PLANO de ATIVIDADES e ORÇAMENTO
Ano de 2019
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Mensagem da Direção
Com este Plano e Orçamento relativo ao ano de 2019 pretendemos dar continuidade ao trabalho
desenvolvido no primeiro ano de mandato da nova direção da AGORAVEIRO, de, por um lado, dar
continuidade ao muito de bom que tem sido feito no passado e de, por outro, reforçar a nossa atividade
no âmbito do programa ERASMUS +.
O ano de 2019 é muito importante para a consolidação do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos
anos. Nesse sentido é muito importante garantir um reforço da estrutura de RH da associação, bem
como, garantir a diversificação das fontes de receitas da mesma
Neste ano, para além do natural destaque para o “TEDxAveiro” (10ª edição), salientamos ainda, o
crescimento consolidado que pretendemos dar ao projeto “Plantar o Futuro”, bem como o reforço das
atividades a desenvolver no âmbito dos Programas Erasmus+ e European Solidarity Corps.
As atividades a desenvolver em 2019 vão seguir as 5 áreas de atuação previamente definidas, isto é:
Criatividade e Empreendedorismo | Ambiente e Estilo de Vida Saudável | Inclusão e Integração Social
| Intergeracionalidade | Comunicação.
No âmbito do Plano de Atividades e Orçamento para 2019, pretendemos dar continuidade a algumas
das ações estratégicas apresentadas no nosso programa eleitoral, nomeadamente:
●
●
●

●

Reforço da Estrutura de Recursos Humanos da associação, de modo a que possam ser
desenvolvidas mais ações e atividades em prol dos nossos jovens.
Diversificação das fontes de receitas da associação, em particular no âmbito de programas
nacionais e europeus de apoio à atividade da associação.
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.
Criação, desenvolvimento e implementação novos Projetos Estruturantes em diferentes áreas
de atuação da associação - Plantar o Futuro.

Em 2019, através das nossas parcerias internacionais, iremos continuar a proporcionar aos jovens de
Aveiro a participação gratuita em projetos internacionais. Já foram aprovados vários projetos europeus
e temos cerca de 20 vagas para os nossos jovens nos intercâmbios e formações internacionais.
No âmbito do programa ERASMUS +, serão implementados, no mínimo dois projetos: “Learners.
Activists. Doers. Superheroes”, Coordenado para a entidade SCP Vera Cruz e “Home Away From Home”,
que inclui formação internacional e será implementado em Aveiro. Iremos, no entanto, continuar a
trabalhar com o objetivo de garantir, ainda em 2019, pelo menos mais 2 projetos aprovados no âmbito
deste programa.
Queremos, tal como em 2018, continuar a crescer, de modo sustentado. Queremos aumentar o
número de sócios, aumentar o número de atividades, aumentar o número de parcerias e, acima de
tudo, aumentar a exigência qualitativa das ações e projetos que dinamizamos. Acreditamos estar no
bom caminho.
Aveiro, 24 de dezembro 2018
Presidente da Direção da Associação,

André Alexandre Sousa Cester Costa

A. Plano de Atividades
O Plano de Atividades da AGORAVEIRO para o ano de 2019 é apresentado de subdividido em duas
áreas:
. Atividades Integradas no Programa de Apoio Juvenil, no âmbito do IPDJ
. Outras atividades desenvolvidas no âmbito dos programas ERASMUS+ e European Solidarity Corps

A.1. Programa de Apoio Juvenil
O programa de apoio juvenil visa o apoio ao desenvolvimento das atividades das associações juvenis,
respectivas federações, das organizações equiparadas nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 3 da Lei
23/2006 e dos grupos informais de jovens.

A.1.1 Programa de Apoio Juvenil – Apoio Anual
No ano de 2019, o Plano de Atividades proposto pela associação inclui 9 ações distintas que
apresentamos de seguida, com um valor de investimento total de 31.910€ (inclui afetação de RH) e a
solicitação de um apoio anual de 18.895€. Importa salientar que após a avaliação do IPDJ e atendendo
ao verificado em anos anteriores, o cofinanciamento esperado não deverá ser superior 7.500€ para
uma execução financeira de cerca de 20.000€. A proposta de orçamento apresentada já reflete esta
análise crítica.

