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Nota
do Editor

Direção da Bué Fixe

imprensa, entre outros 
materiais existentes, que 
registam o processo histórico 
deste projeto considerado 
pela Organização das Nações 
Unidas como uma “Boa 
Prática com Imigrantes na 
área da saúde”.
Assim, aqui deixamos um 
“bem-haja” a todos e a todas 
que participaram neste 
importante trabalho.
 A Bué fixe está de Parabéns 
pelos dez anos de trabalho 
hoje tão reconhecido!

A Bué Fixe é uma associação 
de jovens, com origem 
nos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa, 
formalizada juridicamente a 
13 de agosto de 2010, mas 
que já trabalhava desde 
setembro de 2003, como um 
grupo informal de jovens 
em São Tomé e Príncipe 
e Portugal. Estes jovens 
sentiram a necessidade de 
produzir informação num 
formato de Revista com 
conteúdos que motivassem 
a atenção de outros jovens 
de modo a alertar para o 
risco de infeção por VIH/sida.
Comemorar os dez anos 
do projeto social Bué Fixe 
é, para todos nós, motivo 
de muito orgulho e muita 
satisfação pelo trabalho 

concreto que temos vindo a 
realizar com outros jovens, 
ao longo destes anos, tanto 
no âmbito de projetos e 
iniciativas de atenção ao VIH/
sida quanto em ações sociais 
implementadas para jovens 
e como jovens que somos. 
Embora por caminhos nem 
sempre fáceis, a maturidade 
que hoje desfrutamos 
enquanto associação e o 
reconhecimento do trabalho 
desenvolvido, ao nível local, 
nacional e internacional, 
incentiva-nos a seguir com 
este projeto para a frente, 
sem fim à vista.
A finalidade desta publicação 
é descrever o nascimento, a 
evolução e a consolidação da 
Bué Fixe, com depoimentos, 
fotografias, recortes de 
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Bué Fixe - 
Associação 
de Jovens

O que é, 
onde nasceu, 
porquê,
como, 
por quem 
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O 1º número da Revista 
Bué Fixe foi produzido 
pelo seu 1º grupo 

de jovens: Dynka Amorim, 
Nelson Tiny, Yáqueson 
Zacarias e Cadinácia Costa 
(“Neide”). Nasceu em 2003, 
em São Tomé e Príncipe, 
como uma revista para ajudar 
os jovens a protegerem-se da 
infeção pelo VIH, o vírus que 
provoca a sida. 
Nas jornadas de portas 
abertas, iniciativa realizada 
em 2012 para dar a conhecer 
o trabalho desenvolvido pela 
Organização das Nações 
Unidas, um grupo de jovens 
são-tomenses incentivados 
pela Dr.ª Ana Filgueiras que, 
como Consultora do Banco 
Mundial, estava a ajudar 
o Governo de São Tomé e 
Príncipe a criar o Plano 
Estratégico de luta contra o 

VIH/sida, resolveram iniciar este projeto, com o objetivo de fazer 
frente à pandemia de VIH 
que, já então, atingia crescentemente a população do território 
são-tomense. 
A Revista Bué Fixe foi então lançada oficialmente na cidade de 
São Tomé, no dia 13 de setembro de 2003, supervisionada e 
paga com dinheiro pessoal da Dr.ª Ana Filgueiras e com o apoio 
do Centro Cultural Português/Instituto Camões. O lançamento 
foi acompanhado por um debate sobre a temática do HIV com a 
participação de conhecidos atletas e de muitos jovens vindos de 
todos as regiões de São Tomé e Príncipe.
A partir dessa data, os jovens são-tomenses passaram a ter 
acesso gratuito a uma revista que lhes era dirigida, e porque 
integrava assuntos que os interessava (notícias sobre futebol, 
música, dicas como usar a internet, etc.), conduzia-os a ler 
também as informações sobre como evitar serem infetados 
pelo VIH/sida. Outro fator que favoreceu a divulgação da revista 
foi que facilmente a poderiam encontrar nos lugares onde se 
concentravam, como o Centro Cultural Português, a Biblioteca 
Nacional, o Liceu Nacional, a Mediateca Nacional, a Aliança 
Francesa, entre outros.
Em 2005, a Bué Fixe iniciou um novo rumo, com a vinda de alguns 
jovens, membros da Bué Fixe, para Portugal, para continuarem 
os seus estudos académicos. Apesar das dificuldades, o fim do 
projeto nunca foi equacionado. Éramos cinco a trabalhar sem 
receber qualquer tipo de apoio financeiro. Apenas contámos com 
o apoio da ONG Cidadãos do Mundo, através da sua fundadora 
Dr.ª Ana Filgueiras, da Associação de Estudantes da Escola 
Secundária Azevedo Neves na Amadora, e da Associação da 
Comunidade de São Tomé e Príncipe em Portugal. Destas 
instituições, recebemos apoio para as tarefas de impressão da 
revista, em forma de fotocópias, ainda em número reduzido, que 
era distribuída em locais estratégicos (bibliotecas, bairros do 
Município da Amadora, Vale da Amoreira, etc.). 
O público passou a ser jovens imigrantes dos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa e / ou com ascendência nos PALOP. 
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A Revista passou a ser 
produzida e distribuída, já 
em formato digital e em 
suporte de papel, nos bairros, 
escolas, bibliotecas, centros 
de juventude, salões de 
cabeleireiro, entre outros 
locais frequentados por jovens 
na região de Grande Lisboa.
Progressivamente, e sempre 
com o apoio da ONG Cidadãos 
do Mundo na supervisão 
dos conteúdos da revista, 
contámos, em 2008, com o 
apoio do Programa Juventude 
em Ação da União Europeia, 
que nos permitiu criar mais 
canais de atuação no terreno, 
como a criação do Espaço 
de Rádio Bué Fixe nas rádios 
universitárias, sessões de 
esclarecimento sobre IST/
VIH/sida, distribuição de 
folhetos educativos sobre 
VIH/sida, assim como de 
preservativos - tudo isto para 
e com os jovens. Animados 
com os resultados do 

trabalho no terreno e com 
as participações em projetos 
nacionais e internacionais, a 
equipa resolveu formalizar, 
juridicamente, a Bué Fixe, 
a 13 de agosto de 2010, 
enquanto associação juvenil. 
Hoje, a Bué Fixe, sediada no 
Município de Amadora, é uma 
Associação, local e sem fins 
lucrativos, constituída por 
Jovens Imigrantes Africanos 
ou com origens nos PALOP, 
residentes em Portugal. 
Enquanto organização 
juvenil, a nossa prioridade 
é o apoio a outros jovens 
que enfrentam problemas 
com que nós próprios 
nos debatemos, como o 
desemprego, a exclusão 
social, a discriminação 
e a falta de informação 
adequadas, de modo a que 
possamos prevenir, de forma 
eficaz, a infeção por IST/VIH/
sida, entre outras barreiras ao 
exercício de nossos direitos 
sociais e humanos.
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- Promover a participação 
ativa e crítica dos Jovens 
em todas as instâncias 
responsáveis pela 
definição de políticas ou 
iniciativas que, direta ou 
indiretamente, os afetem. 

Objetivos
da Associação
Os nossos objetivos 
essenciais são:

7

- Promover o 
desenvolvimento de 
atividades de proteção 
da saúde dos jovens, 
com prioridade para a 
prevenção de fatores e 
infeções de maior risco, 
a exemplo das Infeções 
de Transmissão Sexual, 
VIH/sida, uso das drogas, 
gravidez precoce, violência 
no namoro, entre outras 
que mais diretamente os 
atingem.

- Promover atividades 
de intercâmbio ao nível 
comunitário, nacional e 
internacional. 

- Estabelecer parcerias 
que promovam o 
desenvolvimento de redes 
de contactos com outras 
organizações juvenis quer 
ao nível comunitário, 
nacional e internacional.

- Promover a participação 
dos jovens em atividades 
de voluntariado. 

- Promover a realização 
de atividades de ocupação 
dos tempos livres que 
juntem crianças e Idosos.

- Promover o 
desenvolvimento de 
atividades de educação 
não formal.

- Promover a realização 
de atividades de formação 
adequada a estes jovens. 

- Promover a inclusão 
social destes jovens, 
aproximando-os dos 
serviços públicos 
responsáveis pelas 
respostas aos seus 
direitos humanos, 
culturais, sociais, 
económicos e específicos.

