
PLANO DE AÇÃO 2022



APRESENTAÇÃO DA COOPERATIVA

A SYnergia Portugal é uma Cooperativa constituída por uma equipa multidisciplinar, 
tendo por objetivo a prestação de serviços no domínio dos novos apoios à gestão das 
associações, nomeadamente: a criação e gestão de associações, a consultoria para 
obtenção de financiamentos de apoios comunitários, a organização e gestão de redes 
de cooperação associativa, o apoio à procura de emprego, a investigação, o estudo e 
a formação técnica e profissional, mantendo uma relação de proximidade com toda a 
comunidade.

A explosão SYnérgica aconteceu em março de 2021 e a cooperativa SYnergia 
Portugal nasceu, numa altura em que já não estávamos apenas presentes em Braga, 
mas sim no resto do país e do mundo.

O nosso trabalho baseia-se nos valores que sustentam as associações juvenis: 
justiça, solidariedade, responsabilidade, cooperação, consciência social e espaço 
para exercer e reivindicar direitos: ambiente, mobilidade, cultura, desporto, lazer. A 
cooperativa deve contribuir para a consolidação e promoção do tecido social e ser um 
fator importante de transformação social e inovação.

Procurámos valorizar a cultura juvenil, desportiva e social, desafiando todos a 
juntarem-se a nós. Estamos envolvidos em vários projetos, contanto com0 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 principal responsabilidade a integração 
de todos os jovens, com especial atenção para aqueles que normalmente têm mais



dificuldade no acesso às atividades.

Para concretizar a nossa missão, contamos atualmente com cinco departamentos 
de atividade: Academia SYnergia, SYnergia Saúde, SYnergia Social, SYnergia 
Cultura e SYnergia Ambiente. Para além disso, temos sete polos em todo o país e 
quatro a nível internacional.



ATIVIDADES POR 
DEPARTAMENTOS



No SYnergia Social, encarregamo-
nos de todos os temas e iniciativas de 
ação social, empreendedorismo, turismo, 
voluntariado e mobilidade internacional. 
Desta forma, estão integradas neste 
departamento as seguintas atividades 
para 2022:

VOLUNTARIADO EUROPEU
Com a SYnergia Portugal, tens duas 

formas de viveres a tua experiência 
de voluntariado europeu, sendo elas 
em ligação ao Corpo Europeu de 
Solidariedade ou ao Erasmus+.

O Corpo Europeu de Solidariedade 
engloba jovens entre os 18 e os 30 anos 
que pretendem, dentro e fora da Europa, 
ter a possibilidade de ajudar os outros. O 
financiamento e apoio do Corpo Europeu 
de Solidariedade, possibilita aos jovens 
participar em projetos comunitários 
no seu próprio país ou no estrangeiro, 
sendo esta uma experiência desafiante e 
enriquecedora, que dá a oportunidade de 
adquirir aptidões e competências e

alargar horizontes.

O Erasmus+ é o programa da União 
Europeia para apoiar a educação, a 
formação, a juventude e o desporto na 
Europa. O programa 2021-2027 coloca 
um forte foco na inclusão social, nas 
transições verde e digital e na promoção 
da participação dos jovens na vida 
democrática, uma vez que são áreas 
são áreas fundamentais que apoiam 
os cidadãos no seu desenvolvimento 
pessoal e profissional.

VOLUNTARIADO LOCAL
Se gostavas de vivenciar uma 

experiência de voluntariado local, a 
SYnergia tem várias oportunidades para 
te oferecer. Nos nossos polos nacionais, 
contamos com equipas de voluntários que 
trabalham diariamente para fazer crescer 
a voz SYnérgica na sua localidade.

VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL

No  projeto  de Voluntariado Internacional, 
a SYnergia Portugal pretende continuar 
a oferecer experiências comunitárias de 
cariz social, cultural e artístico através de 
programas de mobilidade internacional 
de curta e longa duração que incentivem 
o espírito de partilha, voluntariado e 
associativismo. É também neste projeto 
que continuamos a criar e manter 
projetos comunitários em países em 
desenvolvimento.

