PLANO E
ORÇAMENTO
2022
SYAJ - ASSOCIAÇÃO
JUVENIL SYNERGIA

MENSAGEM
DA DIREÇÃO
O ano 2022 inicia-se com novos órgãos sociais e com uma equipa jovem motivada
para a concretização dos objetivos synérgicos. Este Plano de Atividades 2022 é um
documento de futuro, de crescimento sustentável, de ambição e de conquistas.
A 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 Vida Familiar, o Combate à
Discriminação, o Diálogo Estruturado, etc.
O ano 2022 será um ano para vivermos
o dia a dia com grande intensidade e
darmos tudo de nós para apoiar os que
mais necessitam, com destaque para os
jovens que nos acompanham.
A SYnergia cresceu, reorganizou-se
internamente e projetou um Plano para
que, com uma equipa super motivada, os
seus projetos e desafios tenham impacto
e tragam resultados de excelência.

A SYnergia é hoje uma associação transversal a todas as problemáticas de
cidadania. Por isso, não abdicamos nem abdicaremos do nosso papel na cidade de
Braga onde estamos inseridos. A confiança das instituições no nosso trabalho terá
da nossa parte uma resposta à altura. No que depender de nós estaremos 100%
focados e super motivados.
Deixamos aqui o nosso Plano de Ação que promete tudo aquilo que anteriormente
descrevemos e ainda um sentimento de resiliência e perseverança, qualidades
existentes nos jovens e que tudo faremos para as destacar.

A Direção

APRESENTAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO
Contamos com cinco departamentos,
que englobam projetos com incidência
em áreas como o Voluntariado,
Desporto, Ação Social, Saúde, Cultura,
Interculturalidade, Ambiente, Turismo
Social, Empreendedorismo e Mobilidade
Internacional.

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
Este trabalho tem sido reconhecido ao
os jovens, mantendo uma relação de
longo dos anos pelas diversas instituições
proximidade com toda a comunidade.
nacionais/internacionais
ligadas
à
Procurámos valorizar a cultura juvenil,
juventude, da seguinte forma:
desportiva e social, desafiando todos a
juntarem-se a nós.
– em 2008, da Secretaria de Estado
da Juventude, Prémio Boas Práticas
Estamos envolvidos em vários projetos,
Associativas a nível nacional;
contando com o apoio de inúmeros
voluntários, que nos trazem aquilo que de
– em 2013, do Sr. Primeiro Ministro
melhor sabem fazer. Incentivamos, ainda, Pedro Passos Coelho, o Prémio de Boas
a formação em contexto de trabalho de Práticas Associativas;
todos os membros da equipa e tentámos
– em 2014 e 2015, em 2.º lugar nacional,
trabalhar em várias frentes, assumindo
no Prémio de Boas Práticas;
como responsabilidade a integração de
todos os jovens, com especial atenção
– em 2014 , da Câmara Municipal de
para aqueles que normalmente têm mais Braga a Medalha da Cidade pelo trabalho
dificuldade no acesso às atividades.
desenvolvido na área da juventude e do

desporto;

A SYnergia é uma associação juvenil
que tem como finalidade a realização e
– em 2015, da Comissão Europeia
dinamização de atividades com e para os
o Prémio de Boas Práticas Europeias
jovens, com os principais objetivos:
relacionadas com o Programa Erasmus+;
a) Desenvolver a cooperação e
– em 2015 recebemos o Galardão
solidariedade entre os seus associados,
Associativismo da Cidade de Braga;
na base da realização de iniciativas
– VI Prémio Voluntariado Jovem relativas à problemática da juventude;
Montepio 2016 / menção honrosa;
b) Promover o estudo, investigação e
– em 2016 fomos ainda reconhecidos, difusão de notícias relativas aos jovens,
Prémio das Boas PráticasAssociativas cooperando com todas as entidades
públicas e privadas visando a integração
2016 / Região Norte;
social e o desenvolvimento de políticas
– melhor projeto a nível Regional, Boas
adequadas à sua condição;
Práticas de Voluntariado Jovem 2017,
c) Promover a participação dos jovens
IPDJ;
num variado leque de atividades que
– em 2019, Galardão de “A Nossa
possam contribuir para o seu crescimento
Terra”,categoria Associação Cultural e
integral.
Recreativa;
Ao nível dos recursos humanos a
– em 2020, Menção honrosa projeto
estrutura é bastante linear, assente
ambiental SYnergia - IPDJ;
maioritariamente em trabalho voluntário,
– em 2020, Prémio IPDJ de Boas mas também por um quadro de pessoal
Práticas «Associativismo Juvenil - Norte- profissional e remunerado.
CADI.
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 um
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.

