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MENSAGEM
DA DIREÇÃO

A participação dos jovens na vida social
e política dos seus países e da União
Europeia é algo que compete aos Estados
e às suas organizações promover.
Aos desafios lançados pelos responsáveis
da governação respondemos com
entusiasmo, pois tudo o que for para
melhorar o nosso país é, e será, sempre
positivo.
A SYnergia projeta um novo futuro,
desenvolvendo ações relacionadas com
a juventude que, ao se concretizarem,
galvanizarão as novas gerações para uma
participação ativa nos destinos das suas
sociedades.
O SYnergia tem perante si o desafio de
um futuro num mundo aberto e
competitivo, onde as políticas de
juventude são um fator de
desenvolvimento e independência.
A SYnergia tem o dever de contribuir
para o fortalecimento de todas as áreas

subjacentes aos jovens como o Emprego,
a Inclusão Social, o Empreendedorismo,
a Educação e Mobilidade, a Educação não
Formal, a Vida Laboral vs VidaFamiliar, o
Combate à Discriminação, o Diálogo
Estruturado, etc...

Não chega afirmar que o futuro
depende dos projetos da juventude
se, no momento da verdade, não se
acredita e apoia essas ideias. 
É preciso apoiar incondicionalmente
este movimento, não só com alguns
apoios financeiros mas, acima de
tudo, com oportunidades...

No espírito deste Plano de Ação para
2020 está um compromisso geracional.
Um dever da atual geração de jovens
para com a comunidade onde está
inserida, ansiando por contribuir e
melhorar a sua qualidade de vida; para
com outros jovens, que necessitam, cada
vez mais, de oportunidades de vida; para
com os ainda mais jovens, a quem a
sociedade deve oferecer, num futuro,
oportunidades de realização pessoal,
intelectual e profissional, a bem do
reconhecimento do mérito, do trabalho e
da igualdade de oportunidades.



Pensamos, sinceramente, que estão
reunidas todas as condições para o
sucesso da iniciativa.
É tempo também de encerrar alguns
projetos que desenvolvemos ao longo
dos últimos anos e que trouxeram
resultados excepcionais à vida da nossa
associação. No entanto, havendo
necessidade de rigor financeiro e de não
pôr em causa as contas e finanças do
dia-a-dia, tivemos que optar pelo
encerramento deste espaço simbólico em
Braga.
8 anos passados, 2000 eventos
realizados, envolvendo 70000 jovens nas
mais diversas atividades, e havendo o
CADI como casa de Artes e Desporto para
todos, foi necessário repensar e ajustar
os custos da SYnergia e a continuidade
do espaço TOCA. Foram perto de
duzentos mil euros investidos na cultura
e juventude
bracarense ao longo de 8 anos.
Consideramos um ótimo investimento e
que trouxe vida e oportunidade a
milhares de jovens. Por tudo isso, valeu
a pena.   Estamos orgulhosos de tudo o
que foi feito. E fica a promessa que,
noutros desafios futuros, continuaremos
a TOCAR a arte e talento dos jovens de
Portugal.

A atuação dos jovens, individualmente
ou através do movimento associativo,
traduz-se, muitas vezes, num conjunto
de janelas únicas que se abrem ao
mundo mediante a disponibilidade
voluntária dos seus atos, proporcionando
àqueles que vivem mais afastados dos
eixos principais das tendências e
dinâmicas sociais um contato efetivo e
afetivo com a modernidade.
A problemática da juventude assume,
neste momento, um carácter estratégico,
onde é essencial o desenvolvimento de
políticas exclusivas e transversais a
áreas como a habitação, educação,
proteção social ou governação.
É essencial dotar os jovens de
instrumentos necessários para uma ativa
participação e intervenção social e
cívica. O sistema educativo não
assegura,
naturalmente, todas as respostas, pelo
que a educação não formal, nas suas
mais diversas formas (associativismo,
voluntariado, etc.), ao proporcionar
novas oportunidades de formação e de
atuação em sociedade, assume um papel
fundamental.

Garantimos assim disponibilidade para
desenvolver em 2020, um conjunto de
ações, de forma aberta e participada.
O cumprimento de cada uma das ações
deste plano requer, hoje como sempre,
uma visão nova e exigente do trabalho e
da organização das políticas de
juventude.
É esse o sentido deste documento e a
sua motivação.

A SYnergia, enquanto espaço aberto
e dinâmico, constituirá um fórum
alargado de debate de ideias,
dirigido para os jovens, dando-lhes
a oportunidade de refletir, discutir,
partilhar ideias, expressando as
suas preocupações nas políticas
globais.



O Plano de Atividades da Associação
Juvenil SYnergia para o ano de 2020 foi
elaborado de acordo com o trabalho
desenvolvido ao longo dos anos, bem
como com as diretrizes do Conselho
Consultivo da associação, nas áreas
doassociativismo e juventude, da cultura,
do desporto, saúde e bem-estar, da
educação, empreendedorismo e formação
, 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.



APRESENTAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO

A SYnergia foi fundada em 2004 e é
constituída por uma equipa
multidisciplinar de jovens pro-ativos e
empreendedores, com o objetivo de
promover eventos e desenvolver projetos
com e para os jovens, mantendo uma
relação de proximidade com toda a
comunidade. Procurámos valorizar a
cultura juvenil, desportiva e social,
desafiando todos a juntarem-se a nós. 
Estamos envolvidos em vários projetos,
contanto com o apoio de inúmeros
voluntários, que nos trazem aquilo que
de melhor sabem fazer. Incentivamos,
ainda, a formação em contexto de
trabalho de todos os membros da equipa
e tentámos trabalhar em várias frentes,
assumindo como  responsabilidade a
integração de todos os jovens, com
especial atenção para aqueles que
normalmente têm mais dificuldade no
acesso às atividades.

