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A missão da Psientífica é a promoção e o desenvolvimento social, capacitando as pessoas, 

particularmente os jovens para o desenvolvimento de uma cultura de participação cívica baseada 

em valores sociais e éticos como os direitos humanos, solidariedade, igualdade de oportunidades 

e aprendizagem intercultural num contexto de educação não formal. Rege-se por 6 valores-base: 

capacitação das pessoas, lealdade e confiança, responsabilidade social e ambiental, fomento na 

capacitação na motivação, qualidade, fomento de valores éticos. 

À data, a Psientífica tem 6 membros de Staff, 16 voluntários europeus, 26 voluntários locais e 23 

professores temporários das AEC’s.  

A equipa: 

a) Ana Moutas 

Entre 2004 e 2016 trabalhou como professora de ensino básico e secundária, tradutora de artigos 

e relatórios científicos, gestora de projetos e formadora na área da educação e formação de 

jovens e adultos. Desde 2005 é Diretora Técnica da PSIENTÍFICA e Coordenadora do Centro de 

Juventude de Águeda (CJA). 

 

b)  Marco Monteiro 

Com Mestrado e Doutoramento em Ciências da Educação, as suas diversas competências 

incluem: educação e formação de jovens; Educação ao ar livre; educação não formal; gestão 

pública, privada, com e sem fins lucrativos; gestão de projetos e gestão de RH. Ele é responsável 

pela gestão, monitorização e avaliação do projeto. 

 

c) Rosália Coelho 

Com formação em Psicologia, tem uma pós-graduação em Mediação de Conflitos em contexto 

escolar. Desde 2003 que desenvolve o seu trabalho em contextos escolares e abrange projetos 

inovadores no domínio da integração de minorias étnicas e sociais e desenvolvimento de 

competências pessoais com foco em ENF. É Psicóloga no Agrupamento de Escolas de Águeda, 

uma das coordenadoras Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) Emoção em Ação e 

integra o EMOACTION (do POISE). Na PSIENTÍFICA assume responsabilidades de gestão e 

orientação de jovens com menos oportunidades. 
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d) Ana Mendes 

Psicóloga, com uma especialização avançada em Psicologia Comunitária, com experiência na 

Psientífica com a coordenação de projetos KA1 e KA2 no âmbito do Erasmus+ Juventude em Ação. 

Foi voluntária SVE durante 12 meses junto da Cruz Vermelha de Reiquejavique, na Islândia, e é a 

atual responsável pela gestão do voluntariado. 

 

e)  Daniela Costa 

Psicóloga e Técnica de juventude, com experiência de intervenção com jovens NEET. Realizou um 

voluntariado SVE no Espaço Jovem em Maracena, com experiência em facilitação e coordenação 

de projetos KA1 e KA2. É a atual coordenadora dos projetos KA2 e POISE. 

 

f) Laetitia Videira 

Mestre em Psicologia Criminal e Forense pelo Instituto Universitário Egas Moniz com uma 

especialização avançada em psicologia educacional. Com experiência em facilitar AECs, onde 

promove o desenvolvimento de competências socio emocionais em crianças e jovens através da 

educação não formal. Atualmente no CJA está integrada no Projeto Emoção em Ação (POISE). 

 

g) Ana Teles 

Licenciada em Secretariado e Comunicação Empresarial pela Universidade de Aveiro. E a 

responsável pela divulgação e disseminação dos projetos e assumiu recentemente a coordenação 

de projetos e de equipas. 

 

h) Daniela Martins 

Mestre em Psicologia da Educação e Reabilitação Neuropsicológica pela Universidade de Aveiro. 

Psicóloga Clínica certificada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, com experiência em 

intervenção em crianças, adolescentes e adultos. Possui o Certificado de Competências 

Pedagógicas (CCP). Foi facilitadora nas AEC e está integrada no Projeto Emoção em Ação (POISE).  
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A Psientífica assume trabalho estruturado com os seus voluntários em contacto com os jovens 

aguedenses e a comunidade. Os jovens voluntários encontram-se integrados na dinâmica 

organizacional e social de Águeda, garantindo-lhes assim uma experiência de aprendizagem 

pessoal e profissional. O sucesso deste trabalho reflete-se na menção enquanto Boa Prática do 

projeto “Volunteers’ Point 2.0” (2018-2-PT02-KA125-005231) pela Agência Nacional Erasmus+ 

Juventude em Ação, no ano de 2020. O voluntariado assume uma dimensão local e uma 

internacional, regendo-se por etapas semelhantes, apresentando alguma diferenças. 

