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Os Voluntários
Quentin Bayol

Este é o Quentin Bayol. A primeira coisa que
deves saber sobre ele é que gosta de rock e

ficção científica.  Viveu maior parte da sua vida
em Montpellier e estudou Química e Física em

Marselha.  O Quentin adorava tornar-se
companheiro de Doctor Who e visitar outros

mundos e épocas. O que o motiva é ajudar
pessoas no seu dia a dia. 

Asmaà Achraou

Esta é Asmàa, nascida em Marrocos  e criada na
Itália , sempre teve uma paixão por culturas e

línguas estrangeiras, por isso escolheu estudar e
formou-se em Línguas e Culturas Modernas na

Universidade de Pavia. 
Ela adora viajar e conhecer novas culturas e

gostos. 

Yousef Fakihi Choumi

Este é o Yousef, de 20 anos, que nasceu em
Espanha, em Granada, mas que tem origem

marroquina. O Yousef define-se como sendo
uma pessoa bastante calma que adora ajudar de

todas as maneiras que consegue. Ele gosta de
ouvir música e dar caminhadas.  Algo de que o

Yousef adora mesmo é a comida e cultura árabe!



Os Voluntários
Delia Cocolea

Esta é a Delia, que nasceu no Sul da Romênia  e
aos 18 anos se mudou para Cluj-Napoca, na

região da Transilvânia.
Ela é licenciada em Filosofia pela Universidade
Babes-Boyai. No seu tempo livre adora viajar,

descobrir novas culturas e conhecer pessoas de
todo o mundo.

Anete Žanete Morozova
A Anete, da Lituânia, estuda na Academia Cristã
Letã – trabalho social caritativo. Ela vê os seus

estudos como uma oportunidade de ajudar
outras pessoas e causar impacto na vida delas.

No seu tempo livre gosta de cantar diversas
músicas, desde o popular à ópera.  O lema que
segue é: Nunca percas a esperança, porque há

sempre um brilho no escuro.

Giuseppina Formisano
Ciao! Esta é Giuseppina, mas todos a chamam de

Giusy. Nascida em Nápoles , sob o signo de
Peixes, tem como maiores amores o mar, o sol e

a pizza. Crescendo rodeada de estudos
científicos e formada em biotecnologia, também
acredita no poder do amor, que pode melhorar a

vida das pessoas. 



Os Voluntários
Mihai-Christian Haiduc

Este é o Chris, natural de Suceava, tem o sonho
de ser líder, trainer e mentor. A sua cor favorita
é vermelho  porque simboliza a paixão. Se fosse

um personagem, seria o Batman.
Apaixonado pelo autodesenvolvimento,

montanhas  e floresta, formou-se em
Engenharia Aeroespacial na Universidade

Politécnica de Bucareste, mas decidiu que é
melhor ajudar a moldar alguém do que moldar

algo. E por isso juntou-se a nós
 

Lisa Straschek

A Lisa é de uma cidade muito pequena no
sudeste da Áustria . Uma coisa que a Lisa sempre

gostou de fazer foi cozinhar  - claro está que,
comer depois também faz parte, porque ela é

verdadeiramente gourmet. A Lisa é uma pessoa
muito criativa. Adora desenhar, pintar e fazer

artesanato . Também gosta de viajar e já
experienciou diversas aventuras em diferentes

países . O projeto de voluntariado em Águeda é a
sua próxima grande aventura e está ansiosa por

ver o máximo de Portugal possível.
 



O projeto
O projeto EVÁ é um projeto do Corpo Europeu de Solidariedade

desenvolvido no Centro de Juventude de Águeda e refere-se à
mobilidade individual de 319 dias que decorreu em 2021-2022.

O EVÁ (Voluntários Europeus em Águeda) é apoiado pela Agência
Nacional Portuguesa Erasmus + Juventude em Ação e financiado

pelo Corpo Europeu de Solidariedade.

Desenvolvimento de ações e atividades de voluntariado centradas na
inclusão social dos jovens, na formação e na participação social, cívica e

democrática;

 Sensibilizar e divulgar as estratégias e prioridades europeias no âmbito da
juventude.