A.1.1.1. TEDxAveiro 2019
Data: 25/05/2019
Descrição geral: O TEDxAveiro é um evento realizado a nível local, por Aveirenses, mas que se afirmou
a nível nacional como um evento de referência na promoção da criatividade, inovação e
empreendedorismo. Este ano o TEDxAveiro será recebido no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
e contará com mais de 10 oradores, 3 performances, entre atuações musicais e de dança, num total de
6 horas com gravação em alta definição. São esperadas cerca de 700 pessoas num evento de partilha
de ideias.

Objetivos: promover inovação, criatividade e empreendedorismo

Resultados: este evento afirmou-se a nível nacional e tem contribuído para a afirmação de Aveiro
enquanto pólo inovador e empreendedor a nível nacional. Em 2019, celebramos a 10 edição do
TEDxAveiro e iremos contar com 700 participantes e 13 oradores e performances artísticas que nos vão
levar a conhecer a “História do Amanhã”.

A.1.1.2. I love Aveiro
Descrição geral: A identidade de uma cidade não se reduz à infraestrutura que nela existe. Não são
estradas, nem prédios nem pontes. A identidade é criada pelo coletivo de histórias individuais e
particulares que se entrecruzam e que, no seu conjunto, formam uma herança cultural. Histórias que
são transmitidas dos mais velhos para os mais novos, em tertúlias de café e em conversas de
cabeleireiro. O “I Love Aveiro” pretende imortalizar a identidade aveirense num compêndio destas
histórias.
O projeto “I Love Aveiro” consiste na pesquisa, escrita e registo fotográfico e de vídeo de histórias orais
dos sítios históricos, dos grupos culturais de destaque da cidade e das pessoas que tornam Aveiro uma
cidade única, enquanto se promove o envolvimento da comunidade na preservação do património
cultural, histórico e etnográfico.
Este ano prevê a produção de pelo menos 12 novas histórias, acompanhadas da devida cobertura
fotográfica e videográfica. Assim como a produção de 12 novos vídeos sobre as histórias já escritas.
Em 2019 ficará concluída a aplicação móvel que permite aos seus utilizadores conhecer Aveiro através
das histórias icónicas das pessoas, locais e acontecimentos de Aveiro. Esta aplicação com grande foco
na mobilidade leve pretende levar os curiosos aos pelos locais ainda pouco explorados da cidade.
Objetivos:
● Preservar histórias e tradições orais, que de outra forma seriam perdidas;
● Promover a Cidade e Cultura Aveirense à comunidade local e visitante;
● Dar a conhecer Aveiro através dos olhos dos residentes, tornando a experiência
● turística mais pessoal;
● Incentivar a descoberta da cidade e a mobilidade leve;
● Promover as subculturas Aveirenses;
● Escrever 12 novas histórias;
● Produzir 12 curtas-metragens sobre Aveiro;
● Concluir a aplicação que permite explorar Aveiro através das histórias.

A.1.1.3. Café Suspenso
Descrição geral: O “Café Suspenso” é um projeto inspirado no movimento internacional “Suspended
Coffees”. Este é movido pela bondade do quotidiano e vive do sentido de pertença, do conforto
emocional e dos pequenos gestos que levam a grandes sorrisos. Criado em 2016, tem uma premissa
simples: Qualquer pessoa pode dirigir-se a um dos estabelecimentos aderentes do projeto e deixar
pago um “café suspenso”. Este fica numa caixa sob a forma de um cartão. Outra pessoa pode vir depois
e fazer uso do café que foi deixado. Nalguns estabelecimentos é possível deixar suspenso algo mais
substancial (uma sandes, um bolo ou uma sopa), que pode trazer alento a quem mais precisa. Muito
mais do que o simples café, fica o conforto físico, um sorriso e um sentimento de bem-estar. É dada
preferência a estabelecimentos de comércio local, que pela sua natureza têm uma relação mais
próxima com a comunidade. Este projeto está presente em 3 municípios do distrito de Aveiro tendo
sido bem acolhido pelos aveirenses e reconhecido e divulgado a nível nacional por jornais e cadeias de
televisão.
Em 2019, para além do acompanhamento continuado do projeto em cada um dos estabelecimentos,
será expandido o número de estabelecimentos aderentes para que a oferta possa alcançar mais
pessoas. Será ainda realizada uma ação de divulgação do projeto e parceiros. A par da promoção física
do projeto será feita uma divulgação mensal através dos canais sociais da associação (Facebook,

Instagram e website). Os estabelecimentos aderentes passarão ainda a integrar a plataforma
internacional “Suspended Coffees” para potenciação da divulgação.
Objetivos:
● Promover a solidariedade da comunidade local;
● Promover “atos aleatórios de simpatia”;
● Reduzir os preconceitos relativamente a grupos carenciados (sem-abrigo, estudantes com
problemas económicos etc.);
● Divulgar o conceito na comunidade, potenciando o desenvolvimento de iniciativas
semelhantes;
● Promover e fomentar o comércio local enquanto serviço de proximidade.