eventual intervenção nas instalações do
CADI para instalação de mais salas de
formação e escritórios de trabalho;

Ao nível dos recursos humanos,
um crescimento dos quadros da equipa
e uma melhor liderança através de
uma adequada definição e atribuição
de funções, bem como uma melhoria
A contabilidade está organizada. Toda ao nível do empenho da direção e dos
a questão contabilística passa pela TOC, colaboradores
responsáveis
pelos
representante de uma empresa externa eventos;
da área contabilística.
Ao nível da organização interna,
O modelo de gestão é organizado, uma melhor organização da informação,
existindo uma gestão das receitas e nomeadamente
no
criação
de
despesas em função dos eventos e do instrumentos de controlo e gestão;
plano de atividades definido.
Na vertente externa, uma mais ativa
Dentro dos objetivos definidos para divulgação da associação bem como
o presente plano de desenvolvimento um maior contato com a população
destacam-se:
local através do site e outras formas de
divulgação das atividades;
Ao nível da Qualidade, uma aposta
na continuação da divulgação dos
Ao nível da Direção, uma aposta no
procedimentos da qualidade e preparação desenvolvimento de competências de
de alguns instrumentos para uma futura gestão nomeadamente nas vertentes da
certificação;
estratégia, liderança, controlo de gestão e
fornecedores, visando a sustentabilidade
Ao nível dos recursos físicos, uma
futura da instituição.

ATIVIDADES POR
DEPARTAMENTOS

áreas neste englobadas, desde educação
e formação, cidadania e participação
democrática, ambiente e proteção da
natureza, migração, cultura, etc.

No SYnergia Social, encarregamonos 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:

CORPO EUROPEU DE
VOLUNTARIADO
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.
De entre as atividades, podemos
destacar o voluntariado de curta ou
longa duração, estágios, projetos de
solidariedade a nível local, não obstante a
outras possibilidades, sendo diversas as

Durante o ano de 2022, a Associação
Juvenil SYnergia vai implementar
diferentes projetos, tanto de âmbito
Internacional, como é o caso do
Programa Erasmus + e Corpo Europeu
de Solidariedade, como projetos locais
na área da educação, ambiente, cultura,
desenvolvimento, saúde e bem-estar
com a comunidade infantil. Também a
população sénior merecerá um lugar de
destaque, estando pensado um projeto
local anual dedicado exclusivamente à
comunidade sénior, que lhe conceda
um conjunto de potencialidades físicas,
mentais e cognitivas, capazes de
elevar o seu potencial humano. De
entre as áreas a serem trabalhadas
estarão sempre a saúde e bem-estar,
cognição e motricidade, a par de outras
áreas transversais, ligadas à natureza,
interculturalidade, representação, etc.
Para além dos projetos locais com
crianças e idosos, atividades locais e
municipais de foro ambiental, cultural,
cidadania e participação social, promoção
da saúde e bem-estar estarão sempre
presentes e com resultados visíveis.
Ainda integrado no CES, pretendem
levar-se a cabo encontros bienais de
voluntários europeus, com o objetivo de se
estimular a partilha de experiências entre
voluntários de diferentes associações/
entidades, dar maior visibilidade às
entidades que cada um representa, bem
como às cidades e potencialidades locais.
Pretende ser um espaço de abertura e
proximidade entre jovens, que permita
um olhar atento sobre a realidade que
nos cerca e sobre o papel de cada um
nesta história.

ATIVIDADES INCLUSIVAS
– Workshop “Como Dominar a
Comunicação e a Voz”:
Este workshop de auto-empoderamento
educa na área de comunicação correta,
comunicação “não violenta” e permite
conhecer diversas técnicas de trabalho
vocal, de modo a expressar corretamente
os nossos sentimentos e assim obter a
resposta esperada do interlocutor.

funcionam as relações, do ponto de vista de
autoexploração, podagógico e terapêutico.

