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Mensagem da Direção
O ano de 2018 tinha como principal premissa continuar o caminho de consolidação do trabalho desenvolvido
pela Associação, quer na dinamização de um conjunto de atividades que, ano após ano, fazem parte do nosso
plano de atividades, quer, e em particular, na garantia da sustentabilidade financeira atual e futura da
Associação.
Quanto às atividades integradas no programa de apoio juvenil da RNAJ, natural destaque para o TEDxAveiro,
realizado na Centro de Congressos, que contou com mais de 700 participantes e com o envolvimento de mais
de 30 voluntários na sua organização. Destacamos ainda o projeto “Plantar o Futuro” pelo grande número de
participantes e envolvidos (mais de 1000), pelo número de parceiros envolvidos na sua execução, pela
dispersão territorial na sua implementação, pelo impacto que tem no ambiente e sociedade e pela imagem
muito positiva que tem deixado nos diferentes locais onde tem sido implementado.
No âmbito dos projetos europeus, ganha particular destaque os dois projetos no âmbito do SVE (Serviço
Voluntário Europeu). O primeiro, YELLO (Your E+ Lifetime Learning Opportunity), através do qual 4 jovens de
quatro países diferentes (Lituânia, Sérvia, Hungria e Holanda) viveram em Aveiro durante 4 meses, tendo
desenvolvido diversas atividades na Agora Aveiro. Este projeto foi reconhecido pela Agência Nacional do
Erasmus+ como o melhor projeto SVE do ano. O segundo projeto, LADS (Learners. Activists. Doers.
Superheroes), tendo sido coordenado durante um ano pelo Centro Paroquial da Vera Cruz.
A associação tem registado um crescimento na sua atividade, quer em dimensão, qualidade, impacto e
número de pessoas alcançadas. Damos ainda destaque aos projetos europeus, com mais dois grandes projetos
internacionais desenvolvidos, com um total de 70 participantes. Um Curso de Formação, “people beyONd
borders”, em fevereiro, na Sérvia, e um Intercâmbio de Jovens, MAPS (Mighty Atlas of People and Stories), em
agosto, em São Jacinto, Aveiro.
O saldo de mais um ano de atividade é francamente positivo. Em termos financeiros, o ano de 2018 representa
um aumento substancial (cerca de 70%) na estrutura de custos, que resulta, não só da integração de mais um
recurso humano, bem como, pelo número de projetos europeus aprovados. Ao nível das receitas, o aumento
foi de apenas 35%, o que ajuda a justificar o resultado negativo do exercício. Importa, no entanto, salientar
que, no somatório dos resultados do exercício, entre 2010 e 2018, o saldo global mantém-se positivo, pelo que
a Associação mantém uma estrutura de custos devidamente controlada, vindo a reforçar e diversificar, ano
após ano, as suas fontes de financiamento.
O número de sócios e de voluntários envolvidos nas nossas ações tem também evoluído de forma positiva. A
presente direção pretende garantir um crescimento sustentado da associação, quer através do aumento do
número de sócios, quer através do aumento do número de ações e parcerias criadas.
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A. Plano de Atividades
No âmbito deste capítulo serão apresentadas as atividades e resultados alcançados no âmbito das diferentes
atividades desenvolvidas no ano do presente exercício.
Este capítulo está dividido em duas grandes áreas:
. Programa de Apoio Juvenil
. Outros projetos no âmbito do ERASMUS + / Juventude em Ação
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.
No ano de 2018, o Plano de Atividades proposto pela associação, foi aprovado para a execução de 11 ações,
tendo-lhe sido atribuído um apoio financeiro de 7.544,56€. Ao longo do ano de 2018, a Associação
implementou 79% das ações propostas e executou financeiramente a totalidade do seu orçamento. Foram
assim executadas as atividades descritas de seguida, bem como outras que, apesar de não estarem integradas
no Plano de Atividades surgiram como resultado da participação ativa de jovens cidadãos aveirenses.
A.1.1. TEDxAveiro 2018
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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
realizou-se no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro e contou com a presença de 10 oradores, 3
performances, entre atuações musicais e de dança, num total de 6 horas com gravação em alta definição.
Foram 700 os participantes nesta 9ª edição do evento em Aveiro.