Temos vários projetos, incidindo em
diversas áreas:

VOLUNTARIADO
| DESPORTO | CULTURA | AÇÃO

SOCIAL e INTERCULTURALIDADE|
AMBIENTE | TURISMO

SOCIAL | EMPREENDEDORISMO |
MOBILIDADE INTERNACIONAL

Este trabalho tem sido reconhecido ao
longo dos anos pelas diversas
instituições nacionais / internacionais
ligadas à juventude.  Deixamos aqui os
mais significativos reconhecimentos e
prémios:
– em 2008, da Secretaria de Estado da
Juventude, Prémio Boas Práticas
Associativas a nível nacional;
– em 2013, do Sr. Primeiro Ministro
Pedro Passos Coelho, o Prémio de Boas
Práticas Associativas;
– em 2014 e 2015, em 2.º lugar
nacional, no Prémio de Boas Práticas;
– em 2014 , da Câmara Municipal de
Braga a Medalha da Cidade pelo trabalho
desenvolvido na área da juventude e do
desporto;
– em 2015, da Comissão Europeia o
Prémio de Boas Práticas Europeias



Ao nível dos recursos humanos a
estrutura é bastante linear, assente
maioritariamente em trabalho voluntário,
mas também por um quadro de pessoal
profissional e remunerado.
As diferentes atividades são distribuídas
pelos colaboradores, funcionando como
uma espécie de gestor de projeto, sobre
a tutela última da direção.
A gestão administrativa é feita por uma
profissional específica para a função,
apoiada por alguns membros da Direção,
originando a organização de dossiês,
sistematização, organização e registos. 
Pretende-se a implementação da
certificação pela qualidade, tornando-se
necessário ainda desenvolver e ajustar
documentos e instrumentos de suporte,
bem como implementar uma gestão por
processos.
A principal fonte de financiamento da
instituição é o Instituto Português
Desporto e Juventude e a Agência
Nacional da Juventude ERASMUS+, fruto
do acordo de cooperação existente e da
candidatura a diversos financiamentos e
atividades comparticipadas. 
As restantes verbas resultam das
cotizações dos associados e de donativos
ocasionais, bem como de algumas
atividades e iniciativas organizadas com
o intuito de angariação de fundos.
A contabilidade está organizada. Toda a
questão contabilística passa pela TOC,
representante de uma empresa externa
da área contabilística.
A SYnergia trabalha regularmente com 1
instituição bancária a saber: o Montepio
Geral, contando com várias contas
abertas e distribuídas por diversos
projetos.
O modelo de gestão é minimamente
organizado, existindo uma gestão das
receitas e despesas em função dos
eventos e do plano de atividades
definido.

relacionadas com o Programa Erasmus+;
– em 2015 recebemos o Galardão
Associativismo da Cidade de Braga;
– VI Prémio Voluntariado Jovem
Montepio 2016 / menção honrosa;
– em 2016 fomos ainda reconhecidos,
Prémio das Boas PráticasAssociativas
2016 / Região Norte;
– melhor projeto a nível Regional, Boas
Práticas de Voluntariado Jovem 2017, 
 IPDJ;
– em 2019, Galardão de “A Nossa Terra”,
categoria Associação Cultural e
Recreativa.

A SYnergia é uma associação juvenil que
tem como finalidade a realização e
dinamização de atividades
predominantemente vocacionadas e
dirigidas para jovens. Desta forma, tem
como principais objetivos: 
a) Desenvolver a cooperação e
solidariedade entre os seus associados,
na base da realização de iniciativas
relativas à problemática da juventude.
b) Promover o estudo, investigação e
difusão de notícias relativas aos jovens,
cooperando com todas as entidades
públicas e privadas visando a integração
social e o desenvolvimento de políticas
adequadas à sua condição.
c) Promover a participação dos jovens
num variado leque de atividades que
possam contribuir para o seu
crescimento integral.



Dentro dos objetivos definidos para o presente plano de desenvolvimento destacam-
se: 
 Ao nível da Qualidade , uma aposta na divulgação dos procedimentos da
     qualidade e preparação de alguns instrumentos para uma futura certificação;
 Ao nível dos recursos físicos , uma eventual intervenção nas instalações do
     Polo de Paços de Ferreira;
 Ao nível dos recursos humanos , uma melhor liderança através de uma adequada
     definição e atribuição de funções, bem como uma melhoria ao nível do
     empenho da direção e dos colaboradores responsáveis pelos eventos;
 Ao nível da organização interna , uma melhor organização da informação,
     nomeadamente no criação de instrumentos de controlo e gestão;
 Na vertente externa , uma mais ativa divulgação da associação bem como
     um maior contato com a população local através do site e outras formas de
     divulgação das atividades;
 Ao nível da Direção , uma aposta no desenvolvimento de competências
     de gestão nomeadamente nas vertentes, estratégica, liderança, controlo de
     gestão e fornecedores, visando a sustentabilidade futura da instituição.
 
De relembrar que a boa execução das medidas e os seus resultados dependem, de
forma direta, do total envolvimento da Direção e colaboradores da SYnergia. 
 
Como fatores críticos do presente projeto destacam-se o envolvimento de todos os
participantes, desde colaboradores a Direção, a disponibilidade para participar nas
diferentes formações, sendo necessário manter elevados níveis de motivação, como
fator de melhoria de desempenho da instituição refletida na qualidade dos serviços
prestados aos associados e na sua melhor sustentabilidade. 
 
Só assim a instituição poderá evoluir num futuro que esperamos próximo, para a
certificação da qualidade dos serviços prestados e para a disseminação pelo território
nacional e europeu.



GABINETE DE APOIO AO PROJETO E
ASSESSORIA FINANCEIRA
 
O Gabinete de Apoio ao Projeto e
Assessoria Financeira é um serviço que
tem como principais responsabilidades
elaborar, executar e avaliar candidaturas
e financiamentos nacionais e
internacionais, no sentido de criar novos
projetos dentro da entidade e apoiar na
sustentabilidade de toda a estrutura
Synérgica. 
Além de elaborar as candidaturas da
Associação, este Gabinete presta ainda
serviços externos, apoiando outras
entidades e núcleos SYnergia a elaborar
as suas candidaturas e a implementar os
seus projetos.
Seguindo o trabalho realizado ao longo
de 2019, o Gabinete de Apoio ao Projeto
e Assessoria Financeira tem os seguintes
objetivos para 2020:
 
1. ERASMUS+
· Associação Juvenil SYnergia
Serão elaboradas candidaturas nacionais
no âmbito do Programa Erasmus+,
nomeadamente intercâmbios de jovens,
cursos de formação e projetos de
voluntariado nas 3 deadlines existentes
no programa nacional (Fevereiro, Abril
e Outubro). 
Conforme orientações da direção, estas
candidaturas estarão focalizadas nas
temáticas da proteção ambiental e
mudanças climáticas, inclusão social e
desporto e cultura.
Serão ainda elaboradas outras
candidaturas diretamente à Agência
Executiva em Bruxelas, nomeadamente
“Capacity Building Activity”, Erasmus
Desporto, entre outras.
· Núcleos Synérgicos
Serão elaboradas candidaturas nacionais
no âmbito do Programa Erasmus+,
nomeadamente intercâmbios de jovens

 e cursos de formação e consequente
implementação em caso de aprovação
para os vários núcleos synérgicos
espalhados por Portugal, nomeadamente
SYnergia Bragança, SYnergia Vila Real,
SYnergia Madeira, SYnergia Ponte de
Lima, SYnergia Felgueiras, SYnergia
Paços de Ferreira.
· Outras entidades
Serão elaboradas candidaturas nacionais
no âmbito do Programa Erasmus+,
nomeadamente intercâmbios de jovens e
cursos de formação e consequente
implementação em caso de aprovação
para várias entidades.



