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INTRODUÇÃO
O Plano de Atividades da Associação Juvenil SYnergia para o ano de 2019 foi elaborado de acordo 
com o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, bem como com as diretrizes do Conselho 
Consultivo da associação, nas áreas do associativismo e juventude, da cultura, do desporto, saúde 
e bem-estar, da educação, formação e empreendedorismo, do turismo, do programa Erasmus + e 
da área social. Assim, foram delineados os objetivos estratégicos e operacionais para o SYnergia 
que pretendem alcançar a consolidação do trabalho prestado pela associação nas diversas áreas 
de atuação, procurando uma melhoria contínua nos mesmos e uma reafirmação da qualidade do 
apoio prestado, através da otimização dos seus recursos. Serão ainda desenvolvidos projetos em 
novas áreas de intervenção, levando o trabalho do SYnergia a outros campos de atuação.

O presente Plano de Atividades é um instrumento de gestão, que, sendo flexível, estará sujeita a 
verificação periódica e revisão, de acordo com eventuais alterações das circunstâncias 
inicialmente previstas.



GABINETE DE APOIO AO 
PROJETO



PRINCIPAIS CANDIDATURAS PARA 2019
● IPDJ

○ FORMAR+ (2 candidaturas)
○ Voluntariado Florestas (5 candidaturas)
○ Geração Z (1 candidatura)
○ PAAJ (PAJ e PAI)
○ Férias em Movimento (15 candidaturas)
○ Campo de Trabalho Internacional (1 candidatura)

● Segurança Social
○ Programa Sem Fronteiras

● Câmara Municipal de Braga 
○ RECAM
○ Orçamento Participativo Jovem (2 candidaturas)
○ Orçamento Participativo Geral (1 candidatura)



PRINCIPAIS CANDIDATURAS PARA 2019
● Erasmus+

○ Intercâmbio Europeu de Jovens (3 candidaturas SYnergia + 3 candidaturas AJGF + 1 
candidatura Wavemoment)

○ Cursos de Formação (3 candidaturas SYnergia + 3 candidaturas AJGF + 1 candidatura 
Wavemoment)

○ Serviço Voluntário Europeu (3 candidaturas SYnergia)
○ Erasmus+  Desporto (1 candidatura SYnergia)

● BPI
○ BPI Capacitar (1 candidatura)

● Fundação Calouste Gulbenkian
○ Academia Gulbenkian Conhecimento (1 candidatura)



EUBRAGA, EUROPA
Fábrica de Ideias para uma Europa em SYnergia

● FASE I - Conjunto de tertúlias nas escolas secundárias e profissionais e outros espaços 
da cidade dedicados à juventude do Município de Braga para apresentação do 
Programa Erasmus + e das oportunidades de mobilidade europeia (ênfase no Corpo de 
Solidariedade Europeu) - Dezembro 2018

● FASE II - Integração dos jovens em equipas de conceção e gestão de projetos que irão 
reunir no Espaço TOCA. Aí irão receber o apoio necessário para o desenvolvimento 
das suas ideias e definição dos seus projetos - Janeiro a Abril 2019

● FASE III - Em caso de aprovação dos mesmos pela Agência Nacional Erasmus +, os 
jovens responsáveis pela candidatura farão parte da equipa coordenadora e serão 
co-responsáveis pela implementação do projeto - Maio a Dezembro 2019



ACADEMIA SYNERGIA



Academia SYnergia
● Disseminar o projeto Academia SYnergia a nível 

nacional e internacional
● Criar uma rede desportiva internacional
● Trabalhar no desenvolvimento da marca “Academia 

SYnergia”
● Estabelecer parcerias estratégicas que contribuam 

para o crescimento e disseminação do projeto 
Academia

● Criar maior proximidade com os clubes membros
● Implementar o projeto Academia Synergia (PNDpT)
● Aumentar o número de protocolos estabelecidos com 

entidades externas.



