Lista C +

LISTA C +
C... de Continuidade
C... de Crescimento
C... de Comunidade
C... de Colaborativo
C... de Criativo
A presente lista C que se candidata aos orgãos sociais da AgorAveiro, pretende dar Continuidade ao
trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, apostando num Crescimento sustentado e
responsável da associação. Pretendemos implementar um Plano de Atividades com impacto para os
jovens da nossa Comunidade, e através do qual possamos promover o espírito Colaborativo e Criativo
da nossa sociedade e, em particular, dos nossos jovens.
Porque queremos sempre + para a nossa cidade e região de Aveiro.
Proposta para Orgãos Sociais da AgorAveiro – Associação para a Promoção do Cidadão Ativo
De acordo com o previsto no artigo 10º do Regulamento Eleitoral, são apresentados de seguida os
elementos solicitados:
Nome

Profissão

Morada ou Domicílio
Profissional

André Alexandre
de Sousa Cester
Costa
Liane Carvalho

Funcionário Público - Chefe da
Divisão de Desenvolvimento
Económico e Empreendedorismo
Estudante Universitária

Rua D. Carlos I, 19-1ºdto trás,
fração AP, 3800-438 Aveiro

Presidente

Direção

Vice-Presidente

Direção

Francisco
Santos
Jessica Jacinto

Estudante Universitário

Vogal

Direção

Vogal

Direção

Mariana Martins

Tesoureiro

Direção

Presidente

Assembleia
Geral

Catarina Gomes

Coordenadora da revista Turismo
& Desenvolvimento e Estudante
Universitária
Gestora de Projetos e formadora
na área das competências
transversais e mentora de
oradores
Estudante Universitária

Rua da Aviação Naval,
22, 2º Esq., 3810-054
Aveiro
Rua do Vale da Murta, 69,
3750-461 Fermentelos
Largo do Conselheiro Queirós
18 2º Q, Aveiro
Rua Eng. Pires Marques, lote
53, 6ºDrt, 6000-406 Castelo
Branco
Rua António Rocha Madaíl
25, 4º esq. 3800-355 Aveiro

Vice-Presidente

João Pinho

Estudante Universitário

João Filipe
Nogueiro Neves
Ana Santos

Gestor Financeiro da EXTRUSAL,
S.A.
Responsável Financeiro da
Mundifoods Portugal, Lda
Advogada

Rua São Francisco Xavier, 111
3830-620 Gafanha da Nazaré
Rua Dr. Mário Sacramento, nº
77 2D, 3810-106 Aveiro
Rua do Sacobão – Aradas,
3810 - 454 Aveiro
Rua do Sobreiro nº7
3780-176 Anadia
Av. Fausto Ferreira,
n.º 12, 2º Dt.º I, Agras
do Norte, 3800-235 Aveiro

Assembleia
Geral
Assembleia
Geral
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal

Alexandra
Ataíde

Sandra Oliveira

Estudante Universitária

Cargo

Secretário
Presidente
Vogal
Vogal

Orgão Social
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Lista C +
Programa de Atividades
De acordo com o previsto no ponto 4 do artigo 10º do Regulamento Eleitoral, “Cada lista deve
igualmente apresentar um Programa de Actividades, resumido, que se propõe desenvolver no seu
mandato”.
Assim, apresentamos de seguida o nosso Programa de Atividades resumido para o mandato 20172021.
Importa começar por recordar que a missão da AgorAveiro é a promoção do sentido activo de
cidadania, solidariedade e tolerância entre os sócios e jovens, envolvendo-os na construção do futuro
da nossa sociedade, desenvolvendo ações de intercâmbio cultural e integração social, de base
intergeracional. De acordo com o previsto no seu objeto social, a associação prosseguirá os seguintes
objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade civil ativa
Promover os Direitos Humanos e os valores da sociedade
Promover a interculturalidade e a integração na sociedade
Promover a defesa do património cultural, arquitetonico e natural
Promover o turismo ativo como um meio de aprendizagem intercultural
Promover o voluntariado entre todas as gerações
Promover um estilo de vida saudável
Promover a realização de atividades que potenciem os relacionamentos intergeracionais
Promover a intervenção social dos cidadãos e a sua participação na construção do seu próprio
futuro e
Promover o espírito empreendedor na sociedade, em especial nos mais jovens.

A Lista C propõe o desenvolvimento de diversas atividades que se integram nos objetivos acima
identificados, identifcando por isso, 5 áreas de atuação prioritárias:

o

Criatividade
e
Empreendedorismo

o

Ambiente e Estilo de
Vida Saudável

o

Inclusão e Integração
Social

o

Intergeracionalidade

o

Comunicação

Tranversal a estas 5 áreas de atuação, está, não só a promoção da cidadania ativa na nossa
comunidade, mas também a gestão do voluntariado entre as diferentes gerações da nossa
sociedade, mas com especial enfoque nos jovens.
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Atendendo, por um lado ao trabalho desenvolvido nos últimos 7 anos de atividade da associação, que
pretendemos respeitar e dar continuidade, e, por outro, ao previsto nos estatutos da associação, a
Lista C + apresenta os seguintes objetivos principais para o seu mandato:


Reforço da Estrutura de Recursos Humanos da associação, de modo a que possam ser
desenvolvidas mais ações e atividades em prol dos nossos jovens. A estrutura de RH da
associação é composta por uma Gestora. Pretendemos, até ao final do mandato criar
condições para que a equipa da associação possa ser composta por 3 RH, com as seguintes
funções: Coordenação Geral / Gestor(a) de Projetos / Gestor(a) de Projetos. Numa primeira
fase serão desenvolvidos 2 estágios profissionais e, de acordo com o trabalho desenvolvido e
capacidade financeira da associação, avançar-se-á para contratação desses RH. Ao
crescimento da associação que se pretende incutir deverá estar obrigatoriamente associado,
um crescimento da sua estrutura de RH.