Desta forma, e dando continuação ao 
trabalho que tem vindo a ser realizado 
em anos anteriores, pretendemos levar a 
cabo os seguintes projetos, englobados 
no Voluntariado Internacional:

– Cabo Verde: criação de emprego 



Deste modo, são várias as atividades 
que realizamos nesta vertente, que vão 
das faixas etárias mais novas às séniores:

– Workshops de 
autodesenvolvimento e 
autoempoderamento

– Palestras temáticas e jogos 
didáticos

– Gabinete de Apoio à Transição 
para a Vida Ativa

– GEPE - Grupo de Entreajuda na 
Procura de Emprego

– Projeto STEP

– Ciclo de Debates: Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

PROJETOS EUROPEUS
A SYnergia Portugal prevê um 

crescimento internacional durante o 
ano de 2022 em termos de projetos 
financiados por linhas de financiamento 
Europeias, estando já estabelecidas 
parceiras e implementados projetos, que 
aguardam aprovação.

VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL - EXPERIÊNCIAS 

SYNÉRGICAS
Tendo em conta os benefícios que uma 

experiência de voluntariado proporciona 
aos jovens, durante o percurso escolar, 
académico ou profissional, a iniciativa 
Vozes SYnérgicas surge como uma 
forma de sensibilização dos jovens para 
esta prática essencial, através da partilha 
mensal de vídeos com testemunhos 
de jovens que já vivenciaram este 
experiência, nas redes sociais.

(dinamizador comunitário), dinamização 
dos diversos espaços de juventude da 
ilha de Santo Antão e formação das 
educadoras de infância e auxiliares da 
terceira idade.

– São Tomé e Príncipe: dar 
continuidade ao trabalho sociocultural 
na cidade de Santo António, através do 
programa de voluntariado do SYnergia 
Príncipe, bem como a implementação 
de projetos socioculturais na cidade 
de Guadalupe, através do programa 
de voluntariado do SYnergia Príncipe, 
bem como a implementação de projetos 
socioculturais na cidade de Guadalupe, 
através do programa de voluntariado em 
São Tomé e Príncipe, em parceria com os 
Freis Franciscanos.

ATIVIDADES INCLUSIVAS
Com o foco na consolidação e promoção 

do tecido social, bem como na preservação 
dos elos intergeracionais e interculturais, 
promovemos constantemente atividades 
inclusivas, nos nossos espaços e em 
parceria com outras associações e/ou 
instituições:

– Noites Multiculturais “Variedade 
do mundo, Viagens e Culturas”

– Pintura e Desporto Inclusivo

– Atividades de inclusão em Cabo 
Verde

ENSINO NÃO-FORMAL
Valorizamos o ensino não-formal, como 

uma forma de ajudar a fortalecer valores 
essencial para a vida em sociedade e o 
desenvolvimento pessoal e coletivo.





No SYnergia Saúde, atendemos à 
necessidade da Academia SYnergia, bem 
como de jovens e projetos desenvolvidos 
e iniciativas que pretendem incentivar e 
implementar hábitos de vida saudável, 
incutindo hábitos desportivos para a 
comunidade. Pretendemos assim 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, 
tais como médicos, especialistas em 
cardiologia, enfermeiros, nutricionistas, 
psicólogos, podologistas, entre outros. 

PSICOLOGIA
A saúde mental apresenta-se como um 

fator de relevo que possibilita o ajuste 
necessário para lidar com emoções, quer 
sejam elas positivas como negativas. 
Investir em estratégias que possibilitem o 
equilíbrio das funções mentais é essencial

para um convívio social mais saudável. 
Para além de ser um fator determinante 
para a nossa estabilidade física, a saúde 
mental tem uma relação estreita com a 
qualidade das interações individuais e 
coletivas que estabelecemos.

É nesse sentido que a SYnergia 
apresenta também neste plano de 
atividades, uma aposta assertiva na área 
da saúde mental, que permita educar, 
elucidar e apoiar a comunidade, através 
dos seguintes recursos e serviços:

–  Consultas de Avaliação e Intervenção 
Psicológica Presencial, Domiciliar e/ou 
Online;

– MESES TEMÁTICOS: Com a 
publicação de posts mensais nas redes 
sociais, através de documentos e 
vídeos informativos; disponibilização de 
materiais de autoajuda e podcasts com 
profissionais de saúde mental, que nos 
trazem uma maior clareza, sensibilidade 
e não julgamento ou preconceito, para 
uma área que, tal como outra qualquer, 
merece o seu lugar de destaque e apoio.