Centro de Medicina Desportiva de Braga
● Envolver o processo educativo na avaliação da condição de saúde dos alunos
● Promover workshops e eventos de educação / sensibilização para segurança 

no desporto
● Promover eventos que potenciem estilos de vida saudável
● Expandir a área geográfica do Centro de Medicina
● Aumentar as valências / serviços dentro do CMDB (psicologia do desporto, 

nutrição, fisioterapia, etc)
● Aumentar os recursos humanos                                 afetos ao projeto



Campanha Braga a Sorrir / SYnergia
● Campanha nas escolas primárias do Concelho de Braga de sensibilização para hábitos 

de vida saudável, focando temáticas como a higiene oral, o desporto, a nutrição, a 
alimentação saudável, a proteção do ambiente



Pé de Dança
Escola de danças latinas e de salão em Braga, Guimarães,                                                                                  
Barcelos, Vila Verde, Mogadouro, Bragança, Barroselas,                                                                                    
Covilhã, Valença, Trofa, Vila Nova de Cerveira, entre muitos                                                                                               
outros locais, contando com mais de 2000 alunos.



Dia Jovem de S. Lázaro
● Crianças das escolas da Freguesia de São Lázaro e São João do Souto terão a 

oportunidade de festejar o início do ano escolar através de inúmeras 
atividades: Insufláveis, Dança, Mascotes, Pinturas, Brindes, etc.

● Parceria com a União de Freguesias de São Lázaro e São João do                                        
Souto e PROFITECLA



4ª Edição do Festival Radical
● Sensibilizar a comunidade para o respeito pelos diversos tipos de 

artes urbanas
● Possibilitar a todos os jovens a participação nas diversas áreas 

urbanas
● Divulgar o trabalho desenvolvido pelos nossos jovens e promover a 

cultura da arte de rua



Running for the Good Sports

● Objetivos
○ Inclusão adequada/personalizada da comunidade com Necessidades Desportivas Especiais 

no processo desportivo de Braga;
○ Avaliação condição de saúde dos praticantes desportivos em idade pediátrica;
○ Construção de orientações para inclusão na prática desportiva de atletas c/ doença cardíaca;
○ Desenvolvimento de atividade física nas infraestruturas desportivas naturais promovendo o 

contacto com a natureza; conservando, vigiando e valorizando a natureza;
○ Criar um calendário europeu de Estágios, Oficinas, Intercâmbios de Desporto não Federado;
○ Promover ações de combate ao Doping; à Corrupção; à Violência; à Segurança e Condição de 

Saúde para a Prática de Desporto.



Running for the Good Sports

● Pilares do projeto
○ Rede Europeia do Desporto
○ Ética e Deontologia no Desporto
○ Desporto Inclusivo
○ Investigação Científica
○ Promoção da Natureza



Portugal
Espanha
Itália
Bulgaria
Grécia



AEC’s
Dinamização das atividades extracurriculares por um consórcio de 5 entidades:

● Associação Juvenil SYnergia: desporto multidisciplinar 
● Cidade Curiosa: Jogos de tabuleiro 
● Tin.Bra: Teatro 
● Equipa Espiral: Percussão 
● Wado Gym: Karate 

Projeto em Parceria com o Município de Braga e o Agrupamento de Escolas 
Alberto Sampaio



DEPARTAMENTO 
CULTURAL





TOCA - TRABALHO DE OFICINA CULTURAL E ASSOCIATIVA
Total de utilizadores: 25559

Total de atividades: 717
Cultura, Desporto, Entretenimento, Formação, Arte e Reuniões mais ou menos 
formais. 

Atividades Culturais e Artísticas: 164
Espectadores/utilizadores: 7855



ASD
- resumo do número de eventos e pessoas envolvidas em 2018 
- resumo projeto BSB e perspectivas futuras deste desafio
- n.º de parceiros atuais
- principais projetos no terreno  
- o futuro 



WE SOUND BETTER
● Conceito: Rede intermunicipal de apoio, sensibilização e formação juvenil.
● Objetivos Gerais: 

○ Dar palco aos jovens talentos das cidades anfitriãs dos eventos;
○ Utilizar a música como veículo condutor;
○ Sensibilizar os jovens para a inclusão social e a sustentabilidade ambiental;
○ Alargamento da palete cultural e aumentar o seu espírito criativo e crítico;
○ Apoio à maioria dos estilos musicais fora do radar mediático e de consumo;
○ Aproximar da população em geral do mercado local sustentável e à arte;
○ Diminuir o desperdício e otimizar os recursos naturais disponíveis;
○ Melhorar o ensino e proteger o meio ambiente e toda a nossa comunidade;
○ Incentivar o exercício físico e o contacto com a natureza;
○ Fomentar as práticas de exercício físico;
○ Promover o convívio e a interação social;



WE SOUND BETTER
● MÚSICA
● Atividades: 

○ Concertos, concursos de talentos e ações promocionais
● Estilos: 

○ Techno-music, drum n bass, hip-hop, reggae, rock, tech-house, techno,  trance. 
● Objetivos: 

○ Alargamento da palete musical e aumentar o seu espírito criativo e crítico;
○ Apoio da maioria dos estilos musicais fora do radar mediático e de consumo;
○ Apoio dos artistas emergentes locais.