- Promover a igualdade 
de género entre esta 
população particular. 
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Apopulação a que atualmente damos maior atenção são os  
adolescentes e jovens, com origem nos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa ou que falam português, 

residentes em comunidades mais vulneráveis, tanto em Portugal 
quanto no estrangeiro, já que nos comunicamos, também, via 
internet.

Com quem
trabalhamos
atualmente

8
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Parcerias 
nacionais e 

internacionais
Desenvolvemos ações 

e iniciativas com as 
seguintes instituições

9

- Cidadãos do Mundo 
- principal parceira na 
supervisão de conteúdos, 
ações de formação, 
acompanhamento e avaliação 
de todas as nossas iniciativas.

- MTV Portugal - parceira 
na divulgação das nossas 
iniciativas no seu próprio 
canal televisivo assim como 
no seu site.

 - Associação Moinho da 
Juventude, Projeto “Bem 
Passa Ku Nós”, na Amadora 
- parceira nas ações de 
sensibilização para o risco de 
infeção pelo VIH/sida. 

- Associação Espaço Jovem, 
na Amadora - parceira nas 
ações de sensibilização para 
o risco de infeção pelo 
VIH/sida. 

- Salão de Cabeleireiro 
Africano “Pablo”, na 
Amadora - parceiro nas 
ações de distribuição de 
preservativos.

- Grupo de Jovens Owena, na 
Amadora - parceiro nas ações 
de sensibilização para o risco 
de infeção pelo VIH/sida.
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- Federação Cabo-verdiana 
da Juventude - parceira 
centrada nas ações de troca 
de experiência na área da 
juventude.

Universidade Autónoma de 
Lisboa- parceria com vista 
a produção de conteúdos a 
serem veiculados em diversos 
dispositivos comunicacionais 
(rádio, televisão e 
multimédia).

- Viração – Educomunicação, 
Brasil - parceira centrada nas 
ações de troca de experiência 
na área da juventude.

- Rede Internet Segura - parceira para a elaboração de conteúdos 
tanto na revista quanto nos programas de rádio sobre internet 
segura. 

- Mén Nón – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe 
em Portugal- parceira na área de apoio social para as pessoas 
mais vulneráveis com as quais conseguimos estabelecer 
contactos. 

- Associação Juvenil Espírito de Mudança - parceira nas ações 
de sensibilização para o risco de infeção pelo VIH/sida.

- Centro Social 6 de Maio - parceiro nas ações de sensibilização 
para o risco de infeção pelo VIH/sida.

- Associação de Solidariedade do Alto da Cova da Moura - 
parceira nas ações de sensibilização para o risco de infeção pelo 
VIH/SIDA.

- Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe - 
parceira centrada nas ações de troca de experiência
na área da juventude.

- Associação Sapana, em 
Lisboa - parceira nas ações 
sociais com crianças e jovens.

- Associação de Estudantes 
da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa 
- parceira nas ações de 
sensibilização para o risco de 
infeção pelo VIH/sida.

- Projeto A Rodar, na 
Amadora - parceiro nas ações 
de sensibilização para o risco 
de infeção pelo VIH/sida.

- Instituto Português do 
Desporto e Juventude - 
parceiro na elaboração de 
conteúdos que integram os 
nossos programas de rádio.
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Filiações 
nacionais e 

internacionais
A Bué Fixe está filiada nas 

seguintes entidades:

11

- Federação Nacional das Associações Juvenis 

- Fórum Nacional da Sociedade Civil do VIH/sida

- Rede Social da Junta de Freguesia da Falagueira

- Registo Nacional do Associativismo Jovem 

- Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
da Câmara Municipal de Amadora 

- Plataforma Informal das Associações de Jovens 
Imigrantes Residentes na Europa do Fórum Europeu 
da Juventude.

- Fundação Europeia da Juventude do Conselho 
da Europa.
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Canais de 
comunicação 
e ações 
realizadas 

- Realizamos ações de 
intervenção e campanhas de 
sensibilização com prioridade 
para a prevenção dos riscos 
de infeção por IST/VIH/sida, 
gravidez não desejada e 
gravidez segura.

- Organizamos e participamos 
em sessões de capacitação, 
oficinas, ações de formação, 
seminários, conferências 
e debates com/para jovens 
tanto a nível nacional, quanto 
internacional.

- Produzimos e difundimos programas de rádio para/
com jovens na RDP África, frequência101.5 FM, todas 
as quartas-feiras, 21:30.
 
- Produzimos para/com jovens a revista Bué Fixe, 
inicialmente em fotocópias de um único original, 
depois (de 2008 a 2011) impressa, e agora, por falta 
de financiamento, em suporte digital.

- Enviamos, semanalmente, via SMS, para mais de 
500 jovens, mensagens informativas e educativas 
voltadas para a prevenção das IST/VIH/sida.
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2012 

2011

Premiações
e distinções

2010 
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Indicação da Fondazione Mondo Digitale (Itália) para a nomeação 
conjunta da Bué Fixe/Cidadãos do Mundo, através do projeto 
“Media Jovem, Nossa Resposta ao VIH/sida”, para o prémio 
internacional “Global Júnior Challenge”, na categoria de “uso de 
novas tecnologias de informação e comunicação para a inclusão 
de imigrantes e refugiados”. 

Desde 2011até aos dias de hoje, recebemos a atribuição da 
distinção MTV Linked pela Solidariedade concedida pela iniciativa 
“MTV Linked pelo Talento”, MTV Portugal.

Atribuição do prémio europeu “Jovem Empreendedor Social Aids 
& Mobility” ao presidente da Bué Fixe, Dynka Amorim.
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Espaço de Rádio Bué Fixe

2007 - O programa de rádio - 
“espaço Bué Fixe”- produzido 
e realizado por/para jovens, 
integrado no programa “Vidas 
Alternativas” iniciou com 
emissões quinzenais.

14

Projetos 
desenvolvidos 

 2010 – O espaço rádio Bué Fixe passou a emitir semanalmente, 
durante 1 hora uma sessão integrada no programa “Linha 
Africana” da RDP-África. Neste espaço faz-se a abordagem de 
vários temas que sabemos serem do interesse dos jovens, de 
modo a mobilizar a sua atenção para outro tipo de informações e 
estratégias capazes de apoiar o seu processo de integração social, 
económico e cultural.
Os principais objetivos são a promoção do diálogo e a cooperação 
entre jovens, como forma de promover o respeito pela diferença e 
fomentar a coesão social.
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Media na promoção do acesso dos jovens 
aos direitos sociais

2009 - Este programa surgiu na sequência do Projeto “ENTER”, 
do Conselho da Europa, que capacitou jovens de diversas origens 
europeias para o desenvolvimento, adequado e sustentável, 
de estratégias de acesso e exercício dos seus direitos sociais, 
sobretudo, por parte dos jovens que vivem em bairros 
desfavorecidos no continente europeu. 
O programa criou mecanismos e instrumentos de comunicação 
entre jovens capazes de os apoiar no processo de conhecimento 
e efetivo acesso aos seus direitos básicos, priorizando os 
serviços disponíveis na área da saúde e educação em bairros 
desfavorecidos da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Bué Fixe TV

2013 - Este programa pretende produzir e publicar no youtube 
conteúdos informativos em formato de vídeos para jovens. Têm 
sido produzidos e publicados conteúdos de interesse expresso 
pelos jovens, assim como respostas a suas dúvidas, como forma 
de mobilizar a sua atenção para informações capazes de os apoiar 
no seu processo de integração social, sobretudo, para um exercício 
responsável dos seus direitos humanos e individuais específicos.

15

Media Jovem, Nossa Resposta ao VIH/sida

2009/2013 - O programa usa os media e as ferramentas de 
Informação /Comunicação/ Educação (I.E.C.), produzidas por 
jovens imigrantes africanos de língua oficial portuguesa que 
residem em Portugal, para promover o seu acesso à informação 
e serviços de sensibilização/prevenção /tratamento das IST assim 
como da infeção por VIH/sida, para outros jovens que vivem em 
bairros desfavorecidos da Amadora.
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Oportunidades Bué Fixe 

Iniciado de modo informal, desde 2011, e oficialmente em 2013, 
este programa tem como objetivo prioritário divulgar os vários 
tipos de oportunidades voltadas para jovens, com particular 
atenção para a área do emprego, formação, estágios profissionais, 
intercâmbios, conferências, seminários e programas direcionados 
para/com jovens, capazes de promover e apoiar o seu processo de 
formação e integração social. 

