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MENSAGEM DA DIREÇÃO 

 

A Bué Fixe- Associação de Jovens é uma associação juvenil afro-

portuguesa e associação de imigrantes, com sede no município de Amadora, e 

com o estatuto de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 

(ONGD). 

É referenciada como “Boas Práticas” no Relatório Mundial da Juventude 

da Organização das Nações Unidas (ONU), pelos programas na área da 

promoção e acesso a serviços de saúde e, particularmente, pelas atividades que 

desenvolve na prevenção das IST/VIH/sida voltadas para jovens com origens 

nos países africanos de língua oficial portuguesa e residentes em comunidades 

mais vulneráveis.  

 

Fundada em Setembro de 2003, em São Tomé e Príncipe, a BUÉ FIXE começou 

como uma revista produzida por um grupo de jovens são-tomenses que  tinha, 

e mantém, como objetivo prioritário, informar e educar os jovens para a 

prevenção das IST/VIH/sida. Em Agosto de 2010 foi formalizada, juridicamente, 

em Portugal, como Associação Juvenil. Este ano a Associação Bué fixe 

completou 15 anos de existência, um ano de celebração de muito trabalho de 

preparação e formação, de muitas atividades, e de boas vindas a novos sócios 

e a novas caras nos órgãos sociais.   

 

Este relatório anual destaca as principais atividades realizadas, assim como 

outras iniciativas nas quais participamos ao longo de 2018, tanto a nível 

comunitário, como nacional e internacional. 
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APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

 

NOSSA VISÃO 

O bem-estar social inclusivo dos jovens, com origens nos países africanos que 

falam português e que vivem em Portugal, em condições de maior 

vulnerabilidade. 

NOSSA MISSÃO 

Dinamizar e realizar programas de cariz social com/para esta população 

particular de jovens, através do desenvolvimento de ações capazes de garantir 

a participação ativa e crítica dos jovens em todas as instâncias responsáveis 

pela definição das políticas ou iniciativas que direta, ou indiretamente, os 

afetem. Resumidamente, elencamos alguns dos nossos objetivos principais: 

▪ O desenvolvimento de atividades de educação para a proteção e 

promoção da saúde dos jovens, com prioridade para a prevenção de 

fatores de maior risco da gravidez indesejada, infeções de transmissão 

sexual, incluindo o VIH e a SIDA, uso e abuso de drogas, violência no 

namoro entre outras. 

▪ A divulgação de serviços de informação, aconselhamento e 

oportunidades para jovens na área de emprego, estágios, eventos, 

voluntariado, formação e programas de mobilidade. 

▪ A produção de conteúdos para vídeos, programas radiofónicos, 

publicações impressas e eletrónicas, dirigidos aos jovens, como modo de 

promover o seu processo de formação e integração social. 

NOSSOS VALORES  

Respeito, diversidade, solidariedade e inclusão. 

POPULAÇÕES E COMUNIDADES COM QUEM TRABALHAMOS 

Damos maior atenção aos jovens com origens nos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa - ou que se expressam em português – residentes em 
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comunidades mais vulneráveis da região da Grande Lisboa e, particularmente, 

no Município de Amadora. 

 

O QUE FAZEMOS 

• Realização de Workshop Educativos, voltados para prevenção das 

IST/VIH/sida, gravidez na adolescência, violência no namoro, discurso de 

ódio, direitos sociais e associativismo juvenil; 

• Realização de Ações de Rua e Campanhas, voltadas para a prevenção 

das IST/VIH/sida, e da gravidez na adolescência, a par da promoção da 

saúde como um todo; 

• Produção e Publicação, nas redes sociais, de conteúdos de vídeos 

para a promoção da saúde e prevenção de infeções e doenças ; 

• Envio e Publicação de Mensagens educativas- via SMS e nas redes 

sociais-voltadas para prevenção das IST/VIH/sida e da gravidez na 

adolescência; 

• Distribuição de Preservativos, Folhetos e Cartazes 

Educativos, voltados para prevenção das IST/VIH/sida, nos locais de 

concentração de Jovens (Estações de comboios, Escolas, Bairros, 

Pousadas de Juventude, Salões de Cabeleiros, Discotecas, Festivais, 

Universidades, Eventos Juvenis); 

• Apoio à realização de Rastreios de VIH/sida, sífilis, hepatites, 

diabetes, tensão arterial entre outras, nas nossas instalações, 

realizadas pelos nossos parceiros; 