WE SOUND BETTER
● CULTURA
● Atividades: 

○ Workshops, palestras e debates; 
● Temas: 

○ Sustentabilidade ambiental, saúde, cultura, tecnologia, sobrevivência, etc. 
● Objetivos: 

○ Promover o espírito crítico, reflexão e a auto-análise social.



WE SOUND BETTER
● ARTE E SUSTENTABILIDADE
● Atividades: 

○ Exposições e palestras;
● Temas: 

○ Arte, eco-arte e design sustentável;
● Objetivos: 

○ Aproximar da população em geral ao mercado local sustentável e à arte;
○ Diminuir o desperdício e optimizar os recursos naturais disponíveis;
○ Melhorar o ensino e proteger o meio ambiente e toda a nossa comunidade.



WE SOUND BETTER
● NATUREZA E LAZER
● Tipo de Atividades:

○ Jogos tradicionais, atividades radicais e de lazer 
● Atividades: 

○ Slide, escalada, canoagem, skate, btt, etc. 
● Objetivos: 

○ Incentivar o contacto com a natureza, 
○ Fomentar as práticas de exercício físico
○ Promover o convívio e a interação social.



WE SOUND BETTER
● DESPORTO E SAÚDE
● Tipo de Atividades: 

○ terapias físicas, controlo da atenção, atividades físicas, formação alimentar
● Atividades: 

○ Caminhadas, btt, aulas de yoga, dança, meditação, alimentação saudável, concertos 
terapêuticos, massagens, etc. 

● Objetivos:
○ Incentivar o desbloqueio emocional e a comunicação com o corpo
○ Fomentar as práticas do exercício do controlo da atenção
○ Promover a alimentação saudável



PROGRAMAÇÃO 2018
● Festivais: 

○ Braga Sounds Better 18
○ Festival de S. João
○ Viana Sounds Better

● Concursos de Talentos: 
○ Dona Talentos – Escola Secundária Dona Maria;
○ A ESAS tem Talento – Escola Secundária Alberto Sampaio;
○ Concurso de Talentos da ESCA – Escola Secundária Carlos Amarante
○ Sá got Talent – Escola Secundária Sá de Miranda

● WSB Young Guns – Concurso de Djing
● Espectadores: 22.500
● Raio Promocional – 100.000 pessoas. 



PROGRAMAÇÃO 2019
● Festivais: 

○ Sto. Tirso Sounds Better 19
○ Famalicão Sounds Better 19
○ Braga Sounds Better 19
○ Festival de S. João 
○ Viana Sounds Better 19

● Concursos de Talentos: 
○ Escola Secundária Dona Maria;  Escola Secundária Alberto Sampaio; Escola Secundária   

Carlos Amarante; Escola Secundária Sá de Miranda; Escola Secundária de Maximinos; Escola 
Profissional de Braga; Escola D. Diogo de Sousa; Profitecla; Esprominho; ALFACOOP

● WSB Young Guns – Concurso de Djing
● Espectadores: 50.000
● Raio Promocional – 300.000 pessoas.



PARCEIROS



SYNERGIA GUEST HOUSE



N.º de dormidas 
2017: 2732 dormidas

2018: 5011 dormidas

TOTAL:  7743 dormidas







PROJETOS PARA 2019 
1) ‘Sharing in the Guest House’ terá como objetivo proporcionar a número cada vez maior de 

pessoas, de várias partes de mundo, de diferentes culturas e idades a oportunidade de conviver, 
partilhar, trocar, aprender e se divertirem num ambiente alternativo, diverso e  cooperativo.

● Intercâmbio de línguas - através da conversa informal, onde se ensina-se e aprende;
● Workshops de vivências, danças, meditações;
● Chá e prosa- reunião de pessoas em prol de um tema específico;
● Música- artistas e pessoas que possuem habilidades musicais e as partilham com os outros; 
● Jantares interculturais- pessoas de diversos países vão apresentar um pouco da sua cultura, 

gastronomia e do seu país;
● Brechó de trocas- cada um leva várias coisas que quer desapegar como roupas, acessórios, 

pertences e fazem trocas uns com outros.