ATIVIDADES
DEPARTAMENTOS

VOLUNTARIADO
 
SVE's 
O serviço de voluntariado europeu visa
não só promover o desenvolvimento
pessoal (e.g., autonomia, autoconfiança),
social, profissional (e.g., trabalho em
equipa), cultural (e.g., sensibilidade
intercultural) e linguístico daqueles que
nos chegam, como também diversificar
as próprias dinâmicas e modos de
intervenção da associação. 
Estando a associação empenhada em
desenvolver ações promotoras de
desenvolvimento pessoal, social,
cultural, de cooperação e inclusão, e
atendendo à mobilidade de SVE ́s nela
existentes e aos contributos positivos
que estes podem trazer para o trabalho
quotidiano e funcionamento da
organização, propõem-se o desenvolver 

das seguintes atividades:
- Atividades culturais (mostras culturais,
e.g., música, dança, cultura, língua);
- Desporto intergeracional (os nossos
SVE’s iniciarão um projeto de longa
duração, que se baseará no desenrolar de
atividades desportivas para grupos
diferenciados (crianças, adultos e
idosos);
- Estimulação cognitiva de idosos (jogos
de tabuleiro, cartas, mimica; jogos de
memória, palavras cruzadas, puzzles,
descobrir diferenças, etc.; Contador de
histórias, costumes e tradições;
Atividades sensoriais; Música;
Artesanato, etc...);
- Encontros mensais voluntários
europeus (pretende promover a partilha
de experiências, dar a conhecer a cidade,
apresentação das diferentes associações
e trabalho por si efetuado). Todos os
meses, deverá selecionar-se uma cidade
diferente;
- Atividades ambientais (ou outras)
promovidas pela associação e/ou seus
parceiros, bem como ademais atividades
pontuais, baseadas nas potencialidades
individuais dos nossos SVE ́s.



Meses temáticos
 

♦ Janeiro - o mês da ARTE
1. Teatro cómico pantomima com os SVE
voluntários (acessível a pessoas surdas);
2. A noite de Artistas (convidar pessoas
do mundo artístico para falarem das suas
experiências: cantor, dançarino, pintor,
algum músico, ou escultor, etc.);
3. Pintura na cara pelas crianças.
Primeiro as crianças vão ouvir o conto,
depois vão-se pintar as caras seguindo
sua imaginação e tema do conto.

♦ Fevereiro - Quem somos? 
Descobre a tua identidade

1. Quem somos? Palestra no tema: Todos
temos varias identidades, representamos
diferentes roles na vida e sociedade,
dependendo da nossa atitude.
Colaboração com psicólogo e algum ator;
2. Teatro experimental - exercícios no
grupo, onde todos interatuam entre eles,
e como um conjunto; 
3. Quem queria ser - no futuro ou agora.
Atividade pelas crianças, mas não
só. Os participantes devem vir vestidos
em trajes ou máscaras, os quais
representarão as suas expectativas do
seu próprio futuro. A parte da atividade
será a competição do melhor
carácter/traje da atividade.

♦ Março -  o mês do Desporto
1. Torneio de disciplinas não
convencionais.

♦ Abril - o mês da Música
1. Workshop Música como arma de alma -
a música cura e também faz adoecer;
2. Possibilidade de organizar algum
concerto;
3. Workshop: A voz - nossa maior ajuda -
técnicas de trabalho com a voz, para
saber expressar e conseguir as metas,
sentimentos e ideias.

♦ Maio - o mês de Amor
1. Palestra: As formas de Amor
2. Atividade: "Os toques de amor"

Voluntariado nacional
 "A MINHA VOZ ALEGRA O TEU DIA"
Este projeto nasce como uma pequena
solução para a solidão dos idosos, os
quais passam seus dias em residências e
lares para idosos, muitas vezes sem
presença dos seus seres queridos.
A ideia é encontrar as pessoas -
voluntários, os quais dedicariam pelo
menos uma hora semanal a leitura de
algum livro aos idosos, os quais já não
conseguem ler sozinhos.
Esta atividade elimina frustração,
sentimentos de solidão, abandono ou
aborrecimento dos residentes de lares, e
também ajuda a estimular a sua
imaginação, memória e alegria. É uma
atividade com continuação ao longo
prazo.

"I’ll be your SUN REYES"
Este projeto é criado como mostra de
inclusão. A ideia é que se formem
equipas de duas pessoas (uma pessoa
invisual ou deficiente visual, e um
voluntário). 
Objetivo deste projeto é dar
possibilidade de fazer algum tipo do
desporto às pessoas invisuais. Muitas
pessoas gostavam de fazer algum
desporto, mas não podem, por falta de
acompanhamento.



Voluntariado Internacional 
O SYnergia Overseas – departamento de
voluntariado internacional pretende
oferecer experiências comunitárias de
cariz social, cultural e artístico através
de programas de mobilidade
internacional de curta e longa duração,
incentivando o espírito de partilha,
voluntariado e associativismo. Ao mesmo
tempo, é responsável pela criação e
manutenção de projetos comunitários em
países em desenvolvimento.
Seguindo o trabalho realizado ao longo
do ano 2019, o SYOS pretende levar a
cabo os seguintes projetos no ano 2020:
- aumento da oferta de voluntariado para
Cabo Verde através da criação de um
programa de voluntariado exclusivo para
os projetos de curta duração;
- criação de produtos artesanais  pelos
“Pequenos Artesãos”, jovens criativos do
SYnergia Cabo Verde, a promover entre
os visitantes da ilha de Santo Antão e
membros de comunidades portuguesas
interessados na causa do projeto;
- continuidade do trabalho sociocultural
na cidade de Santo António através do
programa de voluntariado do SYnergia
Príncipe (inicio Janeiro 2020);
- implementação de projetos
socioculturais na cidade de Guadalupe
através do programa de voluntariado em
São Tomé, em parceria com as Irmãs
Missionárias da Nossa Senhora (início
2020);
- realização da 3ª edição do Kriol Urban
Fest, a acontecer em duas localidades do
concelho de Porto Novo;
- O SYnergia Overseas é um processo
dinâmico e crescimento estando em
perspetivas de implementação para os
próximos anos no continente africano,
em particular (Moçambique e Guiné-
Bissau), e no continente asiático
(Indonésia e Filipinas).

