárias em 
relação a elementos com diferentes culturas e contextos sociais;

z) promoção de novas atitudes, posturas e linguagem inclusiva na 
comunidade.



"Os voluntários sempre apareceram com muita vontade de 

aprender e enfrentaram as tarefas dadas com um sentido 

crítico"

"A experiência com os voluntários enriqueceu a qualidade do 

nosso trabalho, não só em um nível multicultural, mas 

também em um nível intergeracional, onde a partilha de 

experiências e práticas foi um ponto crucial"

"A presença dos voluntários na organização porque permitiu 

um olhar mais atualizado sobre a realidade dos jovens e uma 

visão mais realista e atualizada de como os jovens interagem 

com as redes sociais"

"Os voluntários tiveram um grande impacto no trabalho com 

pessoas idosas em vários níveis, auto-estima e 

reconhecimento, aprendizagem ao longo da vida e contato 

com o multiculturalismo."

pelas nossas partes interessadas



Para saber mais sobre o projeto em

http://psientifica.org/volunteersolidarity-2020-2021/

VISITE-NOS NAS REDES SOCIAIS

@cjagueda

@psientifica

@centrodejuventudedeagueda

http://psientifica.org/