A.1.1.4. Encontro de Gerações
Descrição: O projeto “Encontro de Gerações” procura unir e dar voz a dois grupos da sociedade que
muito têm a ganhar um com o outro. O projeto dividir-se-á em duas ações complementares, incluídas
nas áreas da inclusão e sensibilização social. A primeira ação, “Mural do Amor”, consistirá na recolha
de testemunhos de crianças e idosos sobre o "que para eles é o amor”. Estas frases serão depois
reinterpretadas por um grupo de artistas plásticos num painel gigante. A segunda ação, “Pequenos
Conselhos”, consistirá na produção de um curta-metragem no qual crianças (6-10 anos) darão
conselhos sobre o amor.
Objetivos:
●
●
●
●

Sensibilizar a população para a diferença de realidades entre gerações;
Promover a aprendizagem e respeito entre gerações;
Promover a solidariedade intergeracional;
Sensibilizar para a importância do convívio intergeracional.

A.1.1.5. TEDxAveiroLive
Data: 10-14 Abril 2019 (em data a definir)
Descrição: Este evento consiste na transmissão em direto do evento TED do Canadá, que decorre entre
10 e 14 de Abril. Esta é a oportunidade de os habitantes de Aveiro assistirem gratuitamente, e em
tempo real, a uma das mais famosas conferências do mundo, cujos bilhetes têm um valor de 8500
dólares e esgotam com seis meses de antecedência. Para este evento preparamos um pequeno
programa de abertura antes de disponibilizarmos uma transmissão de alta qualidade em directo do
Canadá.
Objetivos: Proporcionar a oportunidade de assistir em directo ao TED do Canada, promoção do evento
TEDxAVEIRO

A.1.1.6. e A1.1.7 Random Acts of Kindness - Free Hugs & Precisas Então Leva
Descrição: Os “Random Acts of Kindness” pretendem ser ações espontâneas e irregulares. Pequenos
gestos de bondade ou ação que pretendem espalhar felicidade na comunidade. Este projeto estará
dividido em pelo menos duas ações. A ação a) “Free Hugs”, é a representação mais fiel daquilo que são
os “Random Acts of Kindness” na AGORAVEIRO. É um movimento social que envolve pessoas que
oferecem abraços a estranhos em público. Uma atividade relativamente simples na qual os nossos
voluntários partem pelas ruas da cidade, munidos dos seus cartazes, para espalhar abraços e sorrisos.
Nas edições anteriores, da ação a) Precisas Então Leva, foram distribuídos pela cidade cabides com
roupa que qualquer um podia levar. A última edição visou dar a conhecer o Projeto “Giros” da IPSS
“Florinhas do Vouga”, que promove o acesso a cuidados de saúde, alimentação e higiene pessoal a
sem-abrigo, através de estruturas como lavandarias e rouparias comunitárias. Nas etiquetas colocadas
junto de cada peça de roupa encontrava-se a lista das necessidades mais urgentes do projeto e onde
cada um se deveria dirigir caso pretendesse contribuir para esta causa.

Este ano pretendemos voltar a fazer chegar, de uma forma diferente, bens a quem precisa deles. E ao
mesmo tempo sensibilizar a população para os desafios que alguns membros da comunidade
enfrentam.
Objetivos:
● Promover a integração social e espírito comunitário;
● Trazer cor e alegria ao dia-a-dia da comunidade;
● Continuar a trabalhar para destacar Aveiro como uma cidade viva, dinâmica e solidária;
● Motivar a comunidade a ajudar o próximo;
● Promover o associativismo e o voluntariado.