Vida Saudável

2013 - O programa iniciou com ações de formação específicas 
para a equipa envolvida com a área de utilização de vídeo (tais) 
como planeamento, montagem e edição. Hoje é um programa 
que pretende utilizar as ferramentas audiovisuais para produzir 
vídeos educativos com/para jovens. O objetivo geral é o de educar 
os cidadãos, com prioridade para os jovens, em questões que 
diretamente afetam a saúde, desde a saúde alimentar, sexual 
ou reprodutiva, e outros fatores que nelas interfiram, como o 
exercício responsável da cidadania e da economia doméstica, 
a outros temas que suscitem interesse ou necessidade de 
esclarecimento de dúvidas.

Arte e vida

2013 - Surge no âmbito da 
organização de oficinas de 
dança e outras vertentes 
artísticas, dentro da Bué Fixe, 
como forma de criar uma 
dinâmica, nova e diferente na 
nossa abordagem ao público 
jovem relativa as barreiras 

desenvolvimento de oficinas/
eventos culturais, capazes 
de difundir as suas distintas 
identidades e manifestações 
culturais.

existentes e às formas de 
as ultrapassar com vista a 
uma inclusão social justa 
de direito, e responsável, 
sobretudo na prevenção de 
IST/VIH/sida (entre outras) que 
mais diretamente os afetam. 
Os objetivos deste projeto 
baseiam-se na promoção da 
cultura dos vários países que 
dão corpo à CPLP, através do 
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Carla Santos
Editora/Chefe da revista 
Bué Fixe

Ivanira Tchuda
Coordenadora do programa 

Oportunidades Bué Fixe 

Dynka Amorim 
Coordenação Geral 

Ajala Carvalho
Coordenadora 
da Bué Fixe TV 

Coordenadores 
dos vários 
programas 
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Raquel Moreno
Coordenadora do programa 
Vida Saudável 

Wilson Almeida
Coordenador 

do Espaço Bué Fixe 

Coordenadores 
dos vários 
programas 
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Maria Manuel
Responsável pelo serviço 
envio de SMS sobre 
IST/VIH/sida

Mário Silva
Responsável pelo serviço de 

Distribuição de Preservativos 



19

Fundadores
da Bué Fixe

19
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A comemoração dos 
10 anos de existência 
da Bué Fixe é, para 

mim, a expressão real 
do que qualquer técnico, 
de qualquer área, pode 
oferecer às pessoas, aos 
companheiros com quem 
colabora. Neste caso, aos 
jovens desta Associação 
que recebem, na figura 
de um jovem persistente, 
trabalhador e honesto, a 
esperança de um mundo 
melhor.
Em 2002 trabalhei em S. 
Tomé e Príncipe como 
Consultora do Banco 
Mundial para apoiar o 
governo na resposta à 
infeção por IST/VIH/sida. 

Testemunhos

Testemunho 
da Dr.ª Ana Filgueiras 

Nos tempos livres visitava 
escolas para motivar os 
jovens a protegerem-se 
desta infeção. Foi numa 
destas escolas que conheci 
Dynka Amorim. Foi assim 
que, com outros seus 
colegas, produzimos o 1º 
número da revista Bué 
Fixe. Voltei mais tarde 
como Consultora da 
Organização Mundial de 
Saúde, e mantenho, até 
hoje, o meu papel de facilitar 
o acesso destes jovens 
a fontes de informação 
fiáveis, a oportunidades 
de formação nacional ou 
no exterior, esclarecer 
dúvidas, incentivar iniciativas 
coletivas e, sobretudo, 

participar e reforçar a 
importância da formação 
de jovens que, preparados, 
possam formar outros jovens 
(“educação entre pares”). 
Para cada iniciativa 
continua a ser minha 
responsabilidade rever e 
corrigir, em conjunto, todos 
os conteúdos e supervisionar 
as iniciativas, desde as 
ações de formação que 
se multiplicam a cada 
dia, ganhando autonomia 
por parte dos jovens, 
assim como reconhecer o 
seu caráter inovador e a 
utilização de uma estratégia 
que mantem o trabalho 
da Bué Fixe sustentável, 
mesmo nos tempos 
adversos da crise com que 
nos debatemos. 

20
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Desde sempre gostei de 
participar em várias 
iniciativas associativas 

junto de crianças e jovens. 
E assim foi, em 2003, altura 
em que tinha acabado os 
estudos secundários em 
São Tomé e Príncipe, decidi 
criar um projeto social 
desenvolvido por “ jovens e 
para jovens”, que ajudasse 
outros jovens como eu, 
a informarem-se mais 
sobre o VIH. Sempre vi com 
“bons olhos” esta iniciativa 
porque era um projeto 
necessário e essencial 
junto dos jovens, sobretudo 
porque me apercebi da falta 
de informação adequada 
a jovens, assim como do 

Testemunho 
de Dynka Amorim

crescimento de casos de 
infeção pelo VIH. 
No início foi bastante 
difícil a materialização do 
projeto tendo em conta a 
total ausência de apoio que 
tivemos, à exceção do da Dr.ª 
Ana Filgueiras, mas, pouco 
a pouco, fui conseguindo 
enfrentar as dificuldades, 
mobilizei amigos e colegas, 
e juntos lançámos não só a 
Revista como a REDEsida 
que, aliás, foi o início do 
projeto, e que ainda hoje 
mantemos. Já em Portugal, 
em 2005, relancei de novo 
a mesma ideia e, pouco 
a pouco, fui conseguindo 
ultrapassar as barreiras, 
ampliar o trabalho, criar 

a Associação Bué Fixe e 
manter a publicação da 
Revista com o mesmo nome. 
Devo dizer que hoje me 
orgulho de poder afirmar 
que criámos um trabalho 
que influenciou outras 
iniciativas, tanto na 
sociedade portuguesa, como 
a nível internacional. Temos 
sido pioneiros e exemplares 
a nível da metodologia que 
promove a participação 
ativa e crítica entre todos 
os intervenientes neste 
processo que tem sido uma 
expressão concreta e real 
do conceito de “educação 
entre pares”.
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Provavelmente, comecei 
a ter uma noção real do 
associativismo, através 

da minha participação na 
criação e distribuição da 
Revista Bué Fixe. Mas a 
minha participação neste 
projeto não se reduziu ao 
mero associativismo. De 
facto, a ideia da Revista 
surgiu num momento 
delicado de São Tomé e 
Príncipe, que teve a ver com 
um aumento considerável da 
taxa de infeção pelo 
VIH/sida. 
Era urgente dar uma 
resposta a esta subida 
galopante dos casos de 
infeção pelo VIH. E a 
resposta não deveria ser 
dada, apenas do ponto de 
vista político. Fundamental 
era que houvesse um 
envolvimento ativo da 
população e, em especial, 

Testemunho 
de Nelson Tiny

dos jovens, pois era nesta 
faixa etária que incidia o 
aumento de casos 
de infeção. A Revista Bué 
Fixe começou a desenhar-
se assim, e o meu   
envolvimento também. 
A Revista, como um 
instrumento de interação, 
informação, esclarecimento 
dos jovens sobre modos 
e meios de prevenção 
sobre a importância da 
não discriminação dos 
portadores do VIH/ sida 
- entre outros meios e 
modos de prevenção desta 
infeção -foi nesta fase do 
projeto uma ferramenta de 
trabalho que considero, sem 
modéstia, brilhante. 
Hoje, a Bué Fixe vai além da 
Revista. É uma associação 
que leva o mesmo nome, 
num programa de rádio - 
Espaço Bué Fixe, desenvolve 

oficinas de formação nas 
diversas áreas da saúde 
dos jovens, participa em 
vários eventos, tanto a 
nível local, como nacional 
e internacional, para além 
de apoiar e integrar redes 
de parceria com várias 
organizações juvenis 
tanto nacionais como 
internacionais. 
Este progresso notável, 
que se reflete na projeção 
internacional do projeto 
Bué Fixe, teve também 
impacto positivo a nível do 
meu crescimento pessoal, 
pois permitiu-me alargar 
horizontes e contribuir de 
modo concreto para uma 
sociedade mais justa 
e solidária.
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A minha integração na 
(Bué Fixe)começou 
ainda na fase 

embrionária da Bué Fixe, 
quando houve a necessidade 
de editar o 1º número da 
Revista Bué-Fixe. Falo 
da edição porque era 
exatamente essa a minha 
responsabilidade na Bué 
Fixe, fazer a compilação 
das informações que a 
compunham e a edição final.
Escrevo “Revista” com 
R maiúsculo porque de 
facto era a Revista que 
nos representava, era o 
único meio que tínhamos 
no momento para fazer 
passar as mensagens as 
informações – e tudo isto  
mais tarde, deu corpo à 
Associação com o mesmo 
nome. Naquela altura, os 
meios de comunicação e 
informação eram ainda 
escassos. Todo este trabalho 
só foi possível com a ajuda 
da Dr.ª Ana Filgueiras, 