Este projeto tem três objetivos principais:
 

 
 Ecapacitação de jovens voluntários através do desenvolvimento de

competências e experiências múltiplas, ajustadas e apelativas;
 



Atividades
Os voluntários promoveram a solidariedade, a inclusão, a tolerância
e o diálogo intercultural, através de atividades de ENF nas escolas,
no Centro de Juventude de Águeda (CJA) e em instituições locais.

Isso foi feito por meio da divulgação de oportunidades, promoção da
solidariedade e atividades para a comunidade, com foco nos jovens.

Atividades inicias de Team Building
As atividades iniciais de team building visaram dar a conhecer o
grupo e fortalecer o espírito de equipa, motivar para o projeto,

conhecer a instituição e o contexto, trabalhar a coesão do grupo, as
expectativas e bem-estar dos voluntários, direitos e deveres. Este

tipo de atividades permitiu aprofundar as relações sociais e o
conhecimento pessoal através de metodologias de educação não
formal para trabalhar a inteligência emocional dos voluntários.



Apoio Linguístico e Supervisão Técnica

Os voluntários aprendem a língua portuguesa através do Apoio
Linguístico Online (OLS) e com uma professora de português para

estrangeiros. A supervisão técnica permite o desenvolvimento,
execução e avaliação das atividades e todas as semanas há um

momento privilegiado de reflexão e integração de informação para
promover o crescimento dos voluntários a nível pessoal e social.

Workshops de línguas estrangeiras

Os voluntários ofereceram à
comunidade workshops dos
seus idiomas nativos, como

italiano, inglês, francês e
espanhol.  Os workshops eram

gratuítos, tendo por objetivo de
promover a interculturalidade e

aumentar os conhecimentos
linguísticos da população

aguedense.



Escola da Vida

Encontros online com idosos institucionalizados que promovem a
interculturalidade e a intergeracionalidade. Os voluntários

reuniram-se semanalmente com a AFA – Associação Fermentelense
de Apoio à Criança e Idoso e mensalmente com o Jardim Social de
Travassô onde partilham experiências de vida, pedem conselhos e

dicas, discutem temas da atualidade, entre outros temas com os
idosos.

Apoio à d'Orfeu

Os voluntários auxiliaram na preparação e concretização de alguns
eventos, como o Outonalidades e o Festival i!, da d’Orfeu.



ESTGA

Encontros pontuais com os alunos da ESTGA – Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Águeda de forma a fomentar a relação e

encontrar mentores para os voluntários.

Terra das Árvores de Natal

Participação na 4ª Edição da “Terra das Árvores de Natal”,
promovida pelo Centro de Educação Integrada – Bela Vista, na qual
os voluntários contribuíram com uma Árvore de Natal construída

com material reciclado/reutilizado.



Apoio nos Projetos do CJA

Os voluntários têm auxiliado as gestoras de projetos da Psientífica e
do CJA no planeamento e implementação de projetos financiados

pelo Erasmus+ (KA1 Estratégico, CYC, Step1, SDG LABS, GPOY,
Innovate Now, Emoaction In & Inner) e Portugal Inovação Social

(Emoção em Ação e INCUBAJÁ).



Participação no Mundial de Motocross

O Águeda Action Club – ACTIB convidou os voluntários a estarem
presentes e auxiliarem na preparação para o Campeonato do Mundo

de Motocross, no Crossódromo Internacional de Águeda.

Parceria com o Parque Botânico de Vale Domingos

Uma a duas vezes por semana alguns voluntários participavam
no projeto de voluntariado ambiental do Parque Botânico Vale

Domingos, onde se deslocavam às zonas ribeirinhas e eliminavam
espécies invasoras, entre outras tarefas relacionadas com a

proteção do ambiente.



Formação à chegada para os novos voluntários

Este grupo preparou e implementou uma formação de 3 dias para o
novo grupo de voluntários do projeto 2021-2 -PT02-ESC51-VTJ-
000044800. Incorporou dinâmicas de "Get to know each other",

“Team Building", “On Arrival chock”, gestão de expectativas,
Youthpass Jovem e Programa Erasmus+, educação não formal,

multiculturalismo e expressões idiomáticas, sessão de construção
de planos de sessão e objetivos SMART.



