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NOTA
INTRODUTÓRIA
O ano de 2019 representou para a
SYnergia a celebração dos 15 anos de
atividade da Associação e abertura do
sonho CADI (Centro de Artes e Desporto
Inclusivo).
Foi
um
programa
extremamente
ambicioso, mas que, com o envolvimento
de todos, permitiu reforçar a visibilidade
do impacto do trabalho da nossa
Associação em termos nacionais e
internacionais.
Encerrando mais um ano, a Direção
expressa o seu público obrigado a todos
os
envolvidos
nas
atividades
da
associação, colaboradores, voluntários e
parceiros (públicos e privados), e reitera
a vontade de manter a exigência,
transparência e rigor no trabalho
desenvolvido.

Aos nossos jovens e demais utilizadores
das nossas atividades, uma palavra
de
agradecimento
pela
confiança,
sabendo que são a vitalidade e o bem
mais precioso na vida desta instituição.
Dando cumprimento ao disposto nos
Estatutos da Associação Juvenil SYnergia
a Direção submete à vossa apreciação,
discussão e votação o presente Relatório
de Atividade e Contas do exercício de
2019,
documento
este
que
vem
acompanhado do parecer do Conselho
Fiscal.
O presente documento consiste no
Relatório de Atividades e Contas do
exercício de 2019 da Associação Juvenil
SYnergia e subdivide-se em duas partes:
· Operacional - relata as atividades
desenvolvidas durante o ano de 2019;
· Financeira e contabilística - constituída
pelas
demonstrações
financeiras
exigidas por lei, acompanhada de notas
explicativas de forma a auxiliar e
simplificar
a
interpretação
do
documento.

INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL

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,
diversas áreas:

incidindo

em

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

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.
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ATIVIDADES POR
MÊS
Janeiro
10- Visita Agência Nacional Juventude
projeto EUROASI
11- Concerto Terapêutico TOCA
12- Concerto Rock TOCA
14- Chegada Voluntários Internacionais
Cabo Verde
18Reunião
Preparação
Projeto
Voluntariado Internacional com Espanha,
França,
Geórgia,
Marrocos,
Grécia,
Roménia e Itália
22Projeto
Fábrica
das
Ideias
(Profitecla)
16 a 18- Apresentação Livro CADI
Colégio Da Vinci

Fevereiro
7- Visita da FNAJ ao SYnergia
9- Concerto Terapêutico TOCA
16- Teatro Cómico TOCA

19- Training Course Azerbeijão
20- Abertura Centro Medicina Terras de
Bouro
22- Participação Congresso Inteligência
Emocional Bragança
23- Fim de Semana Rock TOCA
25- Intercâmbio Foz Côa
28- Participação Programa Job Labs
(RUM)
28- Encontro Voluntariado Joane

Março
1- Apresentação Pública Projeto Incluir
em SYnergia 7G
8- Sessão ODS's - Água - Escola
Francisco Sanches
13- Promoção Mobilidade Amiga Escola
EB 2,3 Nogueira
19- Sessão ODS's - Direitos Humanos Escola Francisco Sanches
21- Assinatura protocolo Escolhas 7G
Lisboa
23Encontro
Tunas
e
Workshop
Coaching TOCA
24- Abertura Projeto SYnergia São Tomé
e Príncipe

27- Formação Futebol de Rua Lisboa
27- Concurso Talentos Escola Carlos
Amarante

Abril
6- Atividade Ambiental - limpeza de
praias - Porto Novo (Cabo Verde)
6- Concerto
Rock TOCA (Wave Flow, Silent Box,
Fulitrack)
7- Acolhimento Tunas Guesthouse
9- Apresentação ERASMUS EUROASI no
ISAVE
9- Apresentação Livro CADI Escola EB 2,3
Nogueira
11Reunião
Cabo
Verde
para
estabelecimento protocolo SYnergia Município Porto Novo
14- Projeto EUROASI nas Filipinas
16- Apresentação Projeto RUN for GOOD
Sport
22- Participação Programa "Conversas de
Café" na Antena Minho