VOLUNTARIADO EM ÁFRICA

A equipa de Braga disponibiliza-se a
realizar formações de capacitação à
distância para as equipas locais das
SYnergias em África em temas que podem
ir da educação não formal à igualdade
de género e à forma como lidar com
diversos públicos-alvo (crianças, jovens,
– Educação Não Formal: Palestras
pessoas com necessidades especiais,
temáticas com jogos didáticos em
idosos, etc). A realização destas
grupo:
formações dependerá do interesse e
Os participantes são divididos em necessidade das equipas locais em África.
equipas de três ou quatro pessoas. Dentro
do espaço CADI escondemos papéis com
ATIVIDADES DE INCLUSÃO
textos acerca das diferentes temáticas.
SOCIAL EM CABO VERDE
Cada grupo terá o seu tema e deverá
procurar os papéis que falam sobre o O concelho do Porto Novo, dada a sua
respetivo tema. Posteriormente, inicia-se disparidade geográfica, aliada à escassez
a discussão dentro do grupo e a interação de recursos económicos e naturais, faz
entre todos os grupos, de modo a partilhar com que careça de intervenção em vários
as informações adquiridas. Assim, serão domínios, para fazer fase as necessidades
e criação de sinergias e iniciativas no
eles mesmos os próprios maestros.
domínio do associativismo, atividades
– Variedade do mundo, viagens e
recreativas, cívicas, desportivas e
culturas
culturais e, também a salvaguarda dos
Uma tarde ou noite multicultural aberta a saberes e das tradições orais que vem
todos, dinamizada pelos SVE voluntários, caindo no esquecimento.
que vão preparar uma apresentação
As
potencialidades
existentes
sobre os seus costumes, tradições, e
merecem ser cuidadas e transmitidas
comida.
principalmente à camada juvenil, através
da realização de atividades de inclusão
– Cinema Cultural
social e desenvolvimentos humano e
Projeção de filmes, curtas-metragens
social, visando a passagem dos saberes
ou documentários sobre diferentes tribos,
e testemunhos, tais como:
partes e povoações do mundo.
– Realização de atividades recreativas
– Sessões de pintura intuitiva
e de lazer;
– Workshop “Funcionamento das
– Promoção e salvaguarda das
relações: do Amor Próprio, ao Amor
tradições orais, tais como lendas, contos,
mútuo”
adivinhas, entre outros;
Aprendizagem acerca da forma como

– Recuperação e proteção de iniciativas
culturais que enraízem a tradição caboverdiana;

– Fase 2:

A execução deste projeto deverá ser
realizada em quatro fases, do seguinte
modo:

– Fase 4:

– Campanha de Limpeza: recolha,
separação de materiais recicláveis e dar
– Promoção da autoestima e do um novo ciclo aos materiais recolhidos;
associativismo comunitário.
– Estímulo, promoção e eleição da
Com este plano de atividades, a comunidade mais bonita.
concretizar ao longo de quatro anos,
– Sensibilização e promoção da
pretendemos estimular as habilidades
proteção do ambiente, através de pinturas
técnica e recreativa dos beneficiários,
ecológicas;
melhorar o nível de conhecimento e
capacitação dos jovens de Porto Novo,
– Estudo das reservas e proteção das
facilitar a inclusão social da terceira plantas, aves e répteis endémicos.
idade, melhorar condições de trabalho,
– Fase 3:
melhorar o acolhimento das crianças
e adolescentes com necessidades
– Incentivo à prática desportiva;
educativas especiais e em conflito
– Sensibilização e resgate de músicas e
com a lei, implementar um plano de
danças tradicionais, cantigas de trabalho
recolha e aplicação das tradições orais
e pratos típicos;
e salvaguarda dos saberes de outrora e
estabelecer um plano de inclusão social
– Retoma dos contos, lendas, histórias,
rincipalmente da 3ª idade sem família.
anedotas e rodas.

– Fase 1:

– Valorização e transformação dos
produtos agroalimentares;

– Conhecer e divulgar as potencialidades
– Aulas práticas de artesanto e do território no domínio do turismo e da
reciclagem;
natureza;
– Aprendizagem e manuseamento de
– Colaborar com as autoridades
instrumentos musicais;
competentes no acompanhamento das
crianças e adolescentes com desvios
– Incentivo, ensino e aprendizagem de
comportamentais;
línguas;
– Colaborar com a Delegacia de Saúde
– Colónia de Férias: entretenimento,
em campanhas de sensibilização acerca
atividades
recreativas
e
culturais,
das doenças sexualmente transmissíveis,
intercâmbios, associativismo juvenil, boas
drogas e tabagismo;
práticas e boas maneiras;
– Colaborar e desenvolver campanhas
– Prática de leitura e reforço da literatura
de sensibilização acerca da Covid-19.
cabo-verdiana;
– Recolha e passagem de tradições
orais.