Ao nível da preparação, podemos focar a criação de um Plano de Ação, prática utilizada em todos 

os projetos, onde constam diferentes planos (como o financeiro, de riscos, etc.), com orientações 

concretas para cada fase/etapa de implementação, e que garantem o cumprimento do que foi 

definido, incluindo: a definição estratégica e conceptual de cada projeto, definição de processos 

e procedimentos, controlo e gestão financeira, gestão e riscos e conflitos, plano de atividade, 

plano de comunicação, plano de monotorização e avaliação, etc. 

O voluntariado europeu decorre do apoio da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação e é 

financiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade (CES). Os voluntários são integrados no dia a dia 

da associação, numa lógica de capacitação e validação das suas competências. O voluntariado 

local surge como um precursor lógico do voluntariado europeu, uma vez que se pretende incutir 

aos jovens os valores de voluntariado, dando-lhes a oportunidade de realizarem atividades de 

cariz solidários (por vezes em conjunto com os voluntários europeus) nas várias associações 

locais. A Psientífica assume um papel de entidade intermédia entre os voluntários locais e os 

stakeholders. 

No que toca à definição do voluntariado, os procedimentos são ligeiramente diferentes no 

voluntariado local, comparativamente ao europeu. O perfil é comum nas seguintes situações: 

- É privilegiada a situação de jovens com menos oportunidades ou exclusão social; 

- É respeitada a igualdade de género; 

- Motivados em participar no projeto e no programa Erasmus+; 

- Com capacidade de influência do grupo de pares e da comunidade; 

-Com capacidade de absorver os resultados e de adotar novos pensamentos e atitudes de 

participação e de cidadania ativa. 

mailto:geral@psientifica.org
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A grande diferença prende-se com a idade, uma vez que no voluntariado europeu apenas é 

permitido jovens dos 18 aos 30 e no voluntariado local aceitam-se voluntários a partir dos 13 

anos. 

Em ambos, o processo de seleção é aberto, transparente e inclusivo, não implicando qualquer 

contribuição por parte dos envolvidos. No voluntariado europeu contamos com uma vasta rede 

de parceiros internacionais que nos colocam em contacto direto com os seus jovens, iniciando-

se assim o processo de recrutamento e seleção. Para o voluntariado local a captação prende-se 

essencialmente com: 

- Sessões de sensibilização para o voluntariado nas escolas, onde usamos o testemunho de 

voluntários atuais e passados; 

- Campanhas de rua: os voluntários europeus e locais distribuem flyers informativos sobre as 

diferentes ações que os jovens podem realizar, junto da Psientífica e do CJA; 

- Uso das redes sociais: através de vídeos, reels, posts, histórias, e outras ferramentas inovadoras 

chegamos ao nosso grupo-alvo no meio digital e disseminamos as oportunidades; 

 - “Passar a palavra”: os próprios voluntários são um meio essencial de transmissão de informação 

e os principais “recrutadores” de outros voluntários; através das suas partilhas podem e 

conseguem cativar os seus pares.  

A próxima fase do processo de seleção é a realização de uma entrevista online e/ou presencial 

realizada pelo gestor de voluntariado com recurso a um guião de entrevista semiestruturado. 

Dependendo do âmbito de voluntariado, são fornecidos documento explicativos e de suporte.  

Após a seleção, o voluntário local preenche uma ficha de associado, que lhe garante a inscrição 

no projeto e o seguro de associado. O voluntário europeu fornece os dados necessários para a 

ativação do seguro privado assegurado pelo programa.  

Ao nível da incorporação e de forma a assumir um compromisso com a missão, há uma assinatura 

de uma Ficha de Acordo Voluntário-Stakeholder ou um Contracto de Voluntariado Europeu que 

envolve a assinatura da Psientífica, Voluntário, Parceiro/Stakeholder.  

O acolhimento pressupõe uma receção nas instalações da associação, onde o staff e as respetivas 

funções, a missão e valores da Psientífica são apresentados. Há uma pequena formação inicial 

focada sobre o que é ser voluntariado, como estabelecer e atingir objetivos, gestão de 

expectativas, educação não formal, o funcionamento geral do programa, o Eramus +, CES e o 
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YouthPass, etc.  Cada voluntário recebe um pequeno kit com folhetos explicativos e merchandise 

do Erasmus+ e da própria associação.  

Para além da comunicação com o coordenador, o voluntário articula e trabalha diretamente com 

o resto do staff uma vez que estão envolvidos nos variados projetos desenvolvidos pela 

associação. Os voluntários não estão incluídos nas reuniões semanais de equipa, contudo é lhes 

fornecido feedback sobre o ponto atual da organização. Periodicamente a direção reúne com os 

voluntários de forma a estreitar este relacionamento e facilitar a partilha de ideias e de opiniões.  

