Prémios «Associativismo e Voluntariado Jovem»
Boas Práticas
Porto I 5 dezembro I 2017

PROJETOS VENCEDORES

Prémio “Boas Práticas I Associativismo Juvenil” I 2017
Região Norte
Prémio ex aequo
YUPI – Youth Union of People With Initiative
Projeto vencedor: Oficinas de Inovação Social

Distrito de Braga

Programa de consciencialização dos alunos do ensino secundário (em especial turmas do 10º ano) para as
problemáticas sociais da comunidade onde se inserem através de um processo de informação e capacitação para a
resolução de problemas de forma criativa e sustentável e em parceria com entidades sociais da mesma zona geográfica.

Prémio ex aequo
Associação Cultural e Recreativa de Tecnologia da Saúde do Porto
Projeto vencedor: Contratempo – Combate o Estigma Através da Música

Distrito do Porto

Combate ao estigma social e integração e capacitação de pessoas com doença mental através da música. Além de ações
de formação artística (música, fotografia e vídeo) e da criação de um grupo musical, promove ainda ações de inclusão
social através da participação e colaboração em espetáculos e elaboração de materiais para promoção da literacia na
saúde mental.

Região Centro
D’Orfeu – Associação Cultural
Projeto vencedor: opA! Orquestra Percussiva de Águeda

Distrito de Aveiro

Projeto artístico de intervenção social que visa estimular a educação cultural (com ênfase na cultura musical local) da
comunidade jovem (nomeadamente de estratos sociais mais desfavorecidos e/ou com baixo envolvimento em
atividades culturais), através da promoção da mistura do cancioneiro típico de Águeda com expressões rítmicas
contemporâneas e construção de instrumentos através da reutilização de materiais.

Região de Lisboa e Vale do Tejo
H2O - Associação de Jovens de Arrouquelas
Projeto vencedor: Fountains of Youth 2015 e 2016

Distrito de Santarém

Projeto intercultural desenvolvido no âmbito do programa “CTI- Campo de Trabalho Internacional” que envolveu vários
jovens nacionais e internacionais na dinamização de uma comunidade local e no restauro de locais históricos,
nomeadamente de fontes abandonadas e os meios envolventes, bem como na produção de documentos com contexto
histórico relevante das fontes recuperadas.

Região do Alentejo
SUÃO - Associação para o Desenvolvimento Comunitário
Projeto vencedor: Gabinete da Papelada

Distrito de Évora

Espaço multifuncional, que em parceria com diversos organismos públicos e serviços locais, tem o objetivo de
proporcionar várias respostas sociais no acesso da população aos seus deveres e direitos básicos de cidadania (tais
como serviços de apoio social e fiscal) e de promover uma maior coesão social e cooperação mais próxima entre
gerações.

Região do Algarve
MOJU – Associação Movimento Juvenil em Olhão
Projeto vencedor: Projeto Mais Sucesso E6G

Distrito de Faro

O projeto, desenvolvido no âmbito do Programa Escolhas, pretende promover o sucesso e reintegração escolar dos
jovens de bairros sociais, através do aumento das respetivas habilitações escolares e profissionais, bem como da sua
capacitação pessoal e corresponsabilização social.

Prémio “Boas Práticas I Associativismo Estudantil” I 2017
Região Norte
Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar - UP
Distrito do Porto
Projeto vencedor: VI Jornadas de Medicina Veterinária
Com o objetivo de conceder a todos os estudantes de Medicina Veterinária a aquisição de novos conhecimentos e
competências para o seu futuro desempenho profissional, este encontro, de forte componente prática, promoveu a
realização de workshops e o contacto entre profissionais e estudantes.

Região de Lisboa e Vale do Tejo
Associação Académica da Universidade da Madeira
Projeto vencedor: Herança Madeirense

Região Autónoma da Madeira

Organização, promoção e realização dos circuitos culturais e históricos por parte de alunos e voluntários (portugueses
e estrangeiros) que tem por finalidade a preservação/valorização do património material e imaterial da Madeira. Este
projeto conta com o envolvimento da comunidade local e escolar em diversos âmbitos (estudo e produção de
materiais, formação, divulgação).

Região do Algarve
Associação Académica da Universidade do Algarve
Projeto vencedor: Integração Solidária

Distrito de Faro

Programa de atividades complementares de contexto de solidariedade e voluntariado (compostas por um conjunto de
iniciativas de cariz solidário, desportivo, cultural e social) dirigidas a todos os estudantes da universidade durante as
atividades de receção e integração dos novos alunos universitários.

Nas regiões do Centro e Alentejo não foram apresentadas candidaturas.

Prémio “Boas Práticas I Voluntariado Jovem” I 2017
Região Norte
SYAJ – Synergia Associação Juvenil
Distrito de Braga
Projeto vencedor: SYnergia na Floresta - Campanha de Sensibilização e Educação Ambiental
Em parceria com o pelouro do Ambiente da Câmara Municipal de Braga, esta atividade ganha forma e tem por objetivo
aproximar a comunidade escolar à Floresta, recuperando por um lado a ligação fundamental ao espaço natural por
excelência e por outro reavivando o respeito pelas florestas, tão necessário ao equilíbrio do ambiente global.

Região Centro
Associação Desportiva de Avões
Projeto vencedor: Floresta para o Futuro

Distrito de Viseu

Atividade de sensibilização e educação ambiental para a sustentabilidade desenvolvida junto das populações em
parceria com os Bombeiros, a GNR, a Junta de Freguesia e a CM de Lamego.

Região de Lisboa e Vale do Tejo
Associação Juvenil Ponte
Projeto vencedor: Pontes no Verão

Distrito de Lisboa

A atividade contribuiu para a ocupação saudável de 262 crianças e jovens nas férias escolares de verão, reforçando as
suas competências pessoais e sociais, através de um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas e da relação com os
monitores, constituindo desta forma um complemento à ação da família e da escola.

Região do Alentejo
MARUAM – Associação de Jovens
Projeto vencedor: Igrejas Abertas

Distrito de Portalegre

A atividade promoveu a abertura das Igrejas de Marvão, fomentando a valorização do património cultural da vila e
aumentando a oferta de locais a visitar, bem como, a divulgação de conhecimentos sobre a história religiosa e
patrimonial da região.

Região do Algarve
Associação Igualmente Diferentes
Projeto vencedor: Farol (re)ativo

Distrito de Faro

A atividade concretizou-se nos meses de julho e agosto, num total de 42 dias asseguradas por um conjunto de 13
voluntários. Consistiu em garantir a abertura do Farol e a consequente valorização do património cultural e material
existente na Ilha do Farol a todos os visitantes da Ilha que assim o desejassem.