Meses temáticos (continuação)
 
♦ Junho - o mês das Plantas e Flores

1. Palestra: As plantas - os curandeiros
poderosos;
2. Workshop de plantação.

♦ Julho - o mês dos Animais
1. Atividade pelas crianças, e/ou pessoas
com def. mental;
2. Teatro;
3. CADI cinema.

♦ Agosto - Variedade mundo, 
viagens e culturas

1. A noite multicultural aberta para
todos: Ajuda dos SVE voluntários, os
quais vão preparar a apresentação / falar
dos seus costumes, tradições, e comida!
2. O cinema cultural - projetação de
filmes curtos sobre diferentes tribos,
etnias e populações do mundo;
3. Workshop sobre o mundo de café.
 

♦ Setembro - Educação informal
1. Palestra: A educação é aprendizagem; 
2. Jogo;
3. CADI cinema - o filme sobre a
educação informal.

♦ Outubro - Adições
1. Palestra: O que pode ser uma adição,
tipos de adições (álcool, comida, drogas,
adrenalina), impacto delas na vida
emocional, familiar, pessoal e social;
2. CADI cinema. 
 

♦ Novembro - o mês dos Sonhos
1. palestra: significado e simbolismo dos
sonhos, diferentes interpretações
dependendo de varias culturas e
filosofias;
2. A pintura: Qual é o teu sonho?
 

♦ Dezembro - mês de Saúde 
1. palestra - a saúde física, emocional e
espiritual;
2. CADI cinema.



Promoção da prática desportiva e
desenvolvimento de hábitos de vida
saudável por públicos diferenciados:
crianças, jovens, idosos, reclusos e
pessoas com deficiência e
multideficiência, promovendo a
inclusão e integração social;
Criação de um desporto acessível a
todos, em contextos sociais
diferenciados e desfavorecidos;
Promoção das diversas modalidades,
tanto das desportivas, como das
desportivo artísticas não
convencionais, ou não tradicionais;
Realização e dinamização de eventos
desportivos diversificados,  em
parceria com as entidades integrantes
da rede, incentivando uma dinâmica
de participação, responsabilidade
repartida e cogestão ;
Criação e valorização da relação do
Desporto com a Juventude, Saúde,
Educação e Ambiente;

DESPORTO 
 
Academia SYnergia 
A Academia SYnergia  tem como
principais objetivos, apoiar e
impulsionar os clubes desportivos
bracarenses nas suas iniciativas,
essencialmente aqueles que carecem de
oportunidades, e promover a formação
dos seu quadros técnicos, o voluntariado
e o intercâmbio com outras associações,
bem como:

Apoio os clubes desportivos
bracarenses nas suas iniciativas,
essencialmente aqueles que carecem
de oportunidades;
Rentabilização de forma coordenada e
articulada dos recursos disponíveis
(humanos, técnicos, materiais,
instalações, entre outros);
Promoção da formação dos quadros
técnicos e do voluntariado;
Estabelecimento de contacto e
intercâmbio com outras associações a
nível regional, nacional e
internacional.

A prioridade é tornar o desporto
acessível a todos e incentivar a sua
prática em vários contextos.

O projeto “Academia SYnergia” é uma
rede desportiva local que consiste numa
estrutura organizacional de cooperação e
interação entre diversas entidades
relacionadas com o desenvolvimento da
atividade educativa e desportiva.
Tem como principais objetivos
rentabilizar de forma coordenada e
articulada os recursos disponíveis
(humanos, técnicos, materiais,
instalações, etc.) e realizar/dinamizar
eventos desportivos diversificados,
promovidos em parceria com as
entidades integrantes da rede,
incentivando a dinâmica de participação,
responsabilidade repartida e co-gestão.



As caraterísticas visuais destes
desportos, bem como a sua capacidade
expressiva, tornam a  Academia
SYnergia um veículo de excelência para
a expressão de valores de uma nova
geração, traduzindo uma rebeldia
inconformada e a sua natureza
radicalmente ligada à cultura ocidental e
urbana, que também visam criticar.
Dado que juntos valemos mais que a
soma das partes, um dos principais
mecanismos de canalização desta
energia é através do associativismo. 
Pretende-se igualmente apoiar o
surgimento, organização e consolidação
de pequenas associações de praticantes,
que permitam a posterior junção em
federações, construindo  massa crítica
necessária à promoção da prática destas
atividades.
A Academia Synergia integra, neste
momento clubes e modalidades
desportivas, sendo eles: Escola
PéDeDança (danças de salão e danças
latinas), Clube de Escalada de Braga,
Companhia de Dança 77 (zumba, hip-hop,
dança contemporânea, jazz, ballet,
djembel, pilates), Escolinhas de
Basquetebol do Sporting Clube de Braga,
Clube Náutico de Prado, Braga Rugby,
Maximinos Warriors (futebol americano),
Pull up Portugal (street workout), Magna
Move (zumba), Clube de Futebol
Adaptado, Clube de Skate de Braga,
Braga Surf Team, Swásthya Yôga, Hóquei
Clube de Braga, ABC Braga, WADO
Portugal, Judo Force, Bracara Academia
de Bilhar, etc...
 
Durante o próximo ano serão
desenvolvidas várias atividades, de
forma a promover o desporto em toda a
comunidade, tornando-o acessível a
todos, bem como de forma a formar
técnicos e potenciar o trabalho de cada
modalidade.

A ideia passa por desenvolver um projeto
de promoção da inclusão social de
jovens através do desenvolvimento da
Cultura Urbana, Atividades Radicais e
Desporto ao Ar Livre.
A proximidade de todas as  modalidades
num só projeto desportivo contribui para
a promoção de uma situação equilibrada
e não discriminatória, promotora do
desenvolvimento de modalidades
desportivas e desportivo-artísticas não
convencionais, ou não tradicionais, como
são o street workout, hip-hop, graffiti,
bmx, skate, downhill, futebol americano,
rugby, danças, escalada, etc.



praticantes das várias modalidades tenha
duplicado e que as pessoas que
participarem nas várias palestras e
workshops aprendam algo e possam ter
umefeito multiplicador nas suas
comunidades locais.
Os grandes objetivos deste projeto são
incentivar o gosto pelo desporto e
hábitos de vida saudável, facilitando o
acesso às várias modalidades para toda a
comunidade.
 