O seguimento e avaliação do projeto
serão garantidos pelo ponto focal e

técnicas da Synergia com a coordenação
da Câmara Municipal e representantes
dos financiadores. A implementação é
garantida por uma equipa multidisciplinar
que se ocupará da gestão e
acompanhamento.

O único fator de risco para a
implementação deste plano de atividades
em Cabo Verde poderá ser a escassez
de recursos didáticos, insuficiência
de equipamentos sociais e falta de
financiamento.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
No projeto de Voluntariado Internacional,
a SYnergia 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 local
(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 em São Tomé e Príncipe,
em parceria com os Freis Franciscanos.

PROJETOS EUROPEUS

e jovens com défice de atenção. Ainda
aguarda mais aprovações nesta linha de
A SYnergia Braga prevê um crescimento
financiamento.
internacional durante o ano de 2022 em
Como forma de promoção de
termos de projetos financiados por linhas
internacionais
de
de financiamento Europeias. A SYnergia oportunidades
Braga tem neste momento aprovada a mobilidade e de voluntariado, a SYnergia
acreditação de juventude por parte da estabeleceu diversos acordos de
Agência Nacional Portuguesa, onde cooperação com organizações europeias,
está previsto o desenvolvimento de duas para que, durante o próximo ano de 2022,
atividades de mobilidade internacional: consiga proporcionar aos jovens de Braga
um intercâmbio juvenil e uma atividade experiências de crescimento pessoal e
de formação nas áreas prioritárias da profissional.
ação da SYnergia. Além disso a SYnergia
Ainda ao abrigo de programas europeus,
Braga aguarda neste momento os
a SYnergia Braga encontra-se inscrita
resultados da acreditação de voluntariado
no programa “Erasmus para Jovens
internacional ao abrigo do Corpo Europeu
Empreendedores”, para o ano 2022,
de Solidariedade e do projeto plurianual
onde pretende cooperar no crescimento
com início em 2022 até 2025.
jovens europeus em Braga, bem como
Em
relação
ao
voluntariado ser organização de acompanhamento de
internacional,
foram
estabelecidas jovens de Braga no estrangeiro.
parcerias internacionais de voluntariado
com parceiros como forma de ser
organização de acolhimento de diversos
voluntários internacionais.
A SYnergia Braga é ainda parte, a
partir do ano 2022, da rede internacional
Eurodesk, sendo a partir de janeiro de
2022 um ponto de informação Eurodesk e
também parte da rede de multiplicadores
dos programas europeus ao nível local e
nacional.
Aprovado ainda para o ano de 2022,
a SYnergia Braga tem o projeto local do
Corpo Europeu de Solidariedade “Porta
Aberta para uma vida Saudável”, que
pretende integrar voluntários locais na
promoção de hábitos de vida saudável.
A SYnergia Braga abriu ainda mais
o seu trabalho ao nível Europeu e será
parceiro, a partir do ano 2022, de um
projeto de cooperação estratégica num
consórcio liderado pela Polónia sobre
metodologias de educação para crianças

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.
Estima-se que em cada 100 pessoas
30 sofram, ou venham a sofrer, num ou
noutro momento da vida, de problemas de
saúde mental e que cerca de 12 tenham
uma doença mental grave. A depressão é
a doença mental mais frequente, sendo
uma causa importante de incapacidade.
Em cada 100 pessoas, aproximadamente,
1 sofre de esquizofrenia.

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

Ao longo da vida, todos nós podemos
ser afetados por problemas de saúde
mental, de maior ou menor gravidade.
Há fases da vida como a entrada na
escola, a adolescência, a menopausa e
envelhecimento, acontecimentos como
a perda de um/a familiar próximo/a, o
divórcio, desemprego, a reforma, etc,
que podem ser causa de perturbações
da saúde mental. Para além disso, não
podemos descurar factores genéticos que
podem predispor pessoas para este tipo
de condições frágeis, de sofrimento e mal
estar geral. Portanto, é importante que
serviços de saúde mental, possam estar
cada vez mais próximos e acessíveis, e
que possam ser claros para todos/as. 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:

A saúde mental apresenta-se como um
– Consultas de Avaliação e Intervenção
fator de relevo que possibilita o ajuste Psicológica Presencial, Domiciliar e/ou
necessário para lidar com emoções, quer Online;
sejam elas positivas como negativas.
– MESES TEMÁTICOS: Com a
Investir em estratégias que possibilitem o
publicação de posts mensais nas redes
equilíbrio das funções mentais é essencial