A.1.2. I love Aveiro
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. Em 2018 foi dada continuidade à escrita de histórias e fotorreportagem. Começaram a ser
desenvolvidos vídeos para acompanhar cada uma das histórias e uma 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.
Recantos de Aveiro: O “Recantos de Aveiro” foi um concurso de fotografia que procurou divulgar a beleza e
singularidade de Aveiro e incutir e incentivar o interesse e gosto pela fotografia. Teve por objetivo a produção
de fotografias de Aveiro, sendo dada preferência a trabalhos que explorem enquadramentos, composições e
pontos de vista diferentes e originais.
Incentivando, reconhecendo, premiando e difundindo a criatividade e sentido estético da produção fotográfica
contemporânea, os participantes foram encorajados a apresentar fotografias que se destacassem pela sua
adequação e abrangência do conteúdo em relação ao tema, originalidade, criatividade, qualidade das
fotografias e opções técnicas.
As fotos foram apreciadas por um júri composto pelos Fotógrafos Bernardo Conde e Pedro Cerqueira, pelo
Professor Hélder Caixinha, do Departamento de Comunicação e Arte da UA, pelo Vereador João Machado e
pelo Coordenador do NCF-AAUAv, José Nogueira, e pelo público.
As fotografias selecionadas pelo Júri e público estiveram patentes, durante junho e julho, na Exposição
Fotográfica “Recantos de Aveiro”, inaugurada na Biblioteca da Universidade de Aveiro.
O Concurso de Fotografia “Recantos de Aveiro” é organizado pelo Núcleo de Cinema e Fotografia da
Associação Académica da Universidade de Aveiro (NCF-AAUAv) e pela Associação Juvenil Agora Aveiro,
contando com os apoios da Universidade de Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro e Instituto Português do
Desporto e Juventude, I.P.. Tem como patrocinadores a Dreambooks, Quero Imprimir, Trilhos da Terra, Cale do
Oiro, Can You Escape Aveiro e Estúdio PT. Surge como uma expansão do “Recantos da UA”, estendendo-se
agora a toda a Região de Aveiro.
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A.1.3. Café Suspenso
Em novembro de 2016 anunciávamos no nosso site a chegada do Café Suspenso a Aveiro. Agora, 2 anos
depois, este projeto contínuo da Agora Aveiro tem um novo visual.
A ideia do café suspenso surgiu em Itália, espalhando-se depois por diferentes países europeus. O conceito é
simples: um cliente paga um café, que não bebe e deixa suspenso para outra pessoa tomar. Para isso basta
entrares num café parceiro do projeto e, ao fazeres o teu pedido, pedires também um café, que fica suspenso
sob a forma de um cartão no kit do Café Suspenso. Este café será consumido mais tarde por alguém, tornando
o dia dessa pessoa, e também o teu, mais feliz!
O Café Suspenso é movido pelos chamados atos de bondade aleatória e conta com 10 estabelecimentos
parceiros. Em alguns destes estabelecimentos existe a possibilidade de, para além de um café, também
poderes deixar algo MAIS (+) suspenso, como uma sandes, uma sopa ou um bolo.

Recentemente, com a ajuda da Light Cut – Corte e gravação a laser e Signa foram feitos novos kits do Café
Suspenso, cujo design pretende ser mais apelativo e agilizar o funcionamento do projeto. E como 2 anos de
Café Suspenso e o novo visual mereciam uma promoção em grande, a Biciklô Café e a Luso Coffee Roasters
aliaram-se à Agora Aveiro para, no dia 1 de outubro (Dia Internacional do Café), distribuirmos cafés e
explicarmos este projeto às pessoas da cidade de Aveiro.
Este projeto conta com o apoio da Light Cut – Corte e gravação a laser, Signa, Biciklô Café, Luso Coffee
Roasters, IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e da Câmara Municipal de Aveiro.
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A.1.4. Encontro de Gerações
Dia 26 de Julho celebra-se o Dia dos Avós e claro que a Agora Aveiro não podia deixar passar a data em
branco!