SYnergia Saúde
Atendendo à necessidade da Academia
SYnergia, a rede desportiva local criada
e dinamizada pelo SYnergia e diversos
clubes da região, bem como, de jovens e
projetos desenvolvidos, e iniciativas que
pretendem incentivar e implementar
hábitos de vida saudável, incutindo
hábitos desportivos para a comunidade,
pretende-se tornar a atividade física,
formal ou informal, devidamente segura,
através da disponibilização de serviços
de saúde vocacionados para este público.
Toda a atividade do Synergia Saúde é
desenvolvida por profissionais
competentes e experientes, desde a
coordenação até à sua especialização
(Médico/a Especialista em Cardiologia,
Enfermeiro/a, Nutricionista, Psicólogo/a,
Podologista, entre outros).
Com uma experiência acumulada de
vários anos de atuação em Braga e
outros concelhos do distrito, e mais de
7000 utentes avaliados, nas mais
diversas áreas:
- Exame Médico-Desportivo deve ser
realizado no início da prática desportiva
e/ou no mês de nascimento, marcando
uma consulta no SYnergia Saúde
previamente, estando o SYnergia
capacitado para efetuar exames médicos
desportivos, obrigatórios e essenciais,
para a prática desportiva e despiste de 

“A Synergia em movimento” (mostra
Desportiva Synérgica): evento
demonstrativo das diversas
modalidades em diferentes ambientes;
“Viva desportivamente”: Realização de
tertúlias que potencializem a troca de
conhecimentos e experiências
(participação de médicos e atletas;
“5ª Geração”: Convívios e eventos que
potencializem o estabelecimento de
laços entre crianças, jovens e idosos;
“Desportiva-te”: Eventos desportivos
que possibilitem um contacto e a
respetiva experimentação por parte de
todos à prática desportiva;
“Histórias de Sucesso Desportivo”:
Tertúlias com atletas que conseguiram
superar a deficiência, através da
prática desportiva;
“Férias para todos”: Criação de
programas de férias com atividades de
dinâmicas de grupo e que permitam
estimular o gosto pela prática
desportiva, incluindo campanhas de
verão de consciencialização
ambiental: Atividades desportivas que
fomentem a inclusão e promovam a
limpeza de praias/matas;
“Tecnifica-te desportivamente”:
Realização de formações e palestras
que promovam o diálogo entre
técnicos a nível nacional;
Realização de focus group e estudos
com temáticas desportivas.

Assim, temos planeadas as seguintes
atividades:

 
Mesmo existindo em cada clube técnicos
especializados, a Academia Synergia irá
proporcionar a todos orientação técnica,
através de uma equipa multidisciplinar
de áreas importantes para o
desenvolvimento das atividades. 
Esperamos, com este projeto, que no
final do próximo ano o número de



- Psicologia : com vista à promoção de
desenvolvimento pessoal, profissional e
social, propomos a criação de 2
pequenos projetos, que sejam capazes de
trabalhar todas estas vertentes e que,
acima de tudo, sejam benévolos não
apenas para os seus intervenientes
diretos, como para aqueles que se vêm
inseridos no seu núcleo relacional. Posto
isto, procedemos agora a uma breve
apresentação de cada um deles:
 
       1. "EuTuNós": Programa educativo
destinado a pais/responsáveis legais de
crianças do ensino pré-escolar
(Objetivos: Promoção de práticas
parentais positivas e de sucesso
educativo); (Duração prevista: 2,5 meses
-> 5 sessões, periodicidade quinzenal);
(Temas a abordar: desenvolvimento,
comunicação, birras, elogio, etc...). 
 
       2. "Be more": Desenvolvimento
pessoal e gestão de carreira profissional
com jovens institucionalizados/as
(Duração prevista: 3/4 meses → 8 a 10
sessões, periodicidade semanal e/ou
quinzenal) (Objetivos:Autoconhecimento,
Orientação escolar e/ou profissional,
Maximização de potencialidades
individuais – empoderamento, Definição
de metas e aquisição de recursos para o
seu atingimento); (Temas a abordar:
“Conhecer-me”, Autoeficácia, Avaliação e
adaptabilidade, Tomada de decisão,
Plano de Marketing e Comunicação). 

eventuais problemas de foro cardíaco.
O SYnergia Saúde, além da formalização
e validação anual do Exame Médico
Desportivo, permite o acesso a serviços
de acompanhamento clínico-desportivo
ao longo do ano, designadamente ao
nível da medicina desportiva,
enfermagem, nutrição, psicologia, entre
outros, bem como convergir com
processos de investigação científica.
 
- Saúde.Escola além de promover
consultas e eventos geradores de estilos
de vida saudáveis e promoção de saúde
em crianças na escola, pretende
diagnosticar, o mais precocemente
possível, patologias que condicionem a
prática desportiva. Está previsto o
acompanhamento clínico ao longo do
ano letivo, prevenindo através de
consulta de enfermagem + realização do
electrocardiograma, consulta de
medicina, avaliação da condição de
saúde para a prática de exercício
físico/desporto e ações de sensibilização
de saúde e segurança na pratica
desportiva.
 
- Run for the Good Sports é um projeto,
financiado pelo programa Erasmus+
Sports, deu origem a uma rede europeia
(small partnerships) com vista à
promoção da prática desportiva e
promotores de estilos de vida saudáveis
junto de crianças e jovens, encontrando
e partilhando boas práticas, comparando
programas e legislação nacional, e
criando metodologias de futuro nesta
área, seguindo os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.



- Parentalidade Consciente
 
Psicologia, Pedagogia e Psicopedagogia Juvenil
 
A Parentalidade Consciente pretende ser um evento de consciencialização e
sensibilização dos pais e da comunidade em geral, para a problemática na educação
infantil e juvenil atual e de todos os problemas decorrentes, para os mais jovens, da
vida numa sociedade imbuída nas novas tecnologias e cada vez mais arredada das
relações interpessoais e do contacto com a Natureza.
 
O objetivo passa muito por dar competência aos pais e à comunidade para que
tenham capacidade de pré-diagnosticar o problema e saber onde e como procurar
apoio.
 