Lucro: Venda de bebidas ou pagamento de entrada. Sugestões? 



Projetos futuros
2) Otimizar todo o Segundo piso com grupos  de SVE´s vindos da Turquia, através 
do SYNERGIA;

3) Implementar na Guest House a concepção já trabalhada pelo SYnergia do Meio 
Ambiente e Sustentabilidade como : Separação de lixo, Alimentação saudável, 
coleta de materiais recicláveis para possíveis atividades e  cultivo de hortas e 
flores . 

4) Maior Divulgação pelas mídias sociais e sites especializados,



PROJETOS EUROPEUS



SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU

1. Centro de Artes e Desporto Inclusivo 2018-2019
a. 2 jovens (1 Itália, 1 Grécia)
b. Outubro 2018 - Abril 2019
c. Promoção da integração social de pessoas com deficiência e                                                            

sensibilização para a sua participação ativa na comunidade.
2. Centro de Artes e Desporto Inclusivo 2018-2020

a. Conferência inicial - 7 de dezembro de 2018
b. APV - Janeiro 2019 (14 participantes - 1 participante de cada país)
c. Curso de Formação - Junho de 2019 (20 participantes)
d. SVE - Janeiro 2019 a Março de 2020 (33 jovens - 3 França, 3 Roménia, 6 Geórgia, 6 Grécia, 3 

Itália, 9 Marrocos, 3 Espanha)  
e. Conferência Final - 15 de Abril de 2020



PROJETOS COM TURQUIA
Número de voluntários acolhidos no SYnergia:
● 2018: 24 jovens

Expectativa 2019: Acolhimento de cerca de 120 jovens em Braga, Cabeceiras 
de Basto, Bragança, Vila Real, Vila Nova de Foz Côa, entre outros locais

● Parcerias com:
○ ADOC
○ ASCUDT
○ AJGF
○ ADIB
○ Wavemoment
○ Etc.

● Atividades a desenvolver:
○ Centro de Artes e Desporto Inclusivo
○ Partilha intercultural
○ Sustentabilidade e Ambiente
○ Música e Performance artística
○ Trabalho de inclusão/interação com 

pessoas com deficiência



INTERCÂMBIOS EUROPEUS DE JOVENS
Intercâmbio de Jovens “(Un)recognised Inequality” - 18/02/2018 a 25/02/2018 - 
Vila Nova de Foz Côa
● Tema: Papéis de género e (des)igualdades de oportunidades
● 35 jovens de Portugal, Itália, Espanha, Grécia, Bulgária, Turquia e Roménia.

Intercâmbio de Jovens “To save Eachother” - Maio 2019 - Vila Nova de Foz Côa
● Tema: O papel dos media nos processos de comunicação e socialização dos jovens
● 25 jovens de Portugal, Hungria, República Checa, Roménia, Turquia 



CBY “Youth Network for Social Entrepreneurship”
● Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Índia, Indonésia
● 01/09/2017 - 31/08/2019
● Objetivos:

○ Capacitação de técnicos da juventude com competências para criarem espaços de promoção 
do empreendedorismo em jovens NEET

○ Criação de oportunidades de mobilidade transnacional para os jovens para aprenderem 
novas metodologias de trabalho, experimentarem diferentes áreas de trabalho e criarem 
novas ligações de mercado com regiões fora da Europa

○ Criação de um manual e uma plataforma online para ajudar os técnicos no seu trabalho com 
jovens NEET

○ Criação de uma Academias da Juventude nos diferentes países e de uma rede internacional 
de Academias da Juventude



Próximas atividades
1. SVE: Setembro 2018 a Julho 2019 - Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Índia, 

Indonésia
2. Reunião intermédia: Janeiro 2019 - Indonésia
3. Curso de Formação “Social entrepreneurship: tools and strategies” - Março 2019, 

Grécia
4. Criação Academias da Juventude - Janeiro a Abril 2019 - Portugal, Espanha, Itália, 