Assim, decidimos fazer um livro com aquelas receitas que aquecem os corações dos netos e que só os avós
sabem fazer. Para isto pedimos ajuda aos avós e netos de Aveiro, que prontamente se disponibilizaram para
escrever o livro de receitas que aqui partilhamos. O conceito era simples: os avós escreviam as receitas
preferidas dos seus netos e, para abrir o apetite, os mais pequenos ilustravam-nas. É desta forma que surge o
mais delicioso projeto da Agora Aveiro – Avós, Netos e Muitos Afetos.
Como gostamos de desafios e achámos que um livro de receitas era pouco para demonstrar a importância da
relação entre avós e netos, convidámos alguns miúdos e graúdos para confecionarem as receitas que
escreveram e ilustraram para o livro. O resultado é um vídeo cheio de sorrisos rasgados na hora de cozinhar, e
ainda maiores quando o assunto é provar os pratos preparados, mostrando que a cozinha é um excelente
mote para juntar avós e netos! Antes de se equiparem a rigor com aventais e gorros de cozinheiro para porem
as mãos na massa, aproveitámos e fizemos algumas perguntas sobre a sua relação. Se ainda restassem
dúvidas, a resposta unânime, por vezes mais tímida, outras mais despachada, esclarece que lá em casa todos
os netos ajudam os avós na cozinha. Os mais velhos, por seu lado, recordam com carinho os seus avós e os
momentos que passaram juntos. E quando questionados sobre o que é ser avô, ouviu-se mais do que uma vez,
que “Ser avô é ser um segundo pai, mas com mais experiência e com mais tempo”.
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Avós, Netos e Muitos Afetos enquadra-se na área inclusão e sensibilização social e faz parte da mais recente
edição do projeto Encontro de Gerações, que pretende realçar a importância da partilha de conhecimentos e
experiências entre gerações, sensibilizando também para a diferença de realidades entre elas. O livro de
receitas e o vídeo são a materialização deste encontro de gerações.
Esta ação realizou-se em colaboração com a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, Branco no Prato,
PedroCerqueira.com, Núcleo de Cinema e Fotografia - AAUAv e HB Photography. Contou ainda com o saboroso
apoio da BioBom - Lojas Alimentares e do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
A.1.5. TEDxAveiroLive
Este evento consiste na transmissão em direto do evento TED do Canada, que decorre entre 10 e 14 de Abril.
O evento decorreu no dia 23 de Abril na Pizzarte e contou com 40 participantes que assistiram gratuitamente,
e em tempo real, a uma das mais famosas conferências do mundo, cujos bilhetes têm um valor de 8500
dólares e esgotaram com seis meses de antecedência.
A.1.6. Agora Escreve-me
No dia 10 de outubro celebrámos o “Dia Mundial da Saúde Mental” com um pequeno exercício de escrita,
exteriorizando problemas pessoais e preocupações com a sociedade através da caneta e do papel.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 25.º podemos ler que “toda a pessoa tem o direito
inalienável à saúde e bem-estar”. Nesse contexto decidimos promover, em conjunto com a IPSS Florinhas do
Vouga, que comemorava o Dia Internacional dos Direitos Humanos, um exercício de reflexão pessoal através
da escrita.
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Na nossa instalação podiam encontrar, sobre um singelo par de mesas, uma pequena caixa de correio, papel
de carta, envelopes e esferográficas. Convidámos quem nos visitava a fazer um pequeno exercício de escrita:
Pedimos que, armados com uma esferográfica e munidos de uma folha, exprimissem as suas preocupações
pessoais ou um problema social que identificassem, local ou global. Se a inspiração lhes falhasse, tínhamos
ainda para oferecer “comprimidos poéticos”, pequenos papéis com poemas curados pela nossa storyteller
residente Jéssica Jacinto.
Inspirados nas técnicas de journaling e escrita terapêutica, o nosso objetivo era que, ao escrever o problema
que enfrentam, as pessoas o exteriorizassem, permitindo-lhes reavaliar a sua dimensão. Observando-o sob
uma nova perspetiva a pessoa estaria agora mais apta para o enfrentar.