No que toca ao reconhecimento, no programa Erasmus+ há sempre a emissão de um certificado 

YouthPass, que reconhece as aprendizagens e competências desenvolvidas pelos jovens, servindo 

também como uma ferramenta de reflecção. Este foca-se em oito competências-chaves de 

aprendizagem ao longo da vida: multilinguística; pessoais, sociais e de aprender a aprender; 

cidadania; empreendedorismo; expressão e consciência cultural; digital; matemática, ciência, 

tecnologia e engenharia; literacia.  No voluntariado local é emitido um Certificado de 

Reconhecimento de Competências, semelhante ao YouthPass. Há que ter em consideração que 

Águeda é uma cidade pequena, o que facilita a visibilidade do voluntariado e o contacto direto 

com a população, mesmo nos momentos informais, aumentando assim o conhecimento dos 

habitantes sobre a realidade europeia e projetos no âmbito da juventude, promovendo um 

pensamento inclusivo, mais tolerante. Por outro lado, estes jovens podem apelar e motivar 

outros jovens a participar em projetos transnacionais e de voluntariado de forma a desenvolvem 

competências e aprendizagens, ao partilharem a sua experiência. São, assim, veículo para dar a 

conhecer aos jovens as oportunidades de mudança no quadro europeu e para apoiar e orientar 

no processo de envolvimento e de participação. Ao longo do projeto, há o reconhecimento do 

trabalho realizado através de publicações nas redes sociais da associação e de notícias nos órgãos 

de comunicação locais. 

Durante o desenvolvimento do voluntariado, é expectável um período inicial de adaptação e 

formação adequada, tal como mencionado anteriormente. Para tal o voluntariado necessita de 

informações detalhadas, orientação, formação, experiências e partilha de testemunhos de 

antigos voluntários e tempo para conhecer a cultura organizacional.  

O processo de supervisão/acompanhamento é efetuado pelo coordenador de voluntariado, com 

o objetivo de acompanhar o desempenho dos voluntários na execução das tarefas, avaliar o seu 

bem-estar e auxiliar na reflecção sobre as aprendizagens. Este acompanhamento tem um 

caracter menos formal, caracterizando-se por: 

mailto:geral@psientifica.org
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-Realização de encontros semanais/mensais para compreensão do ponto atual do voluntário; 

-Momentos calendarizados para a reflexão sobre as competências adquiridas e como estas se 

concretizam em novas formas de ser, pensar e agir; 

-Acompanhamento do voluntário no decorrer da atividade, estabelecendo uma relação empática 

entre o voluntário, o coordenador e stakeholder (se necessário); 

-Reuniões periódicas conjuntas de avaliação do projeto e brainstorming de ideias. 

É feito um processo de capacitação para fomentar a autonomia no decorrer da atividade, sendo 

dado ao voluntário algum poder de decisão no âmbito da sua atuação dentro da Psientífica. O 

voluntário escolhe dentro um leque de possibilidade as atividades as que pretende realizar; é 

incentivado a dar sugestões e a criar as suas próprias atividades; os procedimentos são discutidos 

e podem ser alterados, por sugestão do mesmo, etc. 

A comunicação está sempre presente, seja presencialmente nos momentos descritos acima, seja 

através das redes sociais e meios de comunicação à distância. É fornecido ao voluntário contacto 

de mentores locais, que devem auxiliar durante o seu percurso, fornecendo um input imparcial e 

fora do âmbito da organização. Fazem parte desta rede de mentores alunos da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), jovens que já tenham realizado projetos Erasmus+ 

com a Psientífica, pessoas diretamente envolvidas nos stakeholders locais e outras que tenham 

interesse. 

Na fase de desvinculação, ou seja, no final de cada projeto é feito um balanço final, recorrendo a 

dinâmicas de avaliação não formal e de um questionário de avaliação, sendo pedido um 

testemunho. Os últimos meses são focados na gestão de expetativas para o futuro, identificação 

de competências-chave, realização de um currículo vitae, etc. O voluntário é convidado a fazer 

parte do projeto “Embaixadores do Centro de Juventude de Águeda”, que o certifica como 

alguém que realizou atividades de cariz solidário de que se propõem a disseminar o voluntariado. 

Esta ponte é estabelecida de forma a não perder o contacto com voluntário, pois ele fornece um 

ponto de visto único sobre a organização, podendo auxiliar em projeto futuros e poderá, também, 

assumir o papel de mentor de voluntários. No caso do voluntariado internacional, a organização 

de envio, no país de origem, assume um papel importante na readaptação do voluntário. 
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