Testemunho 
de Yáqueson Zacarias

aquela que sempre foi o 
sustentáculo do projeto. 
Já passaram 10 anos 
desde a sua criação, e devo 
dividir os 10 anos de vida 
da Bué Fixe em duas fases. 
A primeira fase passa-se 
em São Tomé e Príncipe e 
assenta no plano de trabalho 
a nível local e nacional. A 
segunda fase, passa-se em 
Portugal, onde se constitui 
a fase de concretização de 
muitas mais iniciativas. 
Ambas as fases marcaram 
a vida da Bué Fixe e dos 
seus membros, com maior 
relevância para segunda 
fase, isto porque o trabalho 
começou a expressar bons 
resultados e, por essa 
razão, a ser reconhecido 
tanto em Portugal como a 
nível internacional. Nestes 
tempos difíceis, em que 
muitos dos que nada fazem 
são os mais ricos, e os que 
mais trabalham são os mais 
pobres e os mais atingidos 
pela dita “crise”, creio ser 
importante dizer que nunca 
recebi qualquer tipo de 
pagamento pelo trabalho 
que fiz e continuo a fazer. 
Sinto-me grato por acreditar 
que a Revista e a Associação 

Bué Fixe ajudaram muitos 
jovens, e quem sabe, 
salvámos algumas vidas!
Foi importante para 
mim e meus colegas, 
assumirmos este sentido 
de responsabilidade social 
através da Associação, e é 
sempre com este espírito 
que devemos guiar as 
causas sociais que sempre 
abraçamos. Naturalmente 
que não conseguiremos 
mudar totalmente o ciclo 
perverso das coisas, as 
injustiças, mas sei que tudo 
faremos para minimizar 
alguns dos efeitos negativos, 
pelo menos entre os jovens 
e aqueles com quem 
convivemos.
Como muitos jovens, 
fui obrigado a sair de 
Portugal e não participarei 
na comemoração dos 10 
anos da Bué Fixe, mas 
desejo muita alegria e 
que os próximos 10 anos 
contribuam para mudanças 
positivas no comportamento 
de jovens face ao risco de 
infeção pelo VIH/sida 
Um forte abraço para toda 
equipa e o meu muito 
obrigado!
Bem hajam!
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Bué Fixe
nos media

Site Oficial MTV Portugal

Site Oficial UNESCO

 

Jornal Região da Amadora



25

Site Oficial UNESCO

 

Jornal Região da Amadora

Jornal Região da Amadora

Revista Audácia

Site Oficial das Nações Unidas
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RTP África E RTP Internacional

Informação SIDA

Plataforma de Comunicação 
para os Estudantes Cabo - verdianos

TV Amadora

TV Amadora
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Plataforma de Comunicação 
para os Estudantes Cabo - verdianos

TV Amadora

TV Amadora

Site Oficial MTV Portugal



28

“A Bué Fixe é jovem, é 
irreverente, é dinâmica e 
consciente do seu dever 
social. A Bué Fixe é uma 
grande família que se dedica 
a dar o seu melhor para quem 
precisa. A Bué Fixe és tu, sou 
eu, somos todos nós”. Ivanira 
Tchuda (Estudante, Guiné 
Bissau)

“Quando pela primeira vez, o Dynka me convidou para entrar na 
Bué Fixe, estava longe de imaginar que esta passaria a ser uma 
grande família da qual eu faria arte. Nunca pensei que me iria 
envolver tanto com este projeto e ainda bem que o fiz, pois além 
da experiência fantástica travei também grandes amizades. Só 
tenho que agradecer à Bué Fixe e a todos que fazem parte dela, 
pela oportunidade que me concederam de evoluir, enquanto 
profissional, cidadã e ser humano, num trabalho direcionado 
para o próximo,  que é sem dúvida uma causa nobre. Só me resta 
desejar que continue bem-sucedida nesta luta que deve ser de 
todos nós e que se juntem muito mais pessoas às causas da “Bué 
Fixe”! “ Carla Santos (Licenciada em Ciências da Comunicação, 
São Tomé e Príncipe)

Citações de 
membros da 
Bué Fixe
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“A Bué Fixe é uma necessidade, não há nada igual 
neste país. Parabéns pelo bom e esforçado trabalho!” 
Fernanda Queirós (ex representante do Instituto Camões, 
Portugal)

“A Bué Fixe é uma associação 
de jovens cujo principal 
objetivo é o de informar e 
educar jovens provenientes 
dos PALOP sobre a questão 
do VIH/ sida. Tem um impacto 
muito grande, principalmente, 
nas comunidades menos 
favorecidas em Portugal. O 
trabalho desenvolvido pelos 
colaboradores é notável e 
procuram sempre a melhor 
forma de transmitir a 
mensagem aos jovens. De 
certeza continuará a crescer e 
a fazer a diferença. “ 
Ana Paula Varela 
(Bloguer, Portugal)
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“B-rutal  
 U-nificadora
 E-xtraordinária
 F-ascinante
 I-nteligente
 X-armosa
 E-spetacular” 

Raquel Moreno (Psicóloga, 
São Tomé e Príncipe)

“A Bué Fixe é uma associação que aposta na inovação de 
canais de comunicação e ação, de modo a chegar, mais rápida 
e eficazmente, aos jovens africanos da diáspora, informando-
os e sensibilizando-os para a problemática da infeção pelo VIH/
sida. Incentivando-os a agirem e a protegerem-se desta infeção, 
a Bué Fixe promove, também, a inclusão social dos indivíduos 
portadores do VIH, e contribui com informações que ajudam o seu 
bem-estar a todos os níveis. Viva a Bué Fixe!!! O sucesso é nessa 
direção!” Sofia Embaló (Estudante, Guiné-Bissau)

A Bué Fixe é o resultado 
da união de um grupo de 
jovens natural de São Tomé e 
Príncipe que pensou em criar 
uma revista com objetivo de 
divulgar informações sobre 
o VIH/sida. Com força de 
vontade, o projeto conheceu 
o seu crescimento.  Durante 
esses anos, observou-se 
alguns percalços mas foram 
ultrapassados, graças a 
vontade dos membros. Hoje 
com 10 anos, o balanço das 
atividades da Bué Fixe é 
positivo na medida em que 
consegue dar respostas a 
várias solicitações por parte 
dos jovens residentes em 
Portugal e não só. Wilson 
de Almeida (Estudante, São 
Tomé e Príncipe)
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“A Bué Fixe é mais uma família que tenho. Sempre dei o que podia à Bué Fixe e, ao mesmo tempo, 
recebo sempre também. Recebo companheirismo dos meus colegas, também amizade, boa 
disposição e todos nós, em conjunto, recebemos a satisfação de sabermos que somos úteis à 
Sociedade. Tenho a certeza de que a Bué Fixe continuará a crescer e eu vou continuar a esforçar-me 
para contribuir para isso, juntamente com os meus 
colegas. Um bem-haja 
à nossa - e de todos e todas 
- “Bué Fixe”! Parabéns
“Bué Fixe”! Mário Jorge Silva 
(Estudante, São Tomé 
e Príncipe)