Esta ação realizou-se em colaboração com a Plataforma Aveiro Direitos Humanos e a IPSS Florinhas do Vouga e
contou com o apoio do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
A.1.7. Random Act of Kindness
Free Hugs: Por si só, um abraço é ótimo, mas queríamos fazer algo mais. Para ajudar a sacudir parte da inércia
que acompanha os meses frios de inverno, e começar esta primavera da melhor maneira possível, criámos
alguns desafios para as pessoas de Aveiro. Quando foi a última vez que falaste com aquele amigo de infância
que não vês há algum tempo? Abraçaste alguém importante para ti? Disseste algo gentil a alguém só para
tornar o seu dia melhor? Disseste algo gentil a ti mesmo?
Com cada abraço, oferecemos um origami colorido com um desafio. Um pouco de motivação extra para
começar a ler o livro que tem estado à espera na prateleira, para pedir desculpa a alguém que foi magoado ou
partilhar uma música com um amigo. Pequenas coisas, “Random Acts of Kindness“, para encorajar as pessoas a
receber a primavera com um sorriso no rosto e partilhar um pouco de felicidade com os outros.
Marisa Ferreira, uma das nossas voluntárias mais recentes, não quis perder esta atividade e até quis partilhar o
seu testemunho:
“Foi a primeira vez que participei numa edição do “Free Hugs”, foi uma experiência incrível e nunca pensei
acabar a atividade com tanta felicidade quanta acabei. Quando abraçámos as pessoas de 3ª idade com as
quais nos cruzámos, emocionei-me, pois, uma senhora disse-me: “Aceito um abraço que já não recebo um há
40 anos.” Claro que lhe dei mais que um e ver o sorriso dela e de todos aqueles que abracei, fez valer muito a
pena a atividade, fazendo-me querer repeti-la. Mal posso esperar por uma nova edição!”
Este projeto foi uma experiência diferente para muitos dos nossos voluntários. Tiveram a oportunidade de
abraçar aqueles que mais precisam de um abraço, mas são frequentemente esquecidos. Este projeto é um dos
melhores exemplos de como um pequeno gesto pode ter um grande impacto.
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Precisas, Então Leva: Na passada sexta-feira, dia 29 de junho, Aveiro acordou com nova indumentária: os
nossos voluntários vestiram a cidade com roupas dispostas em cabides, espalhados por árvores, edifícios, e em
qualquer sítio que precisasse de um pouco mais de cor.
Quem se aproximasse um pouco mais iria dar de caras com uma etiqueta, parecida com aquelas que
normalmente acompanham as suas peças de roupa novas. Mas a nossa roupa não é nova, é usada. E nas
nossas etiquetas não se encontravam preços, apenas uma mensagem. As roupas, que foram gentilmente
cedidas tanto pelos nossos voluntários como por aqueles que acederam ao nosso pedido, encontravam-se em
bom estado de conservação sendo que, quem as encontrou, pode e deve certamente usá-las, mas tínhamos
um objetivo maior em mente.
Esta ação de nome visa dar a conhecer o Projeto Giros da IPSS Florinhas do Vouga. 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.
Esta ação realizou-se em com o apoio do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.
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A.1.8. Refresca a Tua Mente
O projeto “Refresca a Tua Mente” dividiu-se em três ações, distintas, com diferentes enquadramentos e áreas
de intervenção. A “Biblioteca Humana” é uma ação nas áreas da inclusão e sensibilização sociais, que procura
combater a segregação e isolamento; O “Refresca a Tua Mente”, por sua vez, 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 concurso onde as equipas participantes têm de fazer uso dos seus conhecimentos de cultura geral e
capacidade de raciocínio, enquadrando-se nas áreas de cultura, arte e criatividade.
a) “Biblioteca Viva”: A encerrar a Feira do Livro, no dia 10 de junho, a Agora Aveiro reinventou o conceito de
biblioteca ao criar um espaço onde, invés de livros, encontrámos pessoas. Inspirado no movimento
internacional “Human Library”, construiu-se a “Biblioteca Viva”.