Maio
1- Participação Sessão "Comunicar em
Associação" no Bar SETRA
10- Inauguração Espaço Jovem (SYnergia)
em Cabo Verde
23Abertura
Gabinete
Apoio
aos
Migrantes Escola André Soares
25- Formação Monitores Campos de
Férias em Meixomil
28- Recebimento Galardão Associação
Cultural e Recreativa nos Galardões a
Nossa Terra

Junho
1- Celebração do Dia da Criança em
Braga, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe
5- Apresentação Sports & FUN (AEC's)

17- Apoio Monitorização Piscinas Braga
21- Apresentação Livro CADI São Paio de
Arcos
22- Workshop Move-te, Faz Acontecer na
TOCA

Julho
- Campos de Férias IPDJ
8- Intercâmbio "Social Market"
27- Apoio Evento Jovens sem Fronteiras

Agosto
- Campos de Férias IPDJ
3- Coração Solidário em Meixomil
11- Plogging Braga
12- Dia da Juventude no CADI
26- Apresentação Gabinete Psicologia
28- Final Meeting CBY

Setembro
13202830-

Apresentação SYnergia Saúde
Apresentação SYnergia Vila Real
Dia Jovem São Lázaro
Workshop Psicologia

Outubro
5- Mercado Bio Vegan CADI
10- Inauguração Oficial CADI
13- Intercâmbio "Act for the country
side" na Aldeia de São Sebastião
13-20 - Kriol Urban fest em Cabo Verde

Novembro
1- Mercado Bio Vegan no CADI
5- Reunião Projetos ERASMUS Sardenha
14- Formação "Como lidar com pessoas
com deficiência" no CADI
15- Intercâmbio FIELDS na Estónia

17- Feira Holística no CADI
18- Festa Latina no Sardinha BIBA
20- JOB SHADOWING com a Associação
Nojo de Cana
22- Assembleia geral do SYnergia
23- Concerto TOCA com os OceanPsiea e
Loosense
24- Workshop Karaté no CADI
30- Bio Vegan Christmas Market no CADI

Dezembro
1- Jantar Dançante Guimarães
6- Presença Prémios Boas Práticas
Associativas em Vila Real
e Celebração do Dia do Voluntário na
Escola Carlos Amarante
7- Gala SYnergia
14- Formação Suporte Básico de Vida no
CADI
15- Workshop Karaté no CADI
16- Training Course “Innovative
Solutions for environmental challenges”
em Málaga
16- ProfiChristmas no CADI
23- Jantar Dançante CADI
26- Festa de Natal Inclusiva CADI

VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

Menção honrosa nas Boas Práticas I
Associativismo Juvenil para o SYnergia
Cabo Verde, nos prémios «Associativismo
e Voluntariado Jovem» 2019 do IPDJ Instituto Português do Desporto e
Juventude, I.P.,

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 2ª 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 GuinéBissau),
e
no
continente
asiático
(Indonésia e Filipinas).

DESPORTO
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:
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;

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.

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.

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
ano foram desenvolvidas
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.

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.
Em 2019, organizamos pela 1ª vez o torneio distrital e estivemos com o
representantes do distrito, o projeto "Porta 7, E7G", na final nacional que se realizou
nos Açores.

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
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.
- PsyGAB: com vista à promoção de desenvolvimento pessoal, profissional e social,
reforçou-se o PsyGab, em parceria com a União de freguesias de S. João do Souto e
S. Jose de S. Lázaro, promovendo um Serviço de Apoio Psicológico, de caracter
gratuito direcionado a jovens residentes da referia união de freguesias. A criação
deste serviço decorre do âmbito do Orçamento Participativo 2019. O gabinete
disponibilizou consultas de Psicologia gratuitas às terças e quintas de tarde.