A.1.1.8. Refresca a Tua Mente
Descrição: O projeto “Refresca a Tua Mente” divide-se em três ações, com diferentes enquadramentos
e áreas de intervenção. A “Biblioteca Humana” é uma ação na área da inclusão e sensibilização social,
que procura combater a segregação e isolamento; O “Refresca a Tua Mente” parte da prática,
internacionalmente estabelecida, de “book sharing”. Esta consiste em deixar um livro num local público
para que outras pessoas o encontrem. Através de uma plataforma diferente, positivamente disruptiva,
procura estimular o gosto pela leitura atuando nas áreas da cultura, arte e criatividade com uma
importante componente de intervenção urbana; O “Are You Brain Enough?”, consiste num quiz,
enquadrando-se nas áreas da cultura, arte e criatividade.
A primeira ação, “Biblioteca Viva” parte de uma iniciativa internacional a “Human Library”, que serve
de plataforma para conversas que desafiam estereótipos e preconceitos. A Biblioteca Viva é um local
onde as questões difíceis são esperadas, apreciadas e respondidas, sem medos ou tabus. Já com uma
larga tradição dentro da associação, com esta edição procura-se refletir sobre o tema dos refugiados e
migrantes. Esta iniciativa estará integrada no Curso de Formação “Home Away From Home” da Agora
Aveiro e realizar-se-á no dia 12 de outubro. Contará com a colaboração direta do Centro Local de Apoio
à Integração de Migrantes de Aveiro– CLAIM, serviço do Centro Social Paroquial da Vera Cruz, e,
possivelmente, com a Biblioteca Municipal de Aveiro.
Previamente à ação será produzido e lançado um vídeo (teaser) de promoção à iniciativa. Serão ainda
distribuídos flyers promocionais em locais estratégicos (livrarias, bibliotecas, etc.). No espaço físico da
ação será criada uma “sala/biblioteca” aberta, recorrendo a algum mobiliário. Aos interessados em
participar na iniciativa (leitores) ser-lhes-á apresentado uma lista de livros (pessoas) e as respetivas
histórias que estes têm para contar. Depois do leitor escolher o “livro” será levando para junto dele,
onde, caso seja necessário, com o apoio de um tradutor, conversará com este acerca do tema em
questão
“Refresca a tua mente” parte da prática, internacionalmente estabelecida, de “book sharing”. Seguindo
este moto, vários frigoríficos serão adaptados para conter livros. Estes serão depois espalhados por
Aveiro, passando a servir de pontos de recolha e entrega de livros.
O “Are You Brain Enough?”, consiste num concurso de cultura geral. Tendo estreado, com grande
sucesso, em 2017, graças ao trabalho dos voluntários Erasmus+, segue agora para a 3ª edição, sendo
já o evento de destaque em Aveiro. Com uma frequência semanal, durante 5 semanas, as equipas
participantes têm de fazer uso dos seus conhecimentos e capacidade de raciocínio para responder a
uma série de perguntas. A equipa vencedora será aquela que acumular o maior número de pontos no
fim das rondas.
Objetivos:
● Consciencializar os participantes para a temática dos refugiados e migrantes;
● Promover a integração de refugiados e migrantes;
● Promover a interculturalidade;
● Minorar a exclusão e aumentar a capacidade de integração social;
● Despertar curiosidade sobre novas culturas.

●
●
●
●
●
●

Chamar a atenção para a importância do livro como bem cultural;
Promover o desenvolvimento da literacia;
Estimular os hábitos de leitura.
Promover o convívio e espírito competitivo;
Promover o trabalho de equipa e cooperação;
Promover a importância da cultura geral e raciocínio.