Partindo da ideia de que “por detrás de cada livro há uma pessoa” e que “cada pessoa tem uma história para
contar”, este foi um espaço de partilha onde os “leitores” foram convidados a ouvir as histórias de migrantes e
refugiados. Um "catálogo de livros" que incluía histórias como as de um ativista político venezuelano que foi
raptado e até mesmo alvejado, mas que não deixou que isso o impedisse de continuar a lutar por um futuro
melhor. Ou a de um estudante sírio que abraçou a educação para chegar mais longe e acabou por se deixar
apaixonar pela cidade dos canais. Ou a da jovem que veio para Aveiro com 13 anos, mas que mantém vivas as
memórias que tem do Iraque e da Jordânia através dos sabores da cozinha tradicional. Ou até mesmo a do
casal que deixou para trás os fascínios da Amazónia para se encantar com as belezas e a hospitalidade das
pessoas que aqui encontraram.
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A “Biblioteca Viva” é um espaço onde as questões difíceis são esperadas, apreciadas, e respondidas, sem
medos ou tabus. Um conceito educativo diferente, que pelo seu ambiente informal e próximo, incentiva o
diálogo, tornando mais fácil a desconstrução de estereótipos e preconceitos, aproximando-nos de uma
sociedade mais inclusiva.
Esta ação insere-se nas áreas de intervenção em que a Agora Aveiro tem vindo cada vez mais a apostar,
“Inclusão e Sensibilização Sociais”, “Arte, Cultura e Criatividade” e “Intervenção Urbana”, através de projetos
de impacto, indutores de mudança que tornem Aveiro uma referência.
Esta ação realizou-se em colaboração direta com o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de
Aveiro– CLAIM, serviço do Centro Social Paroquial da Vera Cruz e Biblioteca Municipal de Aveiro, com o apoio
da Pleno - Lactogal e do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e Câmara Municipal de Aveiro.
Um momento enriqueceu e diversificou a oferta cultural da Feira do Livro!
b) “Refresca a tua mente”: A Agora Aveiro preparou dois eventos especiais para a 43ª edição da Feira do Livro
de Aveiro, a “Biblioteca Viva” e o “Refresca a Tua Mente”. Entre os dias 2 e 10 de Junho, no Mercado Manuel
Firmino, os aveirenses encontraram formas originais de enfrentar os dias de calor. Uma visita ao frigorífico
para matar a sede é algo comum nos dias mais quentes, mas, e se no lugar das bebidas frescas estivessem
livros? Sob o mote “Refresca a Tua Mente”, foi isso mesmo que foi possível encontrar junto ao Mercado
Manuel Firmino. Um frigorífico com centenas de livros para troca, onde qualquer pessoa podia deixar um livro
e levar outro do seu interesse.

Página | 12

Este foi um projeto que se serviu da intervenção urbana para estimular hábitos de leitura e destacar a
importância do livro como bem cultural fundamental para o desenvolvimento pessoal. Quisemos sublinhar a
todas as cores a importância dos livros quer a nível pessoal como cultural. A forma pouco usual e apelativa
com que escolhemos desenvolver e chamar a atenção para diferentes temáticas é já uma imagem de marca da
Agora Aveiro na cidade.
Dentro de cada livro poderiam ainda encontrar um marcador com informação sobre a “Biblioteca Viva” que se
realizava no dia 10 de Junho, também no Mercado Manuel Firmino.
Atualmente o frigorífico encontra-se alojado na Biblioteca Municipal de Aveiro.
Esta ação concretizou-se em colaboração com o Núcleo de Estudantes de Eng. Eletrónica e Telecomunicações,
com a Biblioteca Municipal de Aveiro e que conta com o apoio do IPDJ - Instituto Português do Desporto e
Juventude, I.P. e da Câmara Municipal de Aveiro.
c) “Are You Brain Enough”: De 8 de novembro a 13 de dezembro, ao longo de cinco sessões, o Avenida CaféConcerto foi palco de uma competição entre equipas cheias de conhecimento. As perguntas do quiz variavam
entre os mais diversos tópicos tais como gastronomia, ciência, desporto e geografia. Para ajudar os
participantes algumas perguntas tinham pistas na forma de música e fotos. Os afincados participantes tiveram
margem para colocar várias facetas dos seus conhecimentos em teste. Os vencedores do evento receberam
desde refeições na Porta 35, Grão de Café e Pizzarte a viagens de moliceiro e comboio turístico, ofertas da Cale
do Oiro.