“A Bué Fixe é uma Associação 
que tem diversas áreas de 
atuação, todas elas com 
grande interesse na minha 
perspetiva. Enquanto jovem, 
o facto da população alvo ser 
sobretudo os jovens faz com 
que eu tenha mais motivação 
para trabalhar e ajudar a 
esclarecer esta faixa etária 
que precisa de compreender 
quais são as lacunas que 
existem em termos de 
informação. Considero 
ímpares todas as atividades 
que desempenhamos 
ímpares e acredito que façam 
toda a diferença na vida das 
pessoas”. 
Andreia Vaz (Estudante, 
Guiné Bissau)
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“Conheci a Bué Fixe no metro e resolvi apresentar uma nova 
versão gráfica ao Dynka, já que tinha que apresentar algo desse 
género para um projeto para a faculdade que frequentava. Apesar 
de não ter sido utilizada, porque o último número já estava na 
gráfica, comecei a apresentar vários projetos para a Bué Fixe. 
Creio que comecei com um folheto que apresentava a associação. 
Depois criei cartazes para o projeto Media Jovem, vários folhetos, 
etc. Espero que a Associação cresça o suficiente para poder ter 
um grafismo/design muito melhor, um espaço num canal público 
e muito sucesso junto dos jovens para quem trabalha. E, acima 
de tudo, que os objetivos da Bué Fixe sejam conseguidos e que 
continuem a divulgar, de forma sempre adequada aos jovens, 
informações sobre modos de prevenção do VIH/ sida.” 
João Gonçalves (Designer gráfico, Portugal)
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Para dar a minha opinião sobre o que mudou nas políticas 
de atenção à infeção pelo VIH/ sida dirigida aos jovens, só o 
poderei fazer no que refere a minha experiência profissional 
a nível internacional e nas comunidades e países onde se fala 
português. Comecei a trabalhar nesta área no Brasil, em 1986, 
quando um dos jovens que atendia na ONG que criei nesse belo 
país, no Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos das Crianças 
e Adolescentes, adoeceu e morreu, passados poucos meses, 
apesar de ter sido atendido no hospital do Instituto Fernandes 
Figueira que contava com uma equipa excelente, generosa e que 
se colocou, desde o início, ao serviço das crianças e jovens que 
atendíamos, nas ruas do Rio de Janeiro. Na altura, fui chamada 
pela Ministra da Saúde, a Brasília, para me dizer que me proibia 
de desenvolver qualquer iniciativa na área da saúde por não ser 
médica. Respondi-lhe que a única solução seria prender-me 
logo ali… Por outro lado, a equipa médica e de investigadores do 
Hospital Fernandes Figueira, ao chegar à conclusão que esse 
jovem poderia ter sido um dos primeiros casos diagnosticados 
no Brasil como “doente de AIDS (sida) ”,como então se referia, 
colocou-se como nosso parceiro no atendimento desses meninos 
e meninas. Criei então o programa “Mão na Mão”, tentando iniciar 
uma rede de serviços públicos de saúde capaz de apoiar estes 

meninos e meninas de modo 
ágil. Nessa década só existia 
um único remédio (AZT), e 
a sida era considerada uma 
“doença mortal”. Perante 
tão grave risco, decidi que 
o importante era conseguir 
que as crianças não se 
infetassem, e assim se iniciou 
um programa considerado 
internacionalmente como 
pioneiro. A imprensa 
internacional começou a 
falar sobre o trabalho e 
a colaborar, ao ponto do 
correspondente do New York 
Times ter comprado uma 
carrinha com a contribuição 
pessoal dos jornalistas 
internacionais que viviam 
no Rio de Janeiro. E em 
que é que fomos pioneiros? 

Como contribuir de modo 
eficiente para diminuir os 
casos de novas infeções pelo 
VIH e doenças decorrentes
Contributo de Ana Filgueiras



3232

Fomos e creio ainda hoje o 
somos em Portugal, porque 
a nossa metodologia era, 
e é!, assente na convicção 
de que só temos sucesso 
quando conseguimos que a 
população em causa, neste 
caso os jovens, ao receberem 
informação, tenham uma 
atitude participativa e 
crítica, e possam expressar 
as suas dúvidas, receios e 
propostas, na sua linguagem 
particular e nos seus locais 
específicos de encontro. 
Temos que os motivar a 
pensar nas consequências 
que uma doença decorrente 
da infeção pelo VIH pode ter 
na sua vida do dia-a-dia. No 
contexto particular da sua 
cultura temos a obrigação 
de os ajudar a descobrir, por 
si próprios e com a ajuda de 
informação correta, COMO 
melhor se protegerem. O 
nosso trabalho no Brasil é, 
ainda hoje, apontado como 
pioneiro por ter invertido o 
processo de educação. Esta 
foi a nossa contribuição 
maior que mudou, sem 
modéstia, desde a política 
brasileira, à política de alguns 

países africanos de língua 
oficial portuguesa, à política 
mundial (na altura definida 
pelo Programa Global de 
sida da Organização Mundial 
de Saúde) e até o modo 
de trabalhar de centenas 
de ONGs espalhadas pelo 
mundo que acompanharam 
o trabalho registado nas 
publicações da “Rede Mão-
na-Mão”. Esta foi e é, ainda 
hoje, a mais importante 
prática para proteger 
qualquer grupo populacional 
de todo o (qualquer) tipo 
de infeção que afete a sua 
saúde. Palavra final para os 
educadores: OUVIR, OUVIR 
e OUVIR, e procurar COM 
ELES e COM ELAS o modo 
mais adequado de evitar o 
risco de infeção assim como o 
melhor modo de administrar 
o tratamento de doenças 
decorrentes. 
 
Ana Filgueiras (Ex- Membro, 
com um mandato de 3 anos, 
do Conselho Mundial de Sida / 
Organização Mundial 
de Saúde)
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Testemunho de uma 
pessoa que vive com VIH/
sida - (com) conselhos, 
recomendações e apelos
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- (1ª) Recomendação
O PRESERVATIVO é para 
usar, sempre!!!!!!

- (2ª) Recomendação
AS SERINGAS e o 
MATERIAL DE INJEÇÃO, 
já usados, nunca se 
emprestam ou utilizam (já 
usadas!!!!)

Caros amigos e amigas,

Em setembro de 1996, depois de um ano particularmente difícil 
fui levado à urgência do hospital. Fiquei internado e durante uma 
semana fui analisado, radiografado, ecografado e dormi como 
nunca.
 Os médicos não me diziam nada. Ao sétimo dia, um médico de 
serviço disse-me que a situação era muito grave, que tinha os 
pulmões afetados, o sistema imunitário (conjunto de células 
que defendem o corpo das infeções e doentes) muito fraco, uma 
anemia complicada, cândida albicans oral (infeção na boca) muito 
resistente e que, na sequência das minhas queixas de que via tudo 
turvo estavam também muito preocupados com os meus olhos e 
iria na manhã seguinte à urgência de oftalmologia. Que estranho, 
pensei já sozinho! Mas de repente fez-se luz. Tenho sida, é isso 
mesmo!!! Faz sentido. Tudo fazia sentido: o cansaço, os pulmões, 
os olhos, as viroses, as infeções e até os quilos perdidos com tanta 
alegria. Fui promíscuo (?), a verdade é que (se) quase sempre usei 
preservativo, mas não usei sempre(!?). Uma, duas, três... ou até 
mais vezes (embora poucas), não usei!
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Os meus apelos:

- (1º) Apelo
Se tiveste comportamentos 
de risco, mesmo poucas 
vezes, FAZ O TESTE porque 
se estiveres infetado(a) o 
mais importante é fazer o 
tratamento quando o médico 
disser, 

O tratamento existe e 
funciona bem! Essa é a razão 
pela qual tantas pessoas que 
estão infetadas há muitos 
anos vivem e viverão por 
muitos tempo (anos)!!!!!
No dia seguinte, confirmaram 
que tinha retinite a CMV 
nos dois olhos. Fiz a minha 
reflexão: e agora Luís? O 
tempo que me restar é para 
viver, enquanto poder viver 
com dignidade, definir as 
prioridades, manter-me 
lúcido, atento e amante 
dos outros e da vida. Decidi 
contar a todos os amigos 
e amantes e à maioria da 
família. A reação dos amigos 
foi extraordinária, exceto em 
um caso. Difícil foi a espera 
dos resultados dos testes das 
pessoas que eu tinha amado 
e que me amavam. Sabia que 
tinha tomado precauções, 
mas o medo que o sexo, que 

fora quase sempre fonte 
de partilha de vida, alegria 
e deslumbramento, se 
pudesse ter tornado fonte 
de partilha de doença e de 
morte, parecia-me acima das 
minhas forças. Um, a um, 
os resultados vieram, todos 
negativos.