Pretende-se criar uma série de atividades, desde palestra, workshops, debates e
tertúlias sobre o tema e também criar um ponto de encontro entre as empresas,
instituições e organizações de apoio juvenil e toda a comunidade, recorrendo a um
conjunto de expositores e um conjunto de atividades dedicadas à causa:
 
         - 19 de Janeiro de 2020
         - 16 de Fevereiro de 2020
         - 15 de Março de 2020
         - 19 de Abril de 2020
         - 17 de Maio de 2020



CULTURA 
 
Talentos Bracarenses
Os Talentos Bracarenses será um
conjunto de eventos de periodicidade
mensal que pretendem homenagear e
trazer para o conhecimento comum um
conjunto de individualidades e de
personalidades bracarenses que se
destacaram nas mais diversas áreas. 
Propõem-se assim que, a cada sessão,
sejam entrevistadas 4 personalidades de
diferentes áreas, num evento aberto à
comunidade e difundido através da web,
mediante um registo vídeo e fotográfico.
      - 11 de Janeiro de 2020
      - 8 de Fevereiro de 2020
      - 14 de Março de 2020
      - 11 de Abril de 2020
      - 16 de Maio de 2020
 
Música, Teatro e Comédia
No seguimento do trabalho que foi sendo
desenvolvido no espaço TOCA, o CADI
também será um espaço dedicado à
aclamação musical, estando já a
preparar-se uma temporada musical em
que o espaço consiga apresentar, pelo
menos, 1 espetáculo musical mensal e
um espetáculo teatral ou de comédia
mensal. Eventos Temáticos previstos:
 - Feira do Oculto – feira popular ligada
às atividade isotéricas;
 - Feira de Natal;
 - São João / Aniversário Synergia

BSB - Braga Sounds Better
GO GREEN EDITION 2020
 
O Festival Braga Sounds Better, imagem
de marca da Associação Juvenil Synergia
e uma referência de Braga e do país no
que concerne os eventos de cariz juvenil,
irá reforçar ainda mais a sua índole de
consciencialização e sensibilização sobre
os temas de marcada importância para os
jovens do século XXI.
Temas como a sustentabilidade
ambiental, a saúde e humanismo irão
pautar os 3 dias de festival. Agendado
para Julho de 2020, este grande evento
será o compilar de um ano de maturação
dos 4 projetos alicerçais da programação
cultural da Associação Juvenil Synergia. 
Assim sendo, o BSB’20 quer ser a
referência nacional num evento que
contará com um grande mercado bio e
vegan, uma grande feira holística, um
grande evento dedicado à psicologia,
pedagogia e psicopedagogia juvenil e de
consciência parental e, ainda, um evento
de apoio aos artistas emergentes locais,
que culminará com a grande final do
concurso de talentos BSB’20.
Estrão reunidas todas as condições para
que o Braga Sounds Better marque ainda
mais posição de liderança no panorama
dos festivais da juventude, indo de
encontro à posição de referência da
Associação Juvenil Synergia, seu
promotor.



Concurso de Talentos BSB’20
 
Depois do grande sucesso do Concurso de Talentos BSB’19, que envolver toda a
comunidade em geral e a comunidade escolar de forma mais particular, desde alunos,
docentes e auxiliares de educação, a 3a edição deste concurso prepara-se agora para
alargar ainda mais o seu espectro artístico, o seu leque de destinatários e o seu
público alvo. A edição 2020 quer abrir o concurso a mais estabelecimentos de ensino
secundário, incluir os estabelecimentos de ensino superior, incluir os jovens até aos
35 anos não estudantes e alargar o concurso a todas as formas de expressão artística.
 
Eliminatória para o Público Geral do Concurso – CADI - 9 e 10 de Maio de 2020
 
Eliminatórias nos estabelecimentos de ensino:
       - Universidade do Minho Concurso Escola Superior
       - Universidade Católica Concurso Escola Superior
       - E. S. de Maximinos Concurso Escola Secundária
       - E. S. Sá de Miranda Concurso Escola Secundária
       - E. S. Alberto Sampaio Concurso Escola Secundária
       - E. S. Carlos Amarante Concurso Escola Secundária
       - E. S. Dona Maria II Concurso Escola Secundária
       - E.P.B. Concurso Escola Profissional
       - Profitecla Concurso Escola Profissional
 
Grande Final – Festival Braga Sounds Better – Julho de 2020



AÇÃO SOCIAL e
INTERCULTURALIDADE 

 
Incluir em SYnergia – E7G
O projeto Incluir em Synergia, inserido e
financiado pelo programa Escolhas 7ª
Geração, através da sua intervenção na
zona habitacional do Fujacal e do Picoto,
pretende desenvolver uma estratégia de
intervenção educativa e comunitária,
centrada nas potencialidades,
empoderamento e oportunidades das
crianças e jovens.
Temos como principal objetivo, capacitar
as crianças e jovens das comunidades
ciganas do Complexo Habitacional do
Picoto e do Fujacal, para a emancipação
e emponderamento, através das artes e
do desporto, promovendo o seu sucesso
escolar, formativo e qualificação
profissional e do desenvolvimento de
competências para a criação do próprio
emprego e/ou integração no mercado de
trabalho.
Neste sentido, as nossas atividades são
planificadas mensalmente, seguindo as
diretrizes do Programa Escolhas e do que
foi estipulado em candidatura, sendo
avaliadas e, alteradas, se necessário, nas
reuniões de equipa semanais.
Deste modo, destacamos:
- Gabinete de Apoio e Mediação Escolar,
que presta um serviço de apoio a@s
alun@s e respetivas famílias, no sentido
de encontrar respostas/apoios para a

resolução de situações problemáticas e
que colocam em risco a inclusão de
migrantes, funcionando em estreita
articulação com os serviços e
instituições da comunidade envolvente. 
Para o ano de 2020, o GAAFM, trabalhará
diretamente com o agrupamento de
escolas André Soares, num projeto
multicultural, em parceria com o grupo
Tinbra, onde trabalharemos uma leitura
encenada sobre a história de vida de um
migrante e num concurso intercultural
destinado a todos os alunos NPT.
Neste Gabinete, contamos também, com
o acompanhamento psicológico ás
crianças e jovens referenciadas pela
equipa do projeto e pelo centro escolar
do Fujacal.
- As atividades estudar em SYnergia e
Synergia em recreio, que se destacam
pelas atividades de promoção de apoio
ao estudo em contexto escolar e em
espaços alternativos, onde incidiremos a
nossa intervenção na promoção de
competências básicas de leitura e
escrita, com base nos problemas de
aprendizagem identificados até a esta
data da intervenção.
- Motivar em SYnergia, Participa em
SYnergia e Escolhas em SYnergia, são
atividades promotoras de competências
de cidadania, participação cívica,
associativa e comunitária, adaptadas
mensalmente e planificadas quer pela
equipa, quer em assembleia de jovens.