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O “Are You Brain Enough?” regressou a 10 de fevereiro para uma sessão multicultural em parceria com a
SPEAK Aveiro. A sessão foi apresentada na língua inglesa para abranger outros públicos e foi igualmente um
sucesso.
Para os voluntários da Agora Aveiro que estiveram na organização do evento este foi um grande desafio. O
trabalho em equipa foi chave para que tudo tenha corrido pelo melhor e superado as expectativas. Foram 5
meses de bastante trabalho, com muitas reuniões pela noite dentro, mas onde a diversão esteve sempre
presente.
O "Are You Brain Enough?" foi co-organizado pelo Avenida Café-Concerto. Contou com os patrocínios da
Pizzarte, Porta 35, Grão de Café, Cale do Oiro, Solve & Escape, SPEAK, e Fabridoce. Teve ainda o apoio do IPDJ
- Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P..
A.1.9. Acorda prá Vida
Este projeto compreendia a realização de uma ação de sensibilização sobre a temática das infeções
sexualmente transmissíveis. Apesar da aquisição da maior parte dos recursos necessários, devido a atrasos na
aprovação por parte de uma das entidades parceiras, não foi possível produzir o material atempadamente. A
ação foi suspensa até reavaliação do papel de cada uma das entidades parceiras. Apesar de não se ter
concretizado, a ação proporcionou algumas oportunidades de aprendizagem assim como se estabeleceu uma
parceria com bases sólidas entre a Agora Aveiro e o Projeto Giros.
A.1.10. Plantar o Futuro
a) “Semear o Futuro”: Comprometemo-nos a preservar o futuro do nosso planeta. No ano passado, tornámonos Guardiões da Natureza e decidimos receber sob a nossa tutela alguns aprendizes. Passámos o dia a fazer
bombas de sementes com os alunos da 3ª e 4ª séries do Centro Escolar de Santiago, ensinando-lhes mais
sobre a natureza e o que podemos fazer para garantir a sua preservação. O sucesso foi tal, tanto com as
crianças como com os nossos voluntários, que decidimos expandi-lo para outras escolas. E foi exatamente o
que fizemos.
Durante o mês de maio, podiam encontrar-nos a trabalhar lado-a-lado com crianças dos 7 aos 9 anos, das
Escola Básica das Barrocas, na Escola Básica da Glória e na Escola Básica da Vera-Cruz a produzir o maior
número possível de bombas de sementes. O Núcleo de Estudantes de Biologia foi um parceiro fantástico.
Alguns de seus colaboradores tornaram-se Guardiões e ajudaram a garantir que todos aprendiam o máximo
possível enquanto se divertiam. Já estamos a pensar em expandir para mais escolas na região!
Aveiro teve alguns anos difíceis quando se trata de incêndios florestais, mas agora existem centenas de
bombas de sementes prontas para ser lançadas e reconquistar tantos campos abandonados e destruídos
quanto possível. Passo a passo, uma escola de cada vez, vamos reconstruir parte do que foi perdido e criar um
futuro melhor e mais verde.
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Esta ação teve o apoio da Sementes de Portugal, da Argex, do IPDJ - Instituto Português do Desporto e
Juventude, I.P. e da Câmara Municipal de Aveiro.

b) “Plantar o Futuro”: Um projeto pela promoção da sustentabilidade dos ecossistemas florestais e
sensibilização para a importância e valor da Floresta Autóctone portuguesa. Fizemos crescer o projeto “Plantar
o Futuro”!
Este ano, o desafio foi abraçado por todos os alunos, professores e funcionários da Universidade de Aveiro que
se comprometeram a apadrinhar uma árvore autóctone. Durante a tarde de 12 de dezembro, medronheiros,
pinheiros, carvalhos, azevinhos e outras plantas autóctones, num total de 2000 árvores, foram disponibilizadas
aos alunos e funcionários da UA. Juntamente com estas, os padrinhos e madrinhas receberam um livro
informativo, ilustrado pela nossa equipa e com o apoio científico dos nossos parceiros da Associação BioLiving,
contendo indicações para o cuidado e manutenção adequados das jovens árvores. Nos meses de fevereiro e
março, os padrinhos e madrinhas transplantaram estas árvores para os terrenos cedidos pelo Município de
Estarreja.