(1º) Conselho 
Não somos obrigados a não 
fazer sexo nem a não usar 
drogas.
O importante é fazer “sexo 
seguro” (usar preservativo 
ou só fazer carícias) e não 
utilizar nem emprestar 
material de injeção já usado! 
Procurei a informação, 
mais up-to-date sobre a 
doença, não para alimentar 
esperanças vãs, mas para 
tentar perceber quanto tempo 
tinha e o que me poderia 
esperar. As minhas análises 
eram de Setembro e Outubro 
de 1996, tinha SIDA, 2 CD4, 
890 000 de carga viral, e..., 
calculei que teria 6 a 12 
meses de vida. O médico 
perguntou-me quais eram 
as minhas expectativas. 
Disse-lhe que queria o resto 
do Outono e o Inverno para 
resolver todas as “merdas” 
pendentes, a primavera para 
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me despedir da vida e dos 
que amava e, se me dessem 
o verão (o verão e o mar que 
eu tanto amara) de bónus 
a minha felicidade seria 
completa. Acho que tomou 
nota. Perguntou-me se me 
achava capaz de cumprir 
com rigor um tratamento 
complexo. Disse que sim. 
Dois meses depois tinha 211 
CD4 e carga viral indetetável 
(tinha melhorado imenso!).

(3ª) Recomendação
O TRATAMENTO é eficaz. 
Fazer o tratamento como 
o médico diz é o mais 
importante
Se estás INFETADO(a) 
discute bem com o teu 
médico(a) antes de começar o 
tratamento, ou a mudança de 
tratamento. 
Hoje estamos em 2013, 
tenho 720 CD4 e carga 
viral indetetável desde há 
quase vinte anos. Tomo 
medicamentos duas vezes por 
dia. Já sou velho, sinto-me 
cansado e doente – trabalho 
muito!!! - mas continuo a 
amar a vida e as pessoas.

Luís Mendão 
(Ativista - VIH/ sida) 
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Depoimentos de amigos e 
parceiros sobre 
a bué fixe
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“Chamo-me Óscar Alves, 35 anos, Web Designer. A minha 
participação na Bué Fixe foi na construção do site desta 
associação de Jovens. Há dois anos atrás respondi ao pedido da 
Bué Fixe para desenvolver uma plataforma capaz de divulgar, 
através da internet, as informações e os resultados das atividade 
e projetos da associação. Nessa altura encarei como mais um 
projeto de um cliente que me chegava às mãos. No entanto, ao 
perceber a dimensão, a expressão e o carácter solidário da Bué 
Fixe, resolvi apoiar mais ativamente na construção da plataforma 
e procurar a qualidade necessária para que a associação 
conseguisse atingir os seus objetivos e divulgar o seu propósito 
através da Internet. Congratulo a Bué Fixe e os seus membros 
pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo destes 10 anos”. 
Óscar Alves, Web Designer

 “Conheci a Bué Fixe através do Dynka Amorim, quando os nossos 
caminhos se cruzaram na universidade de verão em Molina. 
Nessa altura, penso que a Associação ainda não existia. Desde 
então, tenho visto o vosso trabalho crescer muito, nomeadamente 
com o programa de rádio. É “bué fixe” ver jovens tão seriamente 
comprometidos com um projeto tão bonito.”
 Anna Tica, Ativista e animadora sociocultural, Portugal

“Caros Parceiros, Colegas, 
AMIGOS da Bué Fixe, 
Em nome de toda a equipa 
da Sapana os nossos mais 
sinceros parabéns pelo 
vosso 10º aniversário! Tendo 
vindo a trabalhar, lado a 
lado, praticamente desde 
os primórdios da Sapana, 
desejamos poder continuar a 
partilhar convosco projetos, 
momentos, pessoas...É 
com um desses momentos 
inesquecíveis na memória, o 
dia 22 de dezembro de 2012, 
em que juntos levámos um 
pouco do Natal às crianças 
da Quinta da Lage que vos 
dizemos: Feliz Aniversário, 
Continuaremos juntos! Um 
profundo abraço de toda a 
Equipa Sapana”. Associação 
Sapana
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“A Bué Fixe é por nós considerada uma grande parceira ao 
longo dos últimos 5 anos, desde quando iniciamos os primeiros 
contactos. As juventudes do Brasil e Portugal, mas também 
de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Guiné Bissau e 
Moçambique passaram a estar muito mais próximas. Jovens 
desses países passaram a conhecer atividades de mobilização 
social e a trocar experiências de vida sobre temas ligados aos 
direitos humanos e à participação juvenil através de vários 
meios da comunicação. Entre a Viração e a Bué Fixe existe um 
sentimento de irmandade pois a história das conquistas de 
ambas já dura 10 anos. É com orgulho que procuramos reforçar 
esta parceria, não apenas através da troca de conteúdos para 
as nossas produções mediáticas mas, também, através do 
intercâmbio de experiências e de pessoas. Para os próximos 
dez anos procuraremos fortalecer essa irmandade por meio da 
criação de projetos em comum, com ações em nossos respetivos 
países e mais ainda na Mama África.” Paulo Lima, Fundador e 
Diretor Executivo da ONG-Viração Educomunicação, Brasil.

“Acho que é um trabalho 
que tem muito mérito. É um 
trabalho que tem que ser 
levado para a frente. No Dia 
Mundial da Sida em 2012, 
quando andámos a distribuir 
preservativos no bairro Quinta 
da Lage, senti que estava a 
fazer algo útil pela sociedade. 
E isso no final do dia é o mais 
importante. A sensação com 
que eu cheguei a casa nesse 
dia, foi a de que posso ter 
feito a diferença, é uma coisa 
que vai perdurar para o resto 
da vida. Agradeço-vos muito 
por nos terem convidado, 
porque estão a fazer um 
trabalho muito bonito! Quem 
me dera que houvesse mais 
associações como a Bué Fixe 
em Portugal.” Ana Sofia, 
Modelo e VJ da MTV- Portugal

 “A relação da MTV com a Bué Fixe nasce, em 2011,com o projeto 
´MTV Linked pela Solidariedade´ e, desde então, acompanhamos, 
apoiamos e divulgamos o trabalho desenvolvido pela associação. 
Por várias vezes já estivemos juntos no terreno, lado a lado, e 
não hesitamos em reconhecer na Bué Fixe um trabalho árduo na 
luta pela informação, educação, exercício de cidadania e inclusão 
social da comunidade jovem imigrante. É com orgulho que somos 
“linked” e acredito que toda a comunidade MTV – artistas, fãs e 
colaboradores – apoiam esta causa. Muitos parabéns, em nome 
de toda a equipa MTV Portugal, pelo 10º aniversário da Bué Fixe.” 
Victor Mourão, Diretor Geral MTV- Portugal

36
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“Dez anos é uma idade muito importante para qualquer pessoa, 
para organizações também. Os dez anos são o começo do fim 
da infância e o deparar-se com responsabilidades maiores. 
A Bué Fixe não precisou de esperar 10 anos para assumir 
responsabilidades porque quando cresceu já era grande. Grande 
na vontade, grande na generosidade e grande na sua visão de 
educação, participação e responsabilização dos jovens, em 
Portugal e para além, também. A juventude não tem fronteiras, 
embora ser jovem seja sempre confrontar-se com barreiras e 
obstáculos nem todos fáceis de vencer.
O Conselho da Europa tem o privilégio de conhecer a Bué Fixe 
há já vários anos, e participantes seus têm dado importantes 
contributos para várias atividades do setor da juventude, tanto 
nos Centros Europeus da Juventude como noutros pontos, onde 
jovens se encontram para construírem a sua própria ideia de 
Europa. A participação mais marcante tem sido, sem dúvida, no 
projeto “Enter!” sobre o acesso aos direitos sociais de jovens de 
bairros desfavorecidos. A participação da Bué Fixe nas atividades 
do Conselho da Europa tem contribuído, também, para dar 
visibilidade às questões e desafios dos jovens em Portugal e às 
respostas que estes encontram. A Bué Fixe é, assim, um exemplo 
que pode ser seguido por outros e uma inspiração para a ação e 
educação, para uma cidadania ativa.
Parabéns por isso a todos os jovens, dirigentes e fundadores da 
Bué Fixe. Apesar de todo o trabalho feito, o que realmente importa 
agora é o que há para fazer e empreender. Aos dez anos é-se de 
facto muito jovem!

Boa sorte nestes novos caminhos!” 