Pretendemos continuar a dinamizar
atividades com ligação direta aos planos
curriculares, mas com recurso a outras
formas de linguagem dinâmicas e
atrativas, capazes de promover a
motivação para a aprendizagem, o
autoconhecimento, autorregulação e
favorecendo a aproximação dos alunos
às suas comunidades.
O principal objetivo da equipa do projeto
Incluir em Synergia, para o ano de 2020,
é consolidar o trabalho realizado desde
março de 2019, tentando encontrar uma
solução efetiva para a comunidade do
bairro do Picoto. 
No presente momento, aguardamos uma
resposta por parte da DST para a
cedência de um contentor para
colocarmos no bairro, mantendo o
contato direto com a Câmara Municipal
de Braga, para agilizarmos a intervenção
e encontrarmos a melhor forma de dar
inicio ao trabalho no picoto.

- A atividade Synergia familiar, iniciou
no passado mês de outubro, workshops
de curta duração, para os encarregados
de educação das nossas crianças e
jovens, que se irão prolongar até
dezembro de 2020, sendo estes de
periocidade mensal, abordando diversas
temáticas, como parentalidade
consciente, economia e gestão
doméstica, lidar com birras, entre outras.
Pretendemos alargar a atividade
Synergia familiar e Mulheres em
Synergia, à comunidade cigana do
Picoto, - Ativ’Arte - Contra a violência e
pela igualdade, atividade desenvolvida
em contexto escolar, adaptada ás
especificidades das escolas e dos alunos
envolvidos no projecto.
A planificação é realizada
semanalmente, promovendo o combate
àdiscriminação e aos estereótipos
(étnicos, religiosos ou de género) através
das artes.



Futebol de Rua
 
O Projeto Futebol de Rua pretende estimular a capacitação de indivíduos em situação
de fragilidade e exclusão social, nomeadamente em fragilidade habitacional no
desenvolvimento de competências pessoais e sociais através da prática de desporto.
Desde 2004, a Associação CAIS é a embaixadora do Futebol de Rua em Portugal, uma
prática de sucesso comprovado em todo o mundo, onde participam homens e
mulheres com mais de 15 anos de idade e que vivem em situações de vulnerabilidade
social. 
O Futebol de Rua é um instrumento de capacitação, no desenvolvimento de
competências pessoais e sociais que, ao longo dos últimos anos tem crescido e
reunido importantes apoios, caso do Programa “Football for Hope”. No ano de 2017 o
Projeto foi galardoado na Gala Quinas de Ouro da Federação Portuguesa e foi
distinguido pelo Conselho de Administração da “ UEFA Foundation for Children” como
um dos 23 projetos europeus que mais se destacaram no desenvolvimento de projetos
de inclusão social.
A Associação CAIS convidou a SYnergia para ser o Promotor   Distrital/Regional do
Projeto Futebol de Rua, concretamente do Torneio Nacional de Futebol de Rua e da
Iniciativa Move-te, faz Acontecer. 
O Futebol de Rua é já uma prática de sucesso comprovado em todo o mundo e em
Portugal é promovido pela Associação CAIS desde 2004, em parceria de inúmeras
entidades públicas e privadas. Em 2019 o projeto celebrou a sua 16ª edição com o
apoio da FIFA Foundation.
O Torneio Nacional de Futebol de Rua é uma competição de futebol inclusivo, que
promove a prática desportiva como estratégia inovadora de intervenção social
promovendo a aquisição de competências pessoais e sociais, indispensáveis à
capacitação e integração social.



AMBIENTE 
 
O departamento dedicado à área
ambiental continuará no apoio aos
projetos desenvolvidos e núcleos, desde
projetos Erasmus+, ações de
sensibilização junto da comunidade e
escolas e projetos locais.
A estrutura desenhada e projetada para
um Centro interpretativo de Educação
Ambiental, inicialmente prevista para
Braga, encontra-se em estudo a
possibilidade de implementação em
outro local, como Paços de Ferreira, pela
abertura das autarquias e proximidade
ao Parque de Lazer de Meixomil.
 
SYnergia Eco Vegan 
O SYnergia BSB BioVegan Market,
iniciativa da associação Juvenil Synergia 

em parceria com a associação de defesa
dos direitos dos animais Braga Animal
Save, tem como objetivo a divulgação e
promoção mensal dos hábitos de vida
sustentáveis, bem como de empresas,
projetos e produtos amigos dos animais
e do ambiente.São vários os projetos
presentes neste mercado, desde comida
vegan, roupa e acessórios em segunda
mão, cosmética, produtos sustentáveis e
amigos no ambiente, artesanato e um
conjunto de atividades no âmbito da
saúde, ética e das questões ligadas à
sustentabilidade, como palestras,
workshops, debates, tertúlias e música
ao vivo.- 4 e 5 de Janeiro de 2020- 1 e 2
de Fevereiro de 2020- 7 e 8 de Março de
2020- 4 e 5 de Abril de 2020- 2 e 3 de
Maio de 2020



EDUCAÇÃO 
 
Projeto STEP
Este projeto resulta de uma proposta de
mais um jovem bracarense e constitui-se
como um novo passo na atuação
desenvolvida pela Associação Synergia.
  
Uma vez que vivenciamos atualmente um
período caracterizado por uma forte
competitividade do mercado de trabalho,
em que é cada vez mais premente a
necessidade de os indivíduos possuírem
um conjunto de conhecimentos e
competências que potenciem a sua
empregabilidade e que contribuam para
um futuro profissional bem-sucedido,
surge a necessidade de Implementação
de um conjunto de workshops/
atividades/conferências subordinadas a
alguns dos seguintes temas de grande
relevância para uma inserção bem-
sucedida no mercado de trabalho.
 
Os destinatários do Projeto STEP serão
Estudantes universitários das
instituições do Ensino Superior que
desenvolvem a sua atividade no
concelho de Braga, e também os jovens
estudantes do Ensino Secundário.