ERASMUS+
ERASMUS+
São muitos os projetos desenvolvidos no
âmbito do programa Erasmus+ que dão
oportunidades aos nossos jovens e
jovens
europeus
e
do
programa,
conhecer novas culturas, desenvolver as
suas
competências
e
promover
a
cidadania europeia e participativa.
Como
é
exemplo
a
partilha
de
experiências, intercâmbio e capacitação
de Youth Workers que nos trouxe a
Aleksandra
Ilina,
diretamente
da
Asociación Mojo de Caña, que vai estar
connosco
a
desenvolver
um
Job
shadowing. Projeto "Improving Youth +" Erasmus

O projeto Youth Network for Social
Entrepreneurship,
que
envolveu
associações de Portugal (SYnergia), de
Espanha (Associação Cultural Euroaccion,
Itália (Scambieuripei) Grécia (Alter Ego),
Índia (FSL India) e da Indonésia (Lei
Global),
refletiu sobre alguns dos
problemas comuns que afetam os países
envolvidos, como o desemprego juvenil,
isolamento, exclusão e marginalização.
Um dos objetivos foi capacitar técnicos
para o apoio ao jovem e criar uma
academia de juventude, estes espaços
dentro de cada associação, e uma rede
de partilha de recursos, conhecimentos e
uma forma mais fácil de se moverem na
Europa e entre os países envolvidos.

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 .

Voltamos à Guarda, na Aldeia De Sao
Sebastiao, em sinergia com a ADCS
Aldeia S. Sebastião, parceiros de sempre
a desenvolver um Youth Exchange "Act
for the countryside", envolvendo jovens
de 7 países europeus

O SYnergia esteve no F.I.E.L.D.S.(Foster
Intercultural Education and Learning for
Development Through Sport), a convite
da TDM 2000 Malta - em Tallinn,
Estónia.
Os programas e iniciativas Erasmus + são
uma oportunidade única para fortalecer
competências, aumentar a rede de
contactos
e
estabelecer
parcerias
internacionais,
num
ambiente
de
multiculturalidade
europeia
e
socialização intensiva.

O
SYnergia
marcou
presença
em
atividade com parceiros europeus sobre
mudanças
climáticas
e
desafios
ambientais, preparando intervenções e
novos projetos. O Training Course
“Innovative Solutions for environmental
challenges” está a acontecer em Málaga
- Espanha, com Ricardo Caldas e Claudia
Vieira da Cruz em representação do
SYnergia.

O 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.

Synergia BSB BioVegan
Market
O SYnergia BSB BioVegan Market é uma
iniciativa da associação Juvenil Synergia,
da sua equipa do Braga Sounds Better,
em parceria com a associação de defesa
dos direitos dos animais Braga Animal
Save e tem como objetivo a divulgação e
promoção mensal de empresas, projetos
e produtos amigos dos animais e do
ambiente.

São vários os projetos que marcaram
presença 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.

b.zen Braga - Feira Holística
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.

INCLUIR EM
SYNERGIA.E7G

Incluir em SYnergia.E7G

Contribuir para a inclusão social das
comunidades ciganas do Complexo
Habitacional do Picoto e do Fujacal,
através das artes e do desporto, é o
objectivo principal do projecto ‘Incluir
em SYnergia.E7G’, coordenado pelo
SYnergia
e que arrancou em Março
2019, devendo prolongar-se por 2 anos.
Com co-financiamento
do programa
Escolhas, este projecto envolve um
consórcio que, além da
entidade
promotora, envolve ainda a Câmara
Municipal de Braga, a União de
Freguesias de S. Lázaro e S. João do
Souto, os Agrupamentos de Escolas
André Soares e Alberto Sampaio, a
Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens e a Bragahabit.
O projeto envolve crianças e jovens, com
idades dos 6 e 25 anos, do Picoto e do
Fujacal. São mais de 150 crianças e
jovens, além das respectivas famílias.
Criou-se ainda o Gabinete de Apoio ao
Aluno
e
Família
Migrante,
no
Agrupamento de Escolas André Soares,
em parceria com o Projeto Incluir em
SYnergia - E7G, que vem responder aos
múltiplos desafios surgidos, tornar as
escolas mais inclusivas e apoiar os
estudantes e as famílias.