EXAME MÉDICO-DESPORTIVO
A SYnergia continua a realizar os 

exames médico-desportivos, executados 
por profissionais competentes e 
experientes da área da saúde, com a 
capacidade para efetuar exames médicos 
desportivos, obrigatórios e essenciais, 
para a prática desportiva e despiste de 
eventuais problemas de foro cardíaco.

Este exame deverá ser realizado 
no início da prática desportiva e/ou no 
mês de nascimento, estando apenas 
a consulta sujeita a marção prévia no 
SYnergia Saúde.



Para além da formalização e 
validação anual do Exame Médico-
Desportivo, permite o acesso a serviços 
de acompanhamento clínico-desportivo 
ao longo do ano, ao nível da medicina 
desportiva, enfermagem, nutrição, 
psicologia, entre outros, bem como 
convergir com processos de investigação 
científica.

CONVERSAS COM SAÚDE
A atividade engloba uma série de 

conversas de peridiocidade mensal, com o 
objetivo de sensibilizar e consciencializar 
para a importância de uma vida saudável, 
aprendizagem sobre diversas temáticas 
dentro da saúde e de demistificação de 
algumas temáticas.

As conversas podem ser realizadas 
diretamente com estudantes ou abertas 
à comunidade.

SAÚDE E DESPORTO COM 
SYNERGIA

A iniciar em fevereiro de 2022, a 
SYnergia Portugal vai promover um novo 
projeto de sensibilização dos jovens para 
a temática da vida saudável.

Através de pequenos vídeos ou 
publicações online, todos os meses vão 
ser partilhadas informações importantes 
acerca de temas como a alimentação 
saudável, a prática desportiva, a higiene, 
entre outros, de forma a promover 
estilos de vida saudável nos jovens e na 
comunidade em geral.



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

De modo a continuar a desenvolver um 
projeto inclusão social de jovens através 
do desenvolvimento da Cultura Urbana, 
Atividades Radicais e Desporto ao Ar Livre, 
aproximando todas as modalidades num 
só projeto desportivo que 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, temos

previstas, para o ano de 2022, as 
seguintes atividades:

MOSTRAS
Acreditamos que uma das melhores 

formas de ajudar a promover e a 
sensibilizar para a prática de exercício 
físico é com a apresentação das várias 
opções por onde se pode escolher, 
através do testemunho e mostra por quem 
as pratica. Deste modo, desenvolvemos 
várias atividades de apresentação de 
modalidades a nível local:

– “CADI Com Vida”

– “5.ª Geração”

– Atividades desportivas no centro 
das cidades

– Demonstração de modalidades

“CAFÉ COM FAIRPLAY”
Durante o próximo ano, pretendemos 

continuar a realizar as nossas tertúlias 
“Café com Fairplay”, um evento de 
periodicidade mensal, onde se discutem 
vários temas relacionados com o desporto, 
que promovam a discussão pública em 
relação à importância do desporto, a ética 
e deontologia desportiva, a segurança no 
desporto, entre outros.

ATIVIDADES ONLINE
Num mundo cada vez mais digital, 

levamos também as nossas atividades ao 
online e às redes sociais, como forma de 
comunicar cada vez mais com as camadas 
jovens. Para eles, desenvolvemos 
também várias atividades:

– “Histórias de Sucesso Desportivo”



importantes apoios, como é o caso do 
Programa “Football for Hope”, que em 2017 
foi galardoado na Gala Quinas de Ouro 
da Federação Portuguesa e 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.

CAMPOS DE FÉRIAS
Em 2022, pretendemos continuar a 

criar programas de férias com atividades 
de dinâmicas de grupo e que permitam 
estimular o gosto pela prática desportiva 
nas camadas jovens, cada vez mais 
tecnológicas.

– “Saúde e Desporto com SYnergia” 
(dicas e workshops)

“FUTEBOL DE RUA”
O “Futebol de Rua” é um projeto que 

nasceu com o objetivo de 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.