Grécia, Índia, Indonésia
5. Preparação manual e plataforma online - Abril a Julho 2019
6. Intercâmbio europeu “Social market” - Maio 2019 - Espanha
7. Conferência e Reunião Final - Junho 2019 - Portugal   
8. Conferências Locais - Julho a Agosto 2019 - Espanha, Itália, Grécia, Índia, 

Indonésia



CBY “4EU&AS: a dream getting through’’”
● Itália, Portugal, Bélgica, Indonésia, Filipinas
● 01/10/2017 - 31/08/2019
● OBJETIVOS:

○ Capacitação de técnicos da juventude para promover a participação ativa e fortalecer o papel 
da juventude para o desenvolvimento local;

○ Incentivo à participação dos jovens na implementação do novos projetos a nível local;
○ Criação de pontos de informação locais nas Filipinas e na Indonésia e criação de plataforma 

de colaboração em linha para organizações juvenis da Europa e Ásia
○ Criação de documentos de apoio que promovam e facilitem o desenvolvimento de novos 

projeto de mobilidade entre a Europa e a Ásia.



CBY “Development, Employability, Accessibility, Future for 
Deaf”
● Portugal, Grécia, Mongólia e Nepal
● 01/10/2017 - 31/07/2019
● OBJETIVOS:

○ Capacitação de técnicos da juventude para promover o desenvolvimento,  empregabilidade e 
acessibilidade de jovens surdos;

○ Criação de experiências de mobilidade e voluntariado internacional para jovens surdos;
○ Incentivo à interação entre jovens surdos e não surdos;
○ Promoção do empreendedorismo e da procura de emprego em jovens surdos.



SYNERGIA CABO VERDE
Setembro de 2017 a Novembro de 2018

● Evento de apresentação do projeto ‘Porto Criativo’
● Criação e dinamização do Espaço Jovem
● Realização da 1a edição dos ‘Pequenos Artesãos’
● Criação e dinamização dos campos de férias ‘Verão ReCriativo’
● Campanha de angariação de fundos online
● Criação de um programa de voluntariado internacional
● 1ª edição do Kriol Urban Fest – Festival Multidisciplinar Artístico e Cultural Urbano



FUTURO DO SYNERGIA CABO VERDE
Objetivos para 2019:

● Manutenção das atividades em curso, nomeadamente do                                                                
funcionamento diário do Espaço Jovem;

● Introdução de novas áreas disciplinares nas atividades                                                                                   
realizadas no Espaço Jovem;

● Concretização da 2ª edição dos ‘Pequenos Artesãos’ e a criação                                                                      
de novos projetos de capacitação artística destinados aos                                                                                                 
jovens do concelho;

● Realização de atividades em localidades do interior do                                                                                  
concelho, nomeadamente na Ribeira das Patas;

● Envolvimento de mais jovens locais enquanto voluntários do SYnergia Cabo Verde;
● Fortalecimento das parcerias já instituídas e o estabelecimento de novas parcerias, tanto a nível 

local como em São Vicente;
● Realização da 2a edição do Kriol Urban Fest.



EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 
NAS ESCOLAS



A CONSTRUIR SYNERGIAS
Surgiu a partir da pesquisa de mestrado pela Uminho “A Educação Não Formal 
nos ambientes escolares” da colaboradora Gabriella Vasconcelos
Foi feita a parceria com a Associação Juvenil SYnergia.
É uma pesquisa empírica, com métodos qualitativos de análise

● Proposta: Trabalhar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis- ODS
● Abordagem: 

1. A Educação das Competências Socioemocionais
2. Direitos Humanos e Vida em Comunidade
3. Meio ambiente e sustentabilidade 



DADOS DO PROJETO
1. Princípios metodológicos 

a. Provocação
b. Incómodo
c. Reflexão
d. Identificação
e. Proposta para ação 

2. Nº de crianças e familiares 
a. 24 crianças  ( o projeto inicial contempla somente uma sala de aula) 
b. 16   famílias- intervenção psicossocial através do material Passos para transformação  - 

propostas para educação positiva e caminhos para resolução de conflitos. 
3. Parceiros envolvidos :   

a. Agrupamento Francisco Sanches
b. Universidade do Minho 
c. Grupo de Escuteiros 



O FUTURO
1. Validação do instrumento para que possa                                                                     

ser aplicado na Rede Escolar do Município
2. O material “Passos para Transformação”

ser reconhecido e utilizado na Rede 
Escolar do Município.