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.
Os meses temáticos dividir-se-ão da
seguinte forma:
– Janeiro - Parentalidade
– Fevereiro - Desenvolvimento Infantil
– Março - Stresse e Ansiedade
– Abril - Burnout
– Maio - Fobias
– Junho - Envelhecimento
– Julho - Sexualidade
– Agosto - Perturbações Alimentares
– Setembro - Saúde Psicológica em
Portugal
– Outubro - Depressão
– Novembro - Adição
– Dezembro - Autocuidado e
Desenvolvimento Pessoal
Finalmente, pretende conduzir-se a
10 de outubro de 2022 um conjunto de
ações de sensibilização em contexto
escolar, inseridas no Dia Mundial da
Saúde Mental, atribuindo-se destaque à
informação, e importância do autocuidado,
prevenção e avaliação do risco.

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 MédicoDesportivo, 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.

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

“CADI COM VIDA”
O “CADI com Vida” é um evento
demonstrativo das diversas modalidades
da Academia SYnergia, funcionando
como uma mostra desportiva SYnérgica
para a comunidade.

“5.ª GERAÇÃO”
O “5.ª Geração” é um projeto que envolve
convívios e outros eventos que promovam
o contacto, o conhecimento e a partilha
de experiências intergeracionais, tais
A Academia SYnergia é uma rede como a realização de jogos tradicionais.
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

“HISTÓRIAS DE SUCESSO
DESPORTIVO”
Este ano, adaptamos as nossas tertúlias
“Histórias de Sucesso Desportivo” a
rubricas em vídeo nas nossas redes
sociais, continuando a apresentar a
história de atletas que conseguiram
ultrapassar a deficiência, através da
prática desportiva, mas levando-as a um
público mais alargado no digital.

“FÉRIAS PARA TODOS”
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.

“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.

“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
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.
Deste modo, continuamos a nossa
parceria com a Associação CAIS comp
promotores distritais do “Futebol de Rua”,
mais especificamente com o evento
“Torneio Nacional de Futebol de Rua”,
uma competição de futebol inclusivo que
promove a prática desportiva como uma

estratégia inovadora de intervenção temáticas desportivas;
social, bem como a aquisição de
– Comemoração de efemérides de
competências pessoais e sociais, que
saúde e desporto mensais.
são indispensáveis à capacitação e
intergração social.
Para além destes, continuaremos a
promover ainda as seguintes atividades:
– Atividades desportivas no centro da
cidade;
– Torneios de voleibol de praia no
Complexo Desportivo da Rodovia;
– Demonstração de uma modalidade
por parte dos atletas;
– Divulgação do “Futebol de Rua” nos
bairros do Picoto, Fujacal e Enguardas,
de modo a captar possíveis participantes;
–
Atualização do site com uma
descrição detalhada de todos clubes que
fazem parte da Academia, que inclua a
modalidade praticada, número de equipas
e atletas, bem como as respetivas
atividades e conquistas;
– Divulgação nas redes sociais da
Academia de jogos, eventos, atividades e
conquistas desportivas dos clubes;
– Realização de formações de cariz
inclusivo para os técnicos desportivos;
– Realização de reuniões periódicas
entre todos os clubes, de maneira
a possibilitar o estabelecimento
de
sinergias entre os mesmos;
– Criação de uma rede partilhada de
recursos;
– Realização de questionários para
analisar a satisfação dos clubes que
fazem parte da Academia, bem como a
elaboração de estudos estatísticos;
– Realização de focus group com

Com a realização destas atividades,
pretendemos continuar a oferecer,
mesmo existindo técnicos especializados
para o efeito em cada clube, uma
orientação técnica, através de uma
equipa multidisciplinar de diversas áreas
importantes para a concretização das
atividades. Mantemos a esperança de que,
com este plano de atividades, o número
de participantes nas várias modalidades
continue a aumentar e que as atividades,
conversas e palestras continuem a
surtir um efeito de aprendizagem,
consciencialização e reforço para todos
os participantes.

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.
De modo a dar continuação a estes
objetivos, pretendemos continuar a
desenvolver as atividades já efetuadas e
No SYnergia Ambiente, realizamos establecidas com sucesso durante o ano
um trabalho continuado de apoio aos 2021, tais como:
projetos desenvolvidos e núcleos,
– Campanhas de sensibilização, com
desde projetos Erasmus+, ações de a distribuição e publicação nas redes
sensibilização junto da comunidade e sociais de materiais informativos;
escolas e projetos locais. Assim, através
– Limpezas de espaços públicos
de formações e atividades práticas a
ser continuamente desenvolvidas ou já (Parque da Ponte, Monte do Picoto, Praias
estabelecidas com sucesso, pretende-se fluviais, Centro da cidade da Braga, etc).
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 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

SYNERGIA BIOVEGAN MARKET
O SYnergia BioVegan Market é uma
iniciativa da Associação Juvenil SYnergia
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.