No ano de 2022, pretendemos 
continuar  a desenvolver este projeto 
que é um instrumento de capacitação, 
no desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais que, ao longo dos 
últimos anos tem crescido e reunido



No SYnergia Ambiente, realizamos 
um trabalho continuado de apoio aos 
projetos desenvolvidos e núcleos, 
desde projetos Erasmus+, ações de 
sensibilização junto da comunidade e 
escolas e projetos locais. Assim, através 
de formações e atividades práticas a 
ser continuamente desenvolvidas ou já 
estabelecidas com sucesso, pretende-se 
levar esta metodologia de trabalho, para 
criar os hábitos a ser implementados na 
vida quotidiana da juventude tanto local, 
como internacional.

CAMPO DE TRABALHO 
INTERNACIONAL

A SYnergia Portugal vai voltar a 
desenvolver um campo de trabalho 
internacional, onde pretende juntar 
dezenas de jovens europeus, 
sensibilizando-os e a comunidade para 
a temática ambiental, com os seguintes 
objetivos:

–  Promover uma participação mais ativa 
da comunidade na proteção do ambiente;

–  Promover e desenvolver atividades 
de inclusão social e trabalho voluntário;

–   Dinamizar ações de consciencialização 
da comunidade para as questões 
ambientais, de combate às alterações 
climáticas e de inclusão social;

– Aumentar a consciencialização acerca 
do impacto do plástico de uso único na 
vida terrestre e marinha;

– Criar uma rede internacional de 
jovens de modo a garantir o impacto e 
continuidade do projeto.

SYNERGIA BIOVEGAN MARKET
O SYnergia BioVegan Market é uma 

iniciativa da SYnergia Portugal que tem 
como objetivo a divulgação e promoção 
mensal de empresas, projetos e produtos 
amigos dos animais e do ambiente.

Vários foram os projetos e entidades 
que já passaram por este 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.

Este ano, pretendemos continuar a 
realizar o SYnergia BioVegan Market, 
possivelmente com edições mensais.





O SYnergia Cultura é o departamento 
no qual são desenvolvidas, com e para 
os jovens bracarenses e do resto do país, 
atividades culturais, tanto relacionadas 
com a partilha de talentos, como com 
a aprendizagem e expressão artística 
inclusiva.

MÚSICA, TEATRO E COMÉDIA
Continuamos também a dedicar-nos à 

aclamação musical, teatral, humorística 
e artística no geral. Pretende-se que 
se continuem a realizar espetáculos 
musicais, espetáculos teatrais ou de 
comédia de forma periódica, nas várias 
SYnergias espalhadas pelo país e pelo 
mundo.

PINTURA INTUITIVA E 
EXPOSIÇÕES

A SYnergia continua a abrir os seus 
espaços para talentos de todas as 
idades mostrarem os seus trabalhos, 
promovendo iniciativas e momentos de 
expressão artística e inclusiva. São várias 
as exposições realizadas que circulam 
pelo país ao longo dos vários meses do 
ano, promovendo a cultura e artes nas 
suas mais variadas formas.



OUTRAS 
ATIVIDADES

CHÁ COM TALENTO
Por mais um ano, continuamos a 

distinguir os talentos bracarenses das 
mais diversas áreas. Desta forma, 
continuaremos a desenvolver os temas já  
idealizados em 2021, dos quais restam 
nove sessões, onde, por cada uma, 
convidaremos quatro personalidades 
reconhecidas que, durante cerca de duas 
horas, falarão um pouco do seu percurso 
e talento nessa temática, num momento 
de reconhecimento dos bracarenses 
e das suas qualidades individuais em 
benefício da sociedade.

Para desenvolvimento no próximo ano 
estão os temas seguintes:

– Voluntariado

– Desporto

– Saúde

– Interculturalidade

– Ambiente

– Turismo

– Tecnologia

– Política

– Associativismo



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!!!

SYAJ - Associação Juvenil SYnergia
Edifício CADI - Praça Dr. Francisco Araújo Malheiro
4715-016 Braga

www.synergia.pt
geral@synergia.pt

253 144 287