Diversificação das fontes de receitas da associação, em particular no âmbito de programas
nacionais e europeus de apoio à atividade da associação. O reforço das estrutura de gestão e
a aposta na implementação de mais projetos estruturantes, implica que a associação garanta
novas fontes de rendimento para a sua atividade. Para além de um maior número de projetos
aprovados no âmbito do Erasmus +, importa garantir que alguns dos novos projetos da
associação possam ser financiados no âmbito de outros programas nacionais e europeus.



Estruturação e Implementação de uma Estratégia de Comunicação eficaz que permita à
associação reforçar a sua imagem e posicionamento, aumentando o nível de notoriedade da
associação e a visibilidade dos projetos e ações que são implementados. A imagem da
associação a nível local é positiva, no entanto, não existe uma perceção clara das atividades
que são desenvolvidas nem do impacto que as mesmas têm. Importa assim, rever a sua
estratégia de comunicação e torná-la mais eficaz.



Criação, desenvolvimento e implementação novos Projetos Estruturantes em diferentes
áreas de atuação da associação. O TEDxAveiro é um bom exemplo, na área da criatividade, de
um projeto implementado em copromoção com um conjunto alargado de parceiros que
garante à associação uma visibilidade positiva. Também noutras áreas, pretendemos
implementar novos projetos ou resgatar projetos desenvolvidos no passado, de que é exemplo
o Gerações às Hortas, que tenham um maior impacto na nossa comunidade.



Uma Nova Sede que garanta um crescimento sustentado da associação e que sirva de ponto
de encontro dos jovens da nossa comunidade. Este objetivo, de médio/longo prazo,
dependerá da capacidade da associação em manter um crescimento sustentado e equilibrado
ao longo dos próximos 4 anos. A visão que temos é a criação de uma sede que possa servir de
ponto de encontro para os jovens de Aveiro, ao longo de todo o ano, com salas de formação e
que possa igualmente servir para a dinamização de intercâmbios europeus com os nossos
parceiros.

Tendo por base as áreas de atuação e objetivos acima identificados, é apresentado de seguida o nosso
programa de atividades, em que são apresentadas as ações estratégicas e as acções complementares
para o quadriénio 2017-2021.
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Área de Atuação
Ações Estruturantes

Ações Complementares

Área de Atuação
Ações Estruturantes

Ações Complementares

Área de Atuação
Ações Estruturantes

Ações Complementares

Criatividade e Empreendedorismo

Calendário

. TEDxAveiro

2018-2021

. Academia de Design Thinking

2018-2019

. Academia do Empreendedorismo

2020-2021

. Workshops de Arte Urbana

2018-2021

. GeoCaching

2018-2021

. Workshop de Escrita Criativa

2018-2021

Ambiente e Estilo de Vida Saudável

Calendário

. Aveiro + Verde

2018-2021

. Aveiro a Plantar o Futuro

2018-2021

. WAVE em São Jacinto

2019-2021

. Dia da Saúde Mental

2018-2021

. Workshops de Alimentação Saudável

2018-2021

. Repair Café

2018-2021

. Bit Coin Verde

2019-2021

Inclusão e Integração Social

Calendário

. People beyONd borders

2018

. Biblioteca Viva

2018-2021

. Café Suspenso

2018-2021

. Encontros Improváveis

2018-2021

. Leva o que precisas

2018-2021

. Aveiro Multi Culti [Language Exchange Meetings]

2018-2021

Área de Atuação

Intergeracionalidade

Calendário

Ações Estruturantes

. Gerações às Hortas

2018-2021

Ações Complementares

. Workshops de Origami

2018-2021

Área de Atuação
Ações Estruturantes

Ações Complementares

Comunicação

Calendário

. Nova Estratégia de Comunicação

2017-2018

. I LOVE AVEIRO

2018-2021

. Ações de Guerrilha [Free Hugs, Valentino, e mais...]

2018-2021

. Implementar estratégia de angariação de novos sócios
nas Escolas de Aveiro e na Universidade

2018

Tabela 1 – Resumo das ações propostas para o Programa de Atividades 2017-2021
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Os diferentes intercâmbios europeus em que participamos no âmbito do programa ERASMUS + irão
estar, preferencialmente, associados a estas áreas de atuação, de modo a que os jovens que participem
nessas ações possam, nalguns casos, e com base no conhecimento adquirido, implementar ações a
nível local ou apoiar a implementação das nossas ações nessas áreas.
Tal como tem acontecido no passado, através do programa do Serviço Voluntário Europeu (SVE)
iremos procurar integrar na estrutura da Associação jovens voluntários oriundos de diferentes países
europeus que nos possam apoiar na implementação das diferentes ações do nosso Plano de
Atividades.
A Agora Aveiro é uma das duas organizações em Aveiro credenciadas pela Comissão Europeia para
enviar e receber voluntários do SVE, pelo que iremos igualmente procurar tirar melhor partido desta
oportunidade, através da apresentação de inúmeras candidaturas em parceria com entidades locais,
esperando que mais projetos possam ser apoiados no programa ERASMUS+.
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Lista C +
André Cester Costa

Liane Carvalho

Francisco Santos

Jessica Jacinto

Mariana Martins

Alexandra Ataíde

Catarina Gomes

João Pinho

João Neves

Ana Santos

Sandra Oliveira
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