B.ZEN BRAGA - FEIRA
HOLÍSTICA
O b.zen Braga 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 que pretendemos continuar a
desenvolver durante o próximo ano.

MÚSICA, TEATRO E COMÉDIA
Por mais um ano, pretendemos continuar
a fazer com que o CADI seja também um
espaço dedicado 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 periodica.

PINTURA INTUITIVA E
EXPOSIÇÕES
Ainda com vista a tornar cada vez mais
o CADI num local de expressão artistica
e inclusiva, pretendemos continuar a
replicar as atividades realizadas, abrindo
espaço para talentos de todas as idades
O SYnergia Cultura é o departamento mostrarem os seus trabalhos.
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.

OUTRAS
ATIVIDADES
PROJETO STEP
O projeto STEP resulta de uma
proposta de mais um jovem bracarense
e constitui-se como um novo passo na
atuação desenvolvida pela Associação
Synergia.

conjunto de workshops, atividades e
conferências subordinadas a alguns dos
seguintes temas de grande relevância
para uma inserção bem sucedida no
mercado de trabalho.
Neste
contexto,
pretendemos
continuar, no próximo ano, a empoderar
os jovens estudantes universitários
ou
secundário
bracarenses
para
superarem os crescentes desafios do
mercado de trabalho, potenciando a sua
empregabilidade.
As atividades continuarão a ser
desenvolvidas nas instalações do Centro
de Artes e Desporto Inclusivo, de forma
mensal ou bimensal, com uma duração
limitada às sessões temáticas propostas,
sempre no contexto do desenvolvimento
de competências que lhes facilite a
inserção no mercado de trabalho.

Continuamos, cada vez mais, a viver
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.
CICLO DE DEBATES NAS
Deste modo, e especialmente depois de
ESCOLAS RELATIVOS AOS ODS
uma pandemia, onde os jovens foram
2030
obrigados a ter as suas aulas em casa,
privados do funcionamento e ferramentas
Não esquecendo a importância
da sala de aula, resiste ainda mais a
que os Objetivos de Desenvolvimento
necessidade de implementação de um
Sustentável continuam a ter, pretendemos

continuar a desenvolver, durante o ano convidaremos quatro personalidades
de 2022, os ciclos de debates temáticos reconhecidas que, durante cerca de duas
nas escolas relativamente a este tema.
horas, falarão um pouco do seu percurso
e talento nessa temática, num momento
Tal como decorreu durante o ano de
de reconhecimento dos bracarenses
2021, por cada tema - 17 temas divididos
e das suas qualidades individuais em
por sete sessões -, teremos dois
benefício da sociedade.
convidados institucionais e dois jovens
da própria escola para, durante cerca de
Para desenvolvimento no próximo ano
uma hora e 30 minutos, falarem a uma estão os temas seguintes:
plateia estudantil acerca do objetivo e a
– Voluntariado
sua opinião relativamente ao mesmo e
seu desenvolvimento.
– Desporto
As sessões continuariam a
desenvolvidas da seguinte forma:

ser

– 1 - Fim da pobreza e Fome zero;
– 2 - Boa saúde e bem estar e Educação
de Qualidade;
– 3 - Igualdade de Género e Redução
das Desigualdades;
– 4 - Água limpa e saneamento, Energia
acessível e limpa e Combate às alterações
climáticas;
– 5 - Emprego digno e crescimento
económico,
Indústria,
inovação
e
infraestruturas;
– 6 - Consumo e produção responsáveis,
Vida aquática e Vida terrestre;
–
7 - Cidades e comunidades
sustentáveis, Paz, justiça e instituições
fortes e Estabelecimento de parcerias
para atingir as metas.

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,

– Saúde
– Interculturalidade
– Ambiente
– Turismo
– Tecnologia
– Política
– Associativismo

ORÇAMENTO 2022
O orçamento proposto 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, bem com subsídios
decorrentes das candidaturas realizadas, e despesas decorrentes da execução dos
projetos e atividades e os gastos com pessoal.

RECEITAS

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!!!

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

www.synergia.pt
geral@synergia.pt
253 144 287