A.1.1.9. Teatro do Oprimido - Teatro para Mudança
Descrição: O Teatro do Oprimido trabalha o método teatral enquanto ferramenta para a preparação
do indivíduo para ações reais na sua existência cotidiana e social. O Teatro do Oprimido é um
movimento de questionamento da sociedade e, principalmente, das opressões compartilhadas por um
grupo, ou por analogia, ou por identidade nela, cujas técnicas são adaptadas às necessidades das
pessoas envolvidas no processo. Evidencia as qualidades teatrais e artísticas de qualquer ser humano,
reconhecendo que todos têm condições para tal, uma característica que o torna popular e uma forte
ferramenta de transformação social.
O Teatro do Oprimido é uma ferramenta potente pois operacionaliza o debate e a produção de
interconhecimentos que podem ter grande impacto nos campos sociais, culturais ou de saberes. A
fusão da ficção e da realidade é especialmente importante uma vez que as suas encenações estão
diretamente ligadas à reflexão das ações opressoras no dia-a-dia. É um convite à construção de ações
e saberes coletivos, considerando que o humano que encena as suas opressões é um ser humano, tanto
singular como coletivo, sujeito político, psicológico, social e histórico.
Ao longo de um processo que engloba jogos e exercícios sistematizados para o Teatro do Oprimido, a
perceção social dos participantes é aprimorada e, por vezes, reconstruída. O indivíduo encena uma
representação das suas próprias vivências opressoras e experimenta-as em grupo dentro de uma nova
visão de mundo. Analisa as suas próprias ações, questiona e reorganiza a sua vida. Isto permite que
estas vivências ganhem um novo sentido, sejam transformadas e transformem.
Os dois principais objetivos do Teatro do Oprimido passam por transformar o espectador em
protagonista da ação dramática e a inspirá-lo a não se contentar apenas com a reflexão sobre o
passado, mas a preparar-se para o futuro.
Objetivos:
● Incentivar o desenvolvimento de capacidades interpessoais e novas formas de expressão;
● Criar um espaço que facilite a exploração da liberdade criativa
● Incentivar a reflexão e o desenvolvimento de ferramentas transformativas do dia-a-dia
● Promover a integração social e espírito comunitário;
● Sensibilizar a população para as realidades e adversidades que diferentes grupos enfrentam
no seu dia-a-dia.
● Destacar a necessidade de implementação de medidas de integração e reconhecimento da
importância destes grupos na edificação das comunidades

A.1.2 Programa de Apoio Juvenil – Apoio Pontual
No ano de 2019, iremos ainda apresentar uma candidatura no âmbito dos Apoios Pontuais.
A ação que será proposta é o “Plantar o Futuro” com um orçamento global de 7.500€ (inclui afetação
de RH) e a solicitação de um apoio anual de 1.500€.

A.1.2.1 Plantar o Futuro
Descrição: O projeto constitui-se como um movimento pela defesa e promoção da floresta autóctone
e do seu valor na mitigação das alterações climáticas, resiliência contra incêndios, regulação e melhoria

do clima e conservação da biodiversidade. O “Plantar o Futuro” procura alcançar este objetivo através
de duas estratégias principais: (1) Sensibilização e consciencialização ambiental e (2) Ações práticas de
reflorestação e controlo de invasoras, colocando nas mãos de cada cidadão as ferramentas para a
mudança e ampliando o valor da ação para os próprios. Incutem-se os sentidos de responsabilidade
social e ambiental e estimula-se o voluntariado como forma de exercício de uma cidadania ativa e
participativa. O projeto está dividido em três ações, complementares, dirigidas a diferentes grupos da
comunidade: jovens universitários – ação “Plantar o Futuro”, crianças – Ação “Semear o Futuro” e
comunidade em geral – “Ação Green Friday”.
Plantar o Futuro: Nasceu em 2014 por vontade dos alunos do Curso de Biologia da Universidade de
Aveiro, tendo a sua organização e gestão sido posteriormente transferidas para a Agora Aveiro. Surgiu
da ideia de que pequenas ações podem ter um grande impacto e de que se cada um de nós plantar
uma árvore um dia conseguiremos ter uma floresta. Desde 2014 foram plantadas milhares de árvores
na Mata do Buçaco, Albergaria-a-Velha, Lousada e Estarreja, contribuindo, igualmente, para a
sensibilização de milhares de alunos. Queremos desafiar todos os novos alunos da Universidade de
Aveiro (2019-2020) a aceitar este desafio: A adotar uma árvore autóctone, cuidar dela e, por fim,
plantá-la e ajudar a erguer uma floresta.
O “Plantar o Futuro", está dirigido, primeiramente, aos jovens universitários e comunidade académica.
Com o apoio da Universidade de Aveiro (UA) serão entregues árvores autóctones aos novos alunos,
aquando das matrículas. Junto com as árvores, num kit, seguirá um manual com informação sobre a
floresta autóctone e sobre como tratar das árvores. Os alunos apadrinham as plantas, ficando
responsáveis por estas até à sua transplantação. Na mesma altura realizar-se-á uma ação de controlo
e eliminação de plantas invasoras nos terrenos a ser intervencionados pelo projeto, estes da Câmara
Municipal de Estarreja (CME). Em fevereiro iniciam-se as ações de reflorestação com alunos da UA sob
a orientação técnica da equipa do projeto. A par das ações de reflorestação realizar-se-ão percursos
interpretativos pela BioRia como forma de fortificar o efeito prático do projeto. Através desta ação
serão plantadas cerca de 2000 árvores.
Semear o Futuro: O "Semear o Futuro" está dirigido aos alunos de 1º e 2º Ciclos. Consistindo na
realização de workshops orientados para a temática do ambiente e desenvolvimento sustentável.
Pretende-se dar continuidade às atividades que de uma forma prática e lúdica consciencializam as
crianças para a importância da Natureza enquanto lhes é dada a oportunidade de participar ativamente
na sua preservação. São exemplo destas atividades os workshops de produção de "seed bombs". As
“seed bombs” são pequenas bolas de argila e substrato que contêm no seu interior sementes de
espécies autóctones selecionadas de acordo com a área a intervencionar. Estas serão atiradas para
locais que estejam a necessitar de intervenção pelas próprias crianças. Em 2018, os alunos do
Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe utilizaram as “seed bombs” para reforçar o coberto
vegetal da Reserva Natural das Dunas de S.Jacinto.
Green Friday: A "Green Friday" é uma das ações do Projeto “Plantar o Futuro” e está dirigida ao público
em geral, atuando como ação de sensibilização e potenciação da divulgação. À semelhança do ano
anterior, pretende-se que, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro (CMA), e através da ligação
da Associação Comercial de Aveiro (ACA) ao comércio local, sejam estabelecidas parcerias com
pequenas lojas locais para que durante um período de tempo estabelecido, o valor gasto nos
estabelecimentos aderentes seja "convertido" em árvores autóctones. Os clientes, por sua vez,
receberão um folheto informativo sobre a floresta autóctone e um saco reciclado. As árvores serão
depois plantadas em terrenos da Região de Aveiro.
Desta ação resultará a plantação de cerca de 1500 árvores e a sensibilização de milhares de pessoas.
Objetivos:
●
●
●
●