Rui Gomes, Chefe de Divisão Educação e Formação/Departamento 
de Juventude, Conselho da Europa 

“O Centro Internet Segura 
começou a cooperar com a 
Bué Fixe no sentido de levar 
a informação sobre como 
navegar online em segurança 
a públicos que normalmente 
não têm acesso direto ou 
desconhecem esta fonte de 
informação. Para começar, 
participamos no programa de 
rádio animado pela Bué Fixe e 
desenvolvemos um concurso 
em conjunto. Outras ações se 
seguirão ainda com mais êxito 
e sempre com o empenho 
e simpatia da Associação.” 
Nuno Moreira, Gestor do 
Centro Internet Segura
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“Ao associarmo-nos à 
comemoração do 10º 
Aniversário da Bué Fixe, 
fazemo-lo com a profunda 
convicção de que se trata de 
uma associação cuja atividade 
tem sido uma constante 
referência ao longo dos 
últimos anos no movimento 
associativo juvenil no distrito 
de Lisboa.
Durante os seus 10 anos de 
existência a Bué Fixe tem 
sido capaz de corresponder 
às exigências da juventude, 
tem acompanhado os novos 
tempos, revelando sempre 
perseverança, inovação e 
criatividade. 
A Bué Fixe prima pela 
consciência social e cívica 
daqueles que diariamente 
constroem o projeto 
da associação e é um 
incontornável exemplo 
daquilo que o melhor do 
associativismo juvenil pode 
oferecer na promoção 
e desenvolvimento das 
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comunidades e do país.
É por conhecer a Bué Fixe, 
e reconhecer o meritório 
trabalho da sua direção e, em 
particular, do seu presidente 
Dynka Amorim com quem 
temos tido o prazer de 
trabalhar, que com esperança 
e confiança perspetivamos 
para a Associação um futuro 
repleto de novos projetos e 
ambições e, naturalmente, de 
êxitos. A Bué Fixe em muito 
tem contribuído para uma 
causa que nos é comum: a 
promoção do associativismo 
juvenil. Contribui com a sua 
força, vitalidade e visibilidade 
para este movimento, 
executando uma ação 
constante de promoção da 
participação juvenil.

Em nome da FNAJ dou os 
parabéns à Bué Fixe neste 
seu 10º aniversário. Bem 
hajam!” 
Júlio Oliveira, Presidente 
Federação Nacional de 
Associações Juvenis

“A Associação de Jovens 
Espírito de Mudança e a 
Bué Fixe têm colaborado 
em diversos projetos, como 
recolha de bens alimentares 
e concursos de arte sobre o 
VIH. É fundamental manter 
esta parceria com esta 
Associação de jovens na 
Amadora, uma vez que a 
prevenção do VIH é uma 
temática que queremos 
abordar e alertar a população 
para os modos de prevenção 
deste vírus. Esperamos 
continuar a cooperar com a 
Bué Fixe em mais iniciativas.” 
Equipa da Associação de 
Jovens Espírito de Mudança



3939

“A Associação de Estudantes 
da Faculdade de Ciências 
Sociais Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa 
deseja os parabéns à Bué 
Fixe pelo seu 10º aniversário!
A parceria entre a AEFCSH 
e a Bué Fixe tem grande 
importância para os 
estudantes da FCSH. Por 
um lado, a disponibilização 
gratuita de preservativos, 
fornecidos pela Bué Fixe, 
permite que os estudantes se 

 “É com muita satisfação que 
felicito a Bué Fixe pelo seu 
décimo aniversário! Para 
quem anda nestas coisas 
das “associações” bem sabe 
como o tempo passa sem 
darmos conta e no dia em que 
completamos mais um ano 
é que damos conta de que 
o tempo de facto já passou! 
Nestas datas de viragem, a 
tendência é olhar para trás e 
ver o que foi realizado. Para 
quem tem aquele espírito 
crítico e aquela vontade 
insaciável de fazer mais e 
melhor, os resultados nunca 

foram alcançados a 100%. No 
entanto, é importante fazer o 
balanço, com a consciência 
do que ficou por fazer, 
mas celebrando todas as 
conquistas! Tenho a certeza 
de que à Bué Fixe não faltam 
motivos para celebrar em 
grande esta caminhada de 10 
anos. Vamos festejar juntos, 
porque o mundo faz-se na 
cooperação, na parceria e 
na partilha de todos nós! 
E já que o momento é de 
grande alegria digo, em 
nome da Conexão Lusófona, 
que muito orgulhosa estou 

pelo facto de cada vez mais 
ver os jovens da CPLP a 
“arregaçarem as mangas” 
e a fazerem a diferença 
com este grande espírito de 
parceria que caracteriza a 
nossa geração! À Bué Fixe, 
desejo a continuação de uma 
caminhada de sucesso, como 
foi até agora, com toda aquela 
motivação, dedicação e 
esforço dos primeiros dias em 
que se entrou nesta grande 
aventura e com o dever da 
cidadania ativa! Beijinhossss!” 
Laura Vidal, Conexão 
Lusófona

protejam, evitando infeções 
sexualmente transmissíveis 
como a infeção pelo VIH, a 
gravidez indesejada, etc. 
Por outro lado, as bancas 
mensais da Bué Fixe, em 
frente à cantina da Faculdade 
de Ciências Sociais Humanas 
da Universidade Nova de 
Lisboa, têm um papel 
essencial na sensibilização 
e consciencialização do 
meio académico para estes 
problemas. Consideramos, 

por isso, da maior 
importância as ações da 
Bué Fixe que, como este 
projeto nos tem mostrado 
nestes 10 anos de existência, 
são diversas e úteis para 
a juventude. A parceria da 
AEFCSH com a Bué Fixe tem 
sido, e é, um benefício para 
a comunidade estudantil da 
FCSH.” Equipa da Associação 
de Estudantes da Faculdade 
de Ciências Sociais Humanas, 
UNL
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“Na qualidade de Vice-Presidente da Autarquia da Amadora quero 
saudar a Bué Fixe pela comemoração do seu 10.º aniversário. 
Cumpre, neste momento, agradecer todo o trabalho desenvolvido 
pela Associação Bué Fixe no território da Amadora, em especial 
junto dos (aos) mais jovens que enfrentam problemas de exclusão 
social, discriminação, desemprego e risco de infeção pelo VIH. 
Saúdo, deste modo, a vertente social e a promoção de 
um harmonioso convívio entre diferentes culturas e povos 
desenvolvido pela Associação Bué Fixe. Que a comemoração do 
10.º aniversário seja somente mais uma, no longo e importante 
percurso que se espera e acredita para a Associação. Feliz 
Aniversário!” Carla Tavares, Vice-Presidente, 
Câmara Municipal da Amadora

 “A Fundação MTV Staying 
Alive tem sido uma apoiante 
orgulhosa da Bué Fixe 
durante quase 4 anos 
agora e desde o 1º dia 
fiquei impressionada pela 
capacidade de liderança do 
Dynka e pela abordagem 
criativa e “fixe” que a 
organização desenvolve para 
chegar junto dos Jovens do 
Município de Amadora além 
de outros com informação 
vital sobre o VIH/ sida. Feliz 
aniversário Bué Fixe!” 
Sara Piot, Fundação MTV 
Staying Alive

 “Tenho imenso prazer em puder dizer algumas palavras sobre 
a Bué Fixe, que é uma instituição que desde há alguns anos 
conheço aqui na nossa freguesia e que tem prestado bons 
serviços à nossa comunidade. 
O nosso relacionamento tem sido sério, de amizade, de 
colaboração e materializou-se em diversas ações concretas, 
nomeadamente nos bairros mais desfavorecidos e por motivos 
voltados para a juventude, bem interessantes. Nomeadamente, 
na questão da prevenção contra a sida e no esclarecimento 
de vários problemas que afetam a juventude, temos tido boa 
colaboração e temos participado com a Bué Fixe. Naturalmente 
é sempre importante, 10 anos é pouco (relativamente), mas é 
muito o trabalho desenvolvido e penso que a Bué Fixe junto com 
outras associações da freguesia cada vez mais irmanadas em 
objetivos comuns vão singrar. O vosso trabalho é apreciado pela 
nossa comunidade, nomeadamente pela população mais jovem, 
e congratulamo-nos por ter como amiga uma organização como 
a vossa.” Manuel Afilhado Rodrigues, Presidente, Junta de 
Freguesia da Falagueira, Amadora
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- julho e agosto de 2003 - Inicio do processo da criação do projeto 
social “Bué Fixe”, São Tomé e Príncipe.

- 13 de setembro de 2003 - Lançamento oficial da revista Bué 
Fixe, São Tomé e Príncipe.

- maio e junho 2005 - Visita de intercâmbio dos membros da Bué 
Fixe junto ao movimento associativo juvenil, Portugal.

- novembro de 2005 - Mudança física do projeto Bué Fixe 
para Portugal. 

- novembro de 2008/março de 2010 - Realização do 1º projeto 
em Portugal “Media e Comunicação entre Jovens Imigrantes 
e Luso Africanos”.