Este é um projeto que fizemos crescer com o objetivo de promover a sustentabilidade dos ecossistemas
florestais e sensibilizar para a educação ambiental ampliada por ações diretas que contribuam para a
recuperação da floresta autóctone portuguesa.
Esta ação teve o apoio da Associação BioLiving, Quercus Aveiro, Núcleo de Estudantes de Biologia - AAUAv,
Núcleo de Cinema e Fotografia - AAUAv, Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, Município de
Lousada, Universidade de Aveiro e Câmara Municipal de Aveiro. Obrigado ainda à Veolia, Ecomobile - Aluguer
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de Automóveis, The Navigator Company, Amorim Cork Composites, Sementes de Portugal, Argex e Casa
Martelo. Este projeto tem ainda o apoio do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e do
Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.

c) “Green Friday”: Realizou-se no fim de semana de 30 de novembro a 2 de dezembro.
Em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Novo Príncipe - Cacia, Associação Comercial do Distrito de
Aveiro e Câmara Municipal de Aveiro lançámos um desafio aos aveirenses: por cada 10€ gastos em compras
em estabelecimentos de comércio local, uma árvore autóctone seria plantada na Região de Aveiro.
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No total, vinte e quatro estabelecimentos locais juntaram-se a esta nossa iniciativa, entre eles a Alma de
Alecrim, a Casa Martelo, a Gelataria Milano e a Pássaro de Seda Atelier. As árvores a plantar foram semeadas
pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Novo Príncipe de Cacia sob o projeto “Greenhouse - A Plantar
Aveiro!”. Os aveirenses, por sua vez, para além de contribuírem com a plantação de uma árvore receberam
ainda um saco de papel reciclado, alusivo à ação, e um bonito papel de embrulho com dicas sobre como
reduzir, reutilizar e reciclar durante a época natalícia, criado com a ajuda dos nossos parceiros na Veolia.
Contas feitas, a generosidade dos aveirenses permitiu plantar cerca de 1500 árvores! As ações de plantação
ocorrerão na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto durante a primavera. Obrigado aos aveirenses por
tornarem Aveiro mais verde!
O "Green Friday" teve o apoio Agrupamento de Escolas de Novo Príncipe - Cacia, Associação Comercial do
Distrito de Aveiro e Município de Aveiro. Conta com os patrocínios da Veolia, The Navigator Company e
Ecomobile - Aluguer de Automóveis. Tem ainda o apoio do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude,
I.P. e do Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.
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A2. Outros projetos no âmbito do ERASMUS +
O Erasmus+ é o programa da UE para a educação, formação, juventude e desporto, que entrou em vigor em 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

A.2.1. Projeto SVE “Learners. Activists. Doers. Superheroes.” (Coordenado para a entidade CSP Vera Cruz)
Data: 01.02.2018-01.02.2019
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. Dos mais de 35 candidatos, a Ewa e a Anna,
da Polonia, Antonia da Grecia e a Chiara da Italia foram escolhidas.
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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 violencia
domestica.
A.2.2. Projeto People BeyONd Borders (formação internacional e o SVE)
Data: 17-26 de fevereiro 2018, na Sérvia / SVE durante um ano, inicio Out 2017, na Sérvia
Descrição geral: Formação internacional no âmbito do programa Erasmus+
Objetivos: Este foi um Curso de Formação para pessoas que trabalham com jovens e gestores de projetos,
através do qual tiveram a oportunidade de melhorar as suas capacidades no que se refere a como as
organizações jovens podem trabalhar para incluir imigrantes e refugiados nas respetivas comunidades locais.
Os participantes tiveram a oportunidade de aprender novas ferramentas para combater a exclusão e
estereótipos e como promover a inclusão nas suas comunidades. A orientadora do curso foi a gestora de
projetos da associação, Natasa Golosin.