3. Exemplo e inspiração para que o sistema                                                                                    
escolar possa acolher metodologias mais                                                                             
alternativas e menos tradicionais.





CADI - CENTRO DE ARTES 
E DESPORTO INCLUSIVO





     

“A mudança social para a inclusão exige novos espaços de interação.”

- Reabilitação urbana



“Todo o ser humano nasce criativo e a criança manifesta essa criatividade 
de forma espontânea, sem mitos e preconceitos”

              - Academia SYnergia

              - Desporto Inclusivo

              - Artes e Inclusão

              - Escola de Artes 

              - Pausas Pedagógicas



“Compromisso partilhado de 42 associações e clubes desportivos para a 
dinamização desportiva, cultural e artı́stica deste projeto”



“Para o SYnergia, uma praça inclusiva não é mais do que dar a todos o que 
é de todos...”

- Praça intergeracional 



InvestimentoInvestimento
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“Em que equipa jogas? O torneio da bola sobre rodas!”



Futuro



SYNERGIA AMBIENTE



VOLUNTARIADO JOVEM PARA A NATUREZA E FLORESTAS
1. Férias na Quinta

○ Realização de campos de férias na Quinta Pedagógica
2. SYnergia no Ambiente

○ Sensibilização dos jovens do distrito de Braga para uma maior consciencialização para o 
Ambiente e o valor do mesmo na nossa sociedade

3. Natureza Co(n)Vida
○ Campanhas de sensibilização ambiental nas piscinas municipais do distrito de Braga

4. Festival Ecológico
○ Realização de atividades de sensibilização ambiental durante o Braga Sounds Better 2019

5. SYnergia na Floresta
○ Campanhas de sensibilização ambiental nas escolas primárias, básicas e secundárias do 

concelho de Braga



CAMPO DE TRABALHO INTERNACIONAL
Entre Julho e Agosto de 2020

Possíveis projetos:

1. The Power of Inclusion
○ Projeto de promoção e dinamização do CADI 
○ Campanha de angariação de fundos para o CADI

2. Braga Sounds Green 
○ Festival ecológico integrado no Braga Sounds Better



CIEAB - Centro Interpretativo de Educação Ambiental Braga
● Ferramenta fundamental nos dias de hoje para a sensibilização e 

consciencialização das temáticas ambientais junto das populações, 
nomeadamente das camadas mais jovens.

● Objetivos:
○ Vertente educacional e de transmissão de conhecimento;
○ Criar consciência para a alteração de hábitos e atitudes de preservação, proximidade e 

nutrição do património natural e paisagístico, fauna, flora e do património cultural.
● Localização:

○ Parque da Ponte
○ Parque do Monte do Picoto
○ Quinta Pedagógica de Braga



Orçamento 2019 

16 de Novembro de 2018



DESPESAS



Publicidade / Divulgação 15.374,25€ Material de escritório 10.025,00€

Segurança 5.399,10€ Ferramentas e utensílios 35.900,00€

Comunicações 6.845,11€ Alimentação e estadas 71.143,05€

Seguros 4.409,53€ Transportes/viagens 76.321,55€

Gastos com pessoal 61.320,00€ Licenças 4.055,15€

Honorários 138.380,00€ Limpeza 6.624,00€

Rendas e alugueres 45.500,00€ Bolsas voluntários 89.500,00€

Combustíveis 23.096,35€ Conservação e reparação 275.000,00€

Eletricidade 20.194,31€ Trabalhos especializados 30.900,32€

Água 7.956,30€ Compras / Outras despesas 40.167,41€

TOTAL 969.111,43€



RECEITAS



Orçamento participativo 24.850,00€ CADI 250.000,00€

PAJ Anual 12.000,00€ Desporto para todos 5.000,00€

PAI 20.000,00€ CMDB 10.000,00€

FORMAR 1.580,00€ Pé de Dança + Academia 40.275,00€

Voluntariado IPDJ 15.000,00€ AECs 87.500,00€

Férias em Movimento 6.844,00€ TOCA 1.500,00€

Sem Fronteiras 10.000,00€ Aluguer de equipamentos 5.000,00€

C Trabalho Internacional 4.386,00€ Aluguer de instalações 20.000,00€

Erasmus+ 430.000,00€ Prestações de Serviços 15.000,00€

Bolsas IEFP 6.176,43€ Donativos / Quotas 4.000,00€

TOTAL 969.111,43€