- julho de 2009 / 2010 - Realização do projeto “Rádio Jovem Bué 
Fixe”, Portugal

- dezembro 2009 - Início da realização do projeto “Media Jovem, 
Nossa Resposta ao VIH/sida”, Portugal.
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- setembro de 2009 / 2011 - Participação no Projeto “ENTER”, 
do Conselho da Europa, voltado para a promoção do acesso aos 
direitos sociais dos jovens que vivem em Bairros desfavorecidos 
no continente Europeu. 

- 12 de janeiro de 2010 - Emissão da rubrica “Rádio Jovem Bué 
Fixe”, atualmente espaço Bué Fixe, no programa Linha Africana, 
RDP-África, Portugal.

- agosto de 2010/2011 - Participação no Ano Internacional da 
Juventude, subordinado ao tema: Diálogo e Compreensão Mútua, 
proclamada pela Assembleia das Nações Unidas

- 13 de agosto 2010 - Formalização jurídica da Bué Fixe, enquanto 
Associação Juvenil.

- dezembro de 2010 - Atribuição do prémio europeu “Jovem 
Empreendedor Social Aids and Mobility”, ao Presidente 
e Fundador da Bué Fixe, Dynka Amorim.

- agosto de 2011 - Lançamento do site, novo layout da Revista 
e criação da página de Facebook da Bué Fixe.

- setembro de 2011 – A Bué Fixe torna-se membro da Federação 
Nacional das Associações Juvenis.

- novembro de 2011 - Integração da Bué Fixe como membro 
na Rede Social da Junta de Freguesia da Falagueira, Amadora, 
Portugal.

- novembro de 2011 - Adesão à plataforma de apoio da Fundação 
Europeia da Juventude do Conselho da Europa, Estrasburgo, 
França

- dezembro de 2011 - Adesão e aceitação no Registo Nacional dos
Associativismos Juvenil (RNAJ), Portugal.
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- junho de 2012 - Admissão enquanto Membro do Forum Nacional 
da Sociedade Civil-VIH/sida, Portugal.

- agosto de 2012 - Aceitação formal no Programa de Apoio 
ao Movimento Associativo da Camara Municipal da Amadora, 
Portugal.

- abril de 2012 - Visita de intercâmbio de quatro dias de um grupo 
de jovens franceses da Cidade de Nantes, França.

- março de 2012 - Criação, com o apoio da empresa LABDESIGN e 
MTV – Portugal, do logótipo visual da “Bué Fixe”.

- outubro de 2012 - Nomeação do projeto “Media Jovens, 
Nossa Resposta ao VIH/SIDA” para a sexta edição do prémio 
internacional “Global Júnior Challenge”, na categoria de “uso de 
novas tecnologias de informação e comunicação para a inclusão 
de imigrantes e refugiados”, apresentado pela Fondazione Mondo 
Digitale, Itália.
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- fevereiro de 2013 - Foi concedido o registo do logotipo da Bué 
Fixe pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

- março de 2013 - Assinatura de protocolo de parceria com a 
Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Portugal.

- maio de 2013 - Assinatura de protocolo de cooperação com a 
ONG brasileira Viração Educomunicação, Brasil.

- 20 de junho 2013 - Participação do Presidente e Fundador da 
Bué Fixe, Dynka Amorim, no TEDx São Tomé, São Tomé e Príncipe.

- 27 junho de 201 - Assinatura de protocolo de cooperação com o 
Conselho Nacional da Juventude, São Tomé e Príncipe.

- 2 de julho de 2013 - Assinatura de protocolo de cooperação com 
a Federação Cabo Verdiana da Juventude.

- 8 de julho 2013 - Assinatura de protocolo de parceria com 
Universidade Autónoma de lisboa, Portugal

2013 - O futuro da Bué Fixe é grande. E como grande associação
que é, com grandes fundadores e grandes membros,
grandes associados e colaboradores a Bué Fixe vai além-mar.
A expansão da associação, será para lá dos oceanos, das cores,
dos costumes e culturas, para lá das barreiras sempre com vista
em fazer chegar a mensagem e o apoio a todos os que precisam.

A Bué Fixe não envelhece nem tem idade.
Porque será sempre de jovens para jovens.
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Agradecimentos 
especiais a entidades 
e individualidades

AJPAS- Associação de 
Intervenção Comunitária, 
Desenvolvimento Social 
e de Saúde

Aliança Francesa - São Tomé

Drª Ana Filgueiras

Associação da Comunidade 
de São Tomé e Príncipe 
em Portugal

Associação Galo Cantá

Associação Nacional da 
Diáspora Juvenil Africana 
em Portugal 

Associação Nacional de 
Famílias para a integração 
de pessoa deficiente (AFID)

Associação Santomense de 
Promoção da Família

B2 Design

Câmara Municipal 
da Amadora

Carlos Menezes

Carlos Pedro

Centro Cultural Português/
Instituto Camões - São Tomé

Centro Norte-sul 

Cidadãos do Mundo

Conselho da Europa

Conselho Nacional da 
Juventude de Portugal

Conselho Nacional da 
Juventude de São Tomé 
e Príncipe
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Departamento dos Assuntos 
Económicos e Sociais das 
Nações Unidas

Divisão da Juventude 
da União Africana

Divisão de Política Social 
e Desenvolvimento 
das Nações Unidas

Domingas Mandinga

Embaixada de Cabo Verde 
em Portugal

Embaixada de Portugal 
em São Tomé e Príncipe

Faculdade Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa

Federação Cabo-Verdiana 
da Juventude

Federação Nacional das 
Associações Juvenis (FNAJ)

Fernanda Almeida 

Fórum Europeu da Juventude

Forum Nacional da Sociedade 
do VIH/SIDA
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Rádio BBC

Rádio França Internacional

Rádio Nacional de São Tomé
e Príncipe

Rádio Renascença

RDP-África

REFER-
Rede Ferroviária Nacional

Ricardo Pestana

RATO- ADCC  

RTP- Internacional

RTP-África

Sapo Angola

Sapo Cabo Verde 

Sapo Moçambique 

Sapo Portugal

Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras 

SIC

Televisão Santomense

46

Fundação MTV Staying Alive

Fundação Portugal – África

Fundação Pró- Dignitate

Global Dialogue

Grupo Português 
de Ativistas sobre 
Tratamentos de VIH/SIDA

Instituto Português do 
Desporto e Juventude

Ismael Sequeira

João Pedro Martins

Jornal da Região- Amadora

Junta de Freguesia
da Falagueira

Lab Design

Maria Celina

Mediação Intercultural
em Serviços Públicos 

Médicos do Mundo
- São Tomé

Membros da Bué Fixe

Ministério da Saúde de São 
Tomé e Príncipe

MTV Portugal

Neusa de Melo

Nilton Medeiros 

Nós Por Lá

One Young World 

Opusgay

Organização Internacional
da Francofonia

Organização Mundial
de Saúde- São Tomé

Óscar Alves

Paula Borges

Paulo Jorge Loureiro 

Peace Child International 

Programa Juventude em Ação

Programa Nacional de Luta 
Contra Sida de São Tome
e Príncipe

Programa Nacional para
a Infeção pelo VIH/sida
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TV Amadora

UNICEF- Fundo das Nações 
Unidas para a Infância- 
São Tomé

Universidade Autónoma
de Lisboa

Vidas Alternativas 

Viração- Educomunicação

A Bué Fixe, agradece a todos os referidos anteriormente
pela colaboração, pois sem a ajuda de todos estes nomes
e organizações a associação nunca chegaria tão longe.

Um muito obrigado e um bem haja.

FICHA
TÉCNICA
Título| Bué Fixe: 
Dez anos com jovens, 
ao serviço dos jovens
Edição| 

Bué Fixe - Associação 
de Jovens, 2013

Coordenação Editorial| 
Ajala Carvalho 
e Dynka Amorim 

Design gráfico e Paginação: 
João Gonçalves

Revisão e supervisão: 
Ana Filgueiras, 

Fernanda Queirós, 
Cidadãos do Mundo/
Rede Sida

Reservados todos os direitos: 
Bué Fixe -  Associação de Jovens

Morada: Rua António Correia, 1º C, 2 Esquerdo.
Código Postal: 2700-067, Amadora, Portugal

Contactos:
Tel: 926007149
grupobuefixe@gmail.com
www.buefixe.com.pt
        facebook.com/associaçãobuefixe



48