Semana das  Boas Ações

De forma a comemorar o “Dia das Boas Ações”, celebrado a 3 de abril,
os voluntários desenvolveram a “Semana das Boas Ações”. Uma das

iniciativas foi a limpeza do Parque Botânico de Vale Domingos –
Águeda. Para além disso, voluntários estiveram em Águeda a

distribuir abraços gratuitos e a ajudar quem mais precisa a fazer as
suas compras nos supermercados locais.

Águeda Living Lab (ALL)

O ALL é um espaço aberto à comunidade para o encontro de ideias,
experiências, conhecimento, criatividade e inovação, onde são

organizados workshops e outras iniciativas de demonstração de
tecnologia, com o objetivo de estimular uma perspetiva de real

exploração e experimentação. É também um espaço dedicado ao
desenvolvimento de soluções interativas e inovadoras, orientadas para
a comunidade. No Águeda Living Lab, os voluntários aprenderam sobre

robótica, impressão e modelação 3D e acompanharam os jovens nas
suas atividades tecnológicas.



Sessões nas Escolas do Município

A sessões nas diferentes escolas para promoção da solidariedade e
interculturalidade, divulgação do programa Erasmus+ e CES, e outros

temas que os professores considerassem relevantes (como a
promoção da inteligência emocional, sensibilização para os ODS, etc).



AGITLAB

Os voluntários auxiliaram na elaboração e realização de algumas
atividades, como o Projeto Educativo em Arte Contemporânea (em

escolas locais) e no Circo Agitado.

Parceria com o Centro Social Arco Íris

Semanalmente, os voluntários iam ao Centro Social Arco-Íris –
Instituição de Solidariedade Social realizar atividades de integração

social com idosos, recorrendo à metodologia de ENF. 



Dia Aberto no CJA

No passado dia 15 de junho de 2022, o CJA realizou um Dia Aberto com a
presença de dezenas de jovens dos vários estabelecimentos de ensino de

Águeda. Esta atividade foi promovida pelos voluntários europeus e incluiu
diversas dinâmicas, em diferentes salas do edifício, que representaram os

diferentes projetos desenvolvidos no CJA e a descoberta do Ano Europeu da
Juventude.



Parceria com Cabeço Santo

Semanalmente, os voluntários auxiliaram a Associação Cabeço Santo -
Recuperação Ecológica e Paisagística que recupera áreas

ecologicamente degradadas devido à exploração florestal inadequada
de espécies exóticas e a expansão de espécies invasoras, promovendo

a valorização ecológica e paisagística destas áreas através da
recuperação e instalação de espécies da flora autóctone e a remoção

de espécies exóticas.

Parceria com a Subdelegação de Águeda da Associação
dos Ucranianos em Portugal

Os voluntários auxiliaram na recolha e organização de bens para a
Ucrânia e realizaram atividades com crianças ucranianas através da
Subdelegação de Águeda da Associação dos Ucranianos em Portugal.



Férias em Movimento

O Município de Águeda realizou entre os dias 4 e 29 de julho a iniciativa “Férias
em Movimento” para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos, residentes no concelho
de Águeda, num total de 170 participantes, por semana . O programa “Águeda –

Férias em Movimento 2022″, que decorre desde 2013, visa proporcionar às
crianças um descanso ativo, oferecendo novas experiências e hábitos de vida
saudáveis e, em simultâneo, promover a socialização, a evolução intelectual e

emocional dos participantes. Os voluntários participaram em atividades
culturais e desportivas, ajudaram monitores e promoveram a solidariedade e a

interculturalidade.

ESC Camp em Amarante

De 9 a 12 de setembro, a Casa de Juventude de Amarante realizou o ESC
CAMP 2022, com a participação de 26 voluntários internacionais, a

desenvolver o seu projeto em Portugal, financiado pelo Corpo Europeu
de Solidariedade. Durante 4 dias, eles compartilharam suas

experiências e realizaram atividades relacionadas ao “Diálogo Offline”.