Objetivo
Empoderar os jovens para superarem os
crescentes desafios do mercado de
trabalho, potenciando a sua
empregabilidade.
Todas as atividades serão desenvolvidas
em contexto da interação com os
estabelecimentos do Ensino Superior e
do Ensino Secundário e/ou
Desenvolvimento das atividades nas
instalações do CADI.
Teremos duas atividades mensais, a
iniciar em janeiro/fevereiro 2020, e com
uma duração aproximada de 5 meses.
 
Temáticas
#1 Marketing Pessoal e Proposta de
Valor
#2 Inteligência Emociona e Gestão do
Tempo
#3 Comunicação assertiva
#4 “Smart Leadership” - Liderança
Inteligente
#5 Resolução Criativa de Problemas
#6 Quatro passos para o sucesso no
Mercado de trabalho
#7 Internet e Redes Sociais como
ferramentas de apoio à empregabilidade
#8 Curriculum Vitae – Passaporte para o
emprego
#9 Procura do 1º emprego



Chá com talento
Por cada tema (e são 12 no total
divididos por 12 sessões) teremos 4
personalidades reconhecidas e que,
durante 2 horas, falarão um pouco do
seu percurso e talento nessa temática.
Será um momento de reconhecimento
dos jovens bracarenses e das suas
qualidades individuais em benefício da
sociedade.

Ciclo de Debates (NAS ESCOLAS)
relativos aos objetivos ODS 2030
Por cada tema (e são 17 no total
divididos por 7 sessões) teremos 2
convidados institucionais e 2 jovens da
própria escola para, durante 1,5 hora,
falarem a uma plateia estudantil.
 
1* FIM DA POBREZA e FOME ZERO
2* BOA SAÚDE E BEM ESTAR e
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
3* IGUALDADE DE GÉNERO, REDUÇÃO
DAS DESIGUALDADES
4* ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO,
ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA, COMBATE
ÀS ALTERAÇOES CLIMÁTICAS
5* EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO
ECONÓMICO, INDÚSTRIA   INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA
6* CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS; VIDA DEBAIXO DE ÁGUA;
VIDA SOBRE A TERRA
7* CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS; PAZ JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES FORTES; PARCERIAS EM
PROLE DAS METAS
 

VOLUNTARIADO
DESPORTO

SAÚDE
 CULTURA

 AÇÃO SOCIAL
INTERCULTURALIDADE
EMPREENDEDORISMO

AMBIENTE
TURISMO

TECNOLOGIA
POLÍTICA

ASSOCIATIVISMO



TURISMO SOCIAL 
 
Feira holística mensal
A b.zen é uma plataforma de apoio
logístico, técnico e comunicacional de
agentes na área das terapias
complementares e estudos e práticas
holísticas. 
Valência da Associação Juvenil Synergia,
o objectivo da b.zen é facilitar o
encontro entre aqueles que buscam
certos ensinamentos ou terapias e
aqueles que estão mais creditados para
as oferecer, bem como apresentar à
comunidade o variadíssimo leque de
oferta profissional nesta área do saber e
o conjunto de ensinamentos preciosos
que foi sendo trazido para ou se foi
desenvolvendo no ocidente ao longo dos
últimos anos.
Esta plataforma gere um conjunto de
canais de comunicação, facilita um
conjunto de espaços e equipamentos e
cria um conjunto de eventos/encontros
com vista a esse  fim.
A b.zen Braga prevê a criação de uma
feira holística mensal em Braga, no
renovadíssimo espaço CADI - Centro de
Artes e Desporto Inclusivo, de entrada
livre, que reunirá terapeutas,
comerciantes, artistas, teóricos, artistas,
etc. no domínio holístico.
Pretendemos que estas feiras holísticas

sejam um ponto de encontro para a
prática do bem-estar da mente e do
corpo e para o culto da harmonia e do
altruísmo.
 
Guesthouse
A Associação Juvenil SYnergia dispõe de
um espaço situado no coração da cidade
de Braga e pensado para acolher e apoiar
atividades sociais, formativas e de
solidariedade promovida por grupos de
pessoas de qualquer idade e
provenientes de todos os cantos do
mundo.
O SYnergia Guest House encontra-se
aberto ao acolhimento de grupos e ao
apoio das suas atividades e projetos, tais
como por exemplo: cursos de formação
residenciais, intercâmbios de jovens,
campos de férias, workshops artísticos,
workcamps, projetos culturais,
desportivos e sociais, iniciativas de
turismo responsável e todas as
atividades que promovam a socialização,
mobilidade jovem e inclusão.
A Guest House acolhe grupos de pessoas
provenientes de todos os cantos do
mundo, sem limitações de idade,
oferecendo alojamento, refeições,
espaços de formação e socialização,
apoio logístico e outros serviços
personalizados, e tudo a preços
reduzidos e preços especiais para
parceiros SYnergia.



ORÇAMENTO
2020
O orçamento proposto para 2020
reflete as receitas previstas em sede de
projetos aprovados e a realizar durante
o ano, tendo por base o histórico de
ação e execução financeira dos anos
transatos, desde logo receitas de
prestação de serviços e alugueres, bem
com subsídios decorrentes das
candidaturas realizadas, e despesas
decorrentes da execução dos projetos e
atividades, e os gastos com pessoal. RECEITAS



ORÇAMENTO
2020
 

DESPESAS     



CONCLUSÃO

Com a apresentação deste plano de atividades pretendemos dar um passo em frente e
tornar a SYnergia mais estruturada, mais organizada e mais inclusiva.
 
Queremos consolidar o seu crescimento de acordo com a visão da sua fundação.
 
Temos uma direção e equipa muito motivadas, pelo que prometemos trabalho e fazer
tudo o que está ao nosso alcance para fazer cumprir o presente plano de atividades,
que é o mais arrojado e dinâmico de toda a história desta organização.
 
A nossa missão é construir uma Associação em que todos os jovens e associados se
orgulhem em pertencer, e que seja uma referência na comunidade local, nacional e
internacional onde se encontra inserida.
 
Continuemos, em SYnergia, a fazer acontecer !!!

VOLUNTARIADO | DESPORTO | CULTURA | AÇÃO SOCIAL e
INTERCULTURALIDADE | AMBIENTE | TURISMO

SOCIAL | EMPREENDEDORISMO | MOBILIDADE INTERNACIONAL

SYAJ - Associação Juvenil SYnergia                                                                       http://www.synergia.pt
Edifício CADI - Praça Dr. Francisco Araújo Malheiro                                                         geral@synergia.pt
4715-016 Braga                                                                                                                      telf. 253 299 230
 