A.2.3. MAPS (Intercâmbio de jovens)
Data: 13 – 24 de agosto 2018, S. Jacinto
Descrição geral: Intercâmbio de jovens internacional no âmbito do programa Erasmus+
Objetivos: A Agora Aveiro desafiou 30 jovens de diferentes países da EU a repensar barreiras artificiais,
durante o Intercâmbio “Mighty Atlas of People and Stories”, em São Jacinto, no âmbito do programa
Erasmus+. Através de diversos exercícios de educação não formal, role play, debates e workshops exploraram
os agentes que moldam a identidade e foram além dos estereótipos associados às culturas. O projeto foi
desenvolvido em parceria com as associações Radi Vidi Pats (Letónia), Mentor Split (Croácia), Mladiinfo
Slovensko (Eslováquia), Hang-Kép Egyesület (Hungria) e NUR (Italia)
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B. ORGANIZAÇÃO e RECURSOS
De seguida são apresentados alguns dados relativos à estrutura de recursos humanos afetos à associação e a
sua gestão na operacionalização das atividades da associação.
B.1. ESTRUTURA TÉCNICA e VOLUNTÁRIOS
A AGORAVEIRO mantém uma estrutura técnica mínima, composta por uma Gestora de Projetos – Natasa
Golosin. Durante o ano de 2018 foi aprovado um estágio profissional – Hélder Berenguer – cujo términus está
previsto para Fevereiro de 2019. É intenção da Direção da associação, promover a celebração de contrato de
trabalho com o estagiário, já que teve uma integração muito positiva na associação e suas atividades.
Para além disso, através do trabalho desenvolvido pela direção, em particular pela Liane Carvalho, é
promovida uma gestão muito eficiente ao nível do voluntariado jovem, que permite que a maioria das ações
do Programa de Apoio Juvenil sejam implementadas por esse grupo de jovens voluntários.
Saliente-se ainda o envolvimento conseguido no âmbito do TEDxAveiro, neste caso, num processo dirigido
pelo Presidente da Direção, de um conjunto alargado de voluntários, bem como de entidades parceiras
(públicas e privadas) que garantem, ano após ano, a implementação deste projeto.
B.2. ASSOCIADOS
À data de 31 de dezembro de 2018, a Associação tem um número de 768 associados. Saliente-se que os sócios
da AGORAVEIRO não pagam quotas.
B.3. INSTALAÇÕES
A associação tem a sua sede e, os seus escritórios no Edifício Barrica, no n.º 3 da Rua dos Mercadores, em
Aveiro. É aqui que são dinamizadas parte das atividades da associação e que são acolhidos os novos jovens
integrados no Serviço de Voluntariado Europeu.
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ANÁLISE À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Neste capítulo pretende-se apresentar os dados mais relevantes de caráter financeiro, relacionados com a
atividade desenvolvida, no exercício de 2018.
Os custos da associação estão repartidos em Fornecimentos e Serviços Externos, que representam 78,05%
(face a 77,55% em 2017) da estrutura de custos; Custos com Pessoal, que representam 21,76% (face a 22,27%
em 2017) e Custos e Perdas Financeiros que representam 0,19% (face a 0,18% em 2017). Quanto aos
Proveitos, as Prestações de Serviços representam 14,97% da estrutura de proveitos (face a 12,60% em 2017);
os Subsídios à Exploração representam 78,16% (face a 61,74% em 2017) e os Outros Proveitos e Ganhos
Operacionais 6,86% (face a 25,66% em 2017).
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Os resultados Operacionais no exercício de 2017 foram de -17.952,39€ (face a um resultado positivo de
4.921,71€ em 2017), os resultados financeiros de -229,59€ e o Resultado Líquido do Exercício de -18.181,98€
(face a um resultado de 4.793,71€ em 2017). Nos anos de 2010 a 2018, os resultados líquidos dos exercícios,
mantém-se, globalmente positivos, não tendo nos anos anteriores havido lugar à aplicação de resultados
transitados.
Assim, e face aos dados expostos, convém realçar que a Associação mantém uma situação estável, garantindo
a sustentabilidade financeira da sua atividade a curto prazo e médio prazo. O ano de 2018 representa um de
investimento da associação, através da integração de um novo Recurso Humano, abrindo assim a possibilidade
de integrar novos e diversificados projetos. A associação não apresenta quaisquer dívidas à Administração
Fiscal e/ou à Segurança Social.
O saldo bancário da conta na Caixa Geral de Depósitos, à data de 31 de dezembro de 2018 era de 10.694,68€.

Aveiro, 22 de Março de 2019
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