Sensibilizar para a preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas;
Promover os sentidos de responsabilidade social e ambiental;
Incentivar os jovens a assumir um papel mais ativo na preservação da Natureza;
Recuperar terrenos baldios ou desertificados;

●
●
●

Promover o ambiente e natureza consciencializando para a importância das florestas
autóctones na prevenção e resiliência contra incêndios;
Contribuir para a recuperação da floresta portuguesa através da reflorestação de zonas de
importância ecológica
Incentivar os participantes a incorporar medidas mais sustentáveis no seu dia-a-dia e a
desenvolver projetos na área do ambiente e sustentabilidade

A2. Outros projetos no âmbito do ERASMUS + / European Solidarity Corps (CES)
O Erasmus+ é o programa da UE para a educação, formação, juventude e desporto, que entrou em
vigor a 1 de janeiro de 2014. Este Programa consolida sob um único quadro de apoio as áreas da
educação, formação, juventude e desporto e outros programas internacionais, incluindo o Jean Monnet
e o Erasmus Mundus.
O programa Erasmus+ é destinado a apoiar as atividades de educação, formação, juventude e desporto
em todos os setores da aprendizagem ao longo da vida, incluindo o Ensino Superior, Formação
Profissional, Educação de Adultos, Ensino Escolar, Atividades para jovens e formação no âmbito do
Desporto amador.
O Erasmus+ abrange agora cinco grandes áreas de educação e formação:
● Oportunidades para a educação escolar para os funcionários e instituições;
● Oportunidades para a educação e de formação profissional para estudantes, aprendizes,
estagiários, funcionários, instituições e empresas;
● Oportunidades para o ensino superior para alunos, funcionários, instituições e empresas;
● Oportunidades para a educação de adultos para funcionários, instituições e empresas;
● Oportunidades de integração europeia para o pessoal e as instituições académicas e de
investigação.
Este programa, é, por isso, o principal programa a nível europeu de suporte ao financiamento dos
projetos que a Associação pretenda implementar, para além dos já previstos no seu Plano de Atividades
do PAJ.
O Erasmus+ está estruturado em 3 ações Ação-chave (key action KA) e as atividades Jean Monnet e
desporto organizadas da forma seguinte:
● Ação 1: Mobilidades Individuais para fins de aprendizagem
● Ação 2: Cooperação para Inovação e Boas Práticas
● Ação 3: Apoio à Reforma das Políticas
● Atividades Jean Monnet
● Desporto
O Corpo Europeu de Solidariedade é a nova iniciativa da União Europeia dirigida aos jovens, dandolhes a oportunidade de fazer voluntariado ou de trabalhar em projetos, no próprio país ou no
estrangeiro, em benefício de pessoas e comunidades de toda a Europa.
As candidaturas apresentadas pela Associação têm enquadramento na ação 1 e no programa CES. Tal
como tem ocorrido nos anos anteriores, em média, serão apresentadas 2 candidaturas em cada
período de abertura de candidaturas, que em 2019, irá decorrer em:
● 15 de fevereiro
● 30 de abril
● 4 de outubro
O objetivo é que possamos ter, em cada “call” uma candidatura aprovada. Para 2019 e não obstante
os resultados que possam vir a ser atingidos nessas candidaturas, está já garantida a execução de 2
projetos que iremos de seguida apresentar.