Alguns testemunhos
Muito enriquecedor integrar voluntários europeus nas nossas atividades. Não
só é uma importante ajuda, como também aprendemos bastante com eles. E é

muito gratificante vê-los a integrarem-se tão bem nas nossas rotinas.  (Ana
Flores, d'Orfeu )

A diversidade cultural tem sido muito importante para mim e para a minha
equipa permitindo conhecer outras culturas enriquecendo também a nossa,
através de experiências e partilhas.  (Mónica Estima, Parque Botânico Vale

Domingos)

Os voluntários têm estado em estreita colaboração com o projeto DAC da
Equipa Pedagógica do 5º ano, na Escola Básica de Aguada de Cima. Têm, ainda,

colaborado no projeto EmoAction com a turma do 5ºC. A sua presença e
colaboração tem sido muito benéfica e proveitosa. As atividades têm sido muito
atrativas e pedagógicas e os alunos (e também professores) têm adorado toda a

interação. (Catarina Amaral, Escola E.B. 2,3 Aguada de Cima)

Foi uma experiência muito enriquecedora. Foi feito um excelente trabalho que
permitiu estreitar laços com algumas culturas e seus representantes. Os nossos
alunos adoraram e consideraram estes momentos como sendo uma mais-valia,

quer a nível de novas aprendizagens, quer a nível da própria dinâmica das
atividades (Ondina Duarte, Escola E.B. 2,3 Aguada de Cima)

São sessões muito interessantes, os voluntários participam imenso, são muito
compreensivos com as dificuldades dos nossos utentes. Apenas fica a pena e a

tristeza de não poder haver mais atividades presenciais que, a longo prazo,
espero conseguir adaptar, para dar essa oportunidade tanto a utentes como

voluntários.  (Mariana Nunes, AFA Fermentelos)



Some testimonials
Os voluntários europeus são uma mais-valia na medida em que trazem a

dimensão europeia para o nível local, através da partilha de culturas. Trazem
alegria, jovialidade, dinâmica e inovação ao trabalho que realizamos. O que

trazem e deixam connosco é extremamente benéfico para nós permitindo-nos
crescer e inovar a cada dia.  (Ana Moutas,  CJA)

A oportunidade da presença dos voluntários nas sessões é sem dúvida uma
mais-valia, uma vez que partilham não só um pouco da sua cultura, o que

permite estabelecer momentos de interculturalidade, mas também é possível
desenvolver de forma empática uma relação com os alunos e com os

professores. (Laëtitia Videira, Psientífica)

Trabalhar com os voluntários nem sempre se revela uma tarefa fácil, porém, e
com a comunicação adequada tudo é possível. Num panorama geral, a

experiência com os voluntários é, apesar das dificuldades que possam surgir,
positiva. À sua maneia vão contribuindo e ajudando no desenvolvimento das

atividades e projetos necessários. Claro está que depende também dos
voluntários em questão. (Ana Teles, Psientífica)

É sem dúvida uma experiência única tanto para a organização que conta com
diferentes pontos de vista como para os jovens. (Daniela Costa, Psientífica)



Relativamente aos resultados, podemos destacar:

a) Resultados intangíveis:
- Competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, inerentes ao
desenvolvimento e validação da aprendizagem através do NFE (bem como do
seu certificado – Youthpass):
1. Comunicação na língua materna;
2. Comunicação em língua estrangeira;
3. Competência matemática, científica e tecnológica;
4. Digital competence;
5. Aprender a aprender;
6. Competências sociais e cívicas;
7. Espírito de iniciativa e empreendedor;
8. Sensibilidade e expressão cultural.
- Além disso, os jovens desenvolveram competências, aprendizagens e
experiências do dia-a-dia transferíveis para o Europass e Suplemento ao
Certificado Europass, como conhecimentos:
1. Em atividades de formação e informação para jovens;
2. Na gestão de projetos e iniciativas;
3. Implementação de projetos e iniciativas;
4. Na organização de eventos;
Entre outras.
- Reflexões, partilha e feedback dos envolvidos para avaliar o impacto.

b) Results tangíveis:
- Conteúdos desenvolvidos no projeto, como folhetos informativos, vídeos,
fotografias, planos de sessões e materiais diversos.

Resultads



@psientifica 

@cjagueda

@centrodejuventudedegueda

Para saber mais sobre o projeto:

http://psientifica.org/europeanvolunteersinagueda/

Visita-nos

Redes sociais:

https://www.facebook.com/psientifica
https://www.facebook.com/psientifica
https://www.facebook.com/cjagueda
https://www.instagram.com/centrodejuventudedeagueda/
http://psientifica.org/europeanvolunteersinagueda/