O CADI

CADI

Surge naturalmente, as artes e os
desporto foram desde que nasceu a
associação, as principais ferramentas de
inclusão e de promoção da educação
não-formal
junto
das
nossas
comunidades.
Enquanto edifício, foi uma necessidade
que fomos sentindo em todo o trabalho
feito com uma rede desportiva local e
um conjunto de parceiros na área social,
onde nos faltavam instalações realmente
acessíveis, que promovam a mobilidade
total e para todos.
Quando percebemos igualmente que a
intervenção na sede do SYnergia era
premente, estudamos em detalhe a
expansão do edifício, prescindindo da
nossa sede para termos um Centro de
Artes e Desporto Inclusivo.
É uma ferramenta para as associações,
clubes
e
organizações
sociais
desenvolverem
atividades
artísticas,
desportivas e de capacitação.

O espaço está dividido em área de
escritório, espaço de coworking,
gabinetes
médicos
(para
o
desenvolvimento da medicina desportiva,
psicologia,
etc...),
e
um
espaço
multiusos,
adaptável
às
diversas
atividades e modalidades, acolhendo
atividades como dança, boccia, karaté e
outras atividades lúdicas e recreativas.
Terá ainda balneários remodelados e
adaptados, para apoio às atividades e ao
campo exterior, para a pratica de
futebol, rugby, etc...
Há uma preocupação principal com a
mobilidade,
criando
condições
de
acessibilidade a toda a praça, e em
especial ao CADI e ao campo.

VOLUNTARIADO
DESPORTO
SAÚDE
CULTURA
AÇÃO SOCIAL
INTERCULTURALIDADE
EMPREENDEDORISMO
AMBIENTE
TURISMO
TECNOLOGIA
POLÍTICA
ASSOCIATIVISMO

VIII GALA
SYNERGIA

VIII Gala SYnergia

A VIII Gala do Desporto e Juventude do
SYnergia deixou uma mensagem forte,
ambiciosa e novamente surpreendente
depois de um ano de 2019 marcado pelo
desenvolvimento de novos projetos nas
áreas da juventude, da cultura, do
ambiente, do desporto e da inclusão
social, um ano de fortalecimento das
relações institucionais e da criação de
novas parcerias, quer locais, nacionais e
também além fronteiras.
Em especial a concretização de um
sonho – o Centro de Artes e Desporto
Inclusivo.
GALARDÃO SYnergia 2019
- Vitor Dias, Diretor Regional do Norte
do IPDJ
GALARDÃO DESPORTO
- Gonçalo Santos, Associação CAIS
GALARDÃO SAÚDE
– João Pires, União de Freguesias de S.
João de Souto e S. Lázaro (projeto
PSYGAB)
GALARDÃO ARTE E CULTURA
- Melissa e Donatello, festival Kriol
Urban Fest – Cabo Verde

GALARDÃO VOLUNTARIADO
- Frei Fernando Ventura
GALARDÃO EMPREGO E
EMPREENDEDORISMO
- Miguel Barros, colaborador, voluntário
e parceiro SYnérgico
GALARDÃO PARTICIPAÇÃO CÍVICA E
CIDADANIA
- Alice Barros, SOLID’Arte – Campo de
Férias Paços de Ferreira
GALARDÃO IMAGEM E TURISMO
- Ricardo Costa, Dance World Cup
GALARDÃO EDUCAÇÃO
– Hugo Sá, Profitecla
GALARDÃO AMBIENTE
– Liliana Barros, Braga Animal Save,
SYnergia BSB BioVegan Market
Sócio honorário do SYnergia
– Mário Barbosa (Márito), fundador do
SYnergia
Assinado protocolo com o projeto Tuk
Tuk. Agradecimento ao Pako Soull Cool e
companhia, e ao Donatello Del Latte
pelo brilhantismo com que animar a
noite, e aos anfitriões desta gala: Miska
e Lucy do SYnergia, e Hugo Sá,
representante da Escola Profitecla

CONTAS
2019
Custos

CONTAS
2019
Proveitos

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO = 6577.56€

VOLUNTARIADO | DESPORTO | CULTURA | AÇÃO SOCIAL e
INTERCULTURALIDADE | AMBIENTE | TURISMO
SOCIAL | EMPREENDEDORISMO | MOBILIDADE INTERNACIONAL

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

http://www.synergia.pt
geral@synergia.pt
telf. 253 299 230