A.2.1. Projeto SVE “Learners. Activists. Doers. Superheroes.” (Coordenado para a entidade SCP Vera
Cruz)
Data: 01.03.2019-01.03.2020
Descrição geral: A AGORAVEIRO, para além de receber e enviar jovens no âmbito do programa SVE
(Serviço Voluntário Europeu), também tem licença para coordenar projetos SVE para outras
instituições. O CSP Vera Cruz foi uma destas instituições que nos pediu para lhes desenvolver um
projeto SVE. Apresentámos uma candidatura para 4 jovens passarem 12 meses no CSP Vera Cruz, ela
foi aprovada e em março 2019 4 voluntários vão iniciar a atividade no CSPVC.
Objetivos: Dar a oportunidade aos jovens de crescer pessoalmente e profissionalmente, ao viverem
num país estrangeiro e ao trabalharem com crianças, jovens, idosos, refugiados, mulheres vitimas da
violência doméstica.
Este projeto tem um orçamento global aprovado de 45.240€.
A.2.2. Projeto “Home away from Home – empowering local NGOs to take an active role in the
migrants - integration process”
Data: Outubro 2019, em Aveiro
Descrição geral: Formação internacional no âmbito do programa Erasmus+
Objetivos: Este é um curso de formação para jovens animadores juvenis onde aprenderão novas
ferramentas de combate à exclusão social e estereótipos, e como promover a importância da inclusão
na sua comunidade local. A formadora do curso será a Natasa Golosin.
Este projeto tem um orçamento global aprovado de 21.800€.

B. Orçamento
De seguida é apresentado, o orçamento da associação para 2019. Tal como tem acontecido em anos
anteriores, ao longo do ano poderá haver uma revisão em alta do orçamento agora proposta,
decorrente da aprovação de projetos no âmbito do programa ERASMUS+. No entanto, no orçamento
agora proposto, são considerados os 2 projectos já aprovados, bem como a possibilidade de ser
aprovado um novo projecto a ser executado em 2019, com um montante de investimento previsional
de 19.500€.
Importa ainda salientar que o orçamento prevê a manutenção do vencimento da Gestora da
Associação, Natasa Golosin (1.000€ de valor-base), bem como a celebração de um contrato de trabalho
a termo incerto, para um Gestor de Projeto, com uma base salarial de 735€. A intenção é que após a
conclusão do Estágio Profissional, possamos avançar com a contratação do Hélder Berenguer.
Por último, salientamos que no presente orçamento é considerado grande parte do investimento
associados aos dois projetos ERAMUS+/EVC já aprovados para 2019.
Assim, em termos globais o orçamento proposto para 2018 é de 142.840€, repartidos pelas seguintes
rubricas de Custos:
• Fornecimento e Serviços Externos – inclui os custos com as atividades previstas no PAJ, bem
como nas candidaturas aprovadas;
• Custos com Pessoal – inclui custos com o vencimento da Gestora da associação e respetivos
encargos sociais, bem como o custo com a conclusão do estágio profissional e contrato a
celebrar
• Custos e Perdas Operacionais – associados com despesas bancárias.

Quanto às receitas da associação, elas estão repartidas em 2 grandes rubricas:
• Prestações de Serviços, que representam 7,35% do orçamento e decorrem da venda de
ingressos para o TEDxAveiro;
• Subsídios à Exploração, que são obtidos, maioritariamente por três vias:
. 6,30% relativo ao apoio através da subvenção financeira do IPDJ
. 4,90% através do apoio da CMA
. 14,00% de Donativos / Patrocínios de apoio à atividade da associação
. 60,20% de Subvenções Financeiras no âmbito do ERASMUS+ e EVC
. 7,25% de outras fontes