• Projeção de Filmes Educativos e realização de Sessões de Cinema, 

voltadas para prevenção das IST/VIH/sida, gravidez precoce e promoção 

da saúde; 

• Divulgação de Oportunidades de emprego, estágios e 

formação para jovens, tanto a nível nacional como internacional; 

• Realização de Ações de Advocacia, local e internacional, para 

promover a participação juvenil nas tomadas de decisões de políticas 

públicas; 
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• Produção da Revista BUÉ FIXE para/com jovens, em suporte digital; 

• Produção de  conteúdos de vídeos com interesse para jovens, no 

canal Bué Fixe TV, no Youtube, e no Programa de TV, “Bem-vindos “ 

na RTP-África; 

• Organização e Participação em Oficinas, Ações de Formação, 

Fóruns, Visitas de estudo, Seminários, intercâmbios, 

Conferências e Debates com/para jovens, tanto a nível local, nacional 

como internacional, no âmbito do programa Erasmus Mais e outros 

programas de mobilidade; 

• Realização de Workskhops/Ações de Formação na área de 

fortalecimento/capacitação institucional , voltadas para associações; 

• Receção de Estagiários, no âmbito de programas de mobilidade, 

formação e empregabilidade para jovens; 

• Receção e Formação de Voluntários , para atividades sociais e 

comunitárias, através de metodologias de educação não formal para 

jovens , a exemplo da Educação por Pares que fomos pioneiros; 

• Apoio técnico ao processo de criação de Associações Juvenis e 

Movimentos de Jovens nos países africanos de língua oficial portuguesa. 

 

 

PARCERIAS E FILIAÇÕES  

Uma das nossas estratégias é o estabelecimento de parcerias capazes de 

contribuir para a sustentabilidade das iniciativas e programas que 

desenvolvemos. Desde o início, temos realizado várias atividades com vários 

parceiros e entidades, tanto públicas como privadas, tanto a nível local, 

nacional como internacional. Para ver a lista de mais parceiros com os quais 

trabalhamos, clicar em www.associacaobuefixe.pt 
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018: 

 

 

Programa Com Consciência 

 

 Em 2018 implementamos o nosso 

programa “Com Consciência”, financiado 

pelo programa Guilead GENESE, que teve 

como objetivo principal sensibilizar à 

juventude da Amadora para a 

importância da prevenção do vírus VIH e 

da SIDA, e capacitá-los para serem criadores e disseminadores de conteúdos 

educacionais multimídia, tornando-se agentes sensibilizadores dentro da própria 

comunidade. O programa promoveu a cooperação, aprendizagem entre pares, 

e o intercâmbio de experiências.  

O programa teve a duração de 9 meses (Abril – Dezembro) e atingiu perto de 

200 jovens, através de oito sessões de sensibilização, um workshop audiovisual 

e três eventos multiplicadores. Foram criados diversos materiais educativos 

como apresentações em power point, cartazes,  folhetos, três vídeos feitos por 

jovens,  e um  modelo de sessão de sensibilização sobre  o VIH e IST.  
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Programa Oportunidades Jovens (Bué Fixe) 

 

Este programa pretende divulgar 

oportunidades na área do emprego, 

formação, estágios, intercâmbios, oficinas, 

conferências, seminários, e outros programas 

e iniciativas de interesse dos jovens, na 

página de Facebook da Associação Bué Fixe e em locais de concentração dos 

jovens.  

Em 2018 foram divulgadas vinte (20) oportunidades, com o intuito de 

apoiar o  processo de formação, integração social e profissional dos jovens. 

 

Programa Saúde é Bué Fixe 

Este programa para adolescentes e jovens, 

iniciou em julho de 2017, e tem como objetivo 

produzir conteúdos educativos sobre a 

promoção da saúde e prevenção das doenças 

em formato vídeo e sua divulgação nas redes 

sociais (Facebook e Youtube). Em 2018 foram 

produzidos e publicados três vídeos e os temas 

abordados focaram-se, essencialmente sobre  as 

Infeções Sexualmente Transmissíveis. 

 

Agência Jovem de Notícias Portugal 

Esta iniciativa foi criada em 2017, e consiste na produção e 

publicação online de conteúdos informativos/noticiosos em 

textos, vídeos, fotos, áudios entre outros meios ,produzidos 

por jovens e dirigidas, exclusivamente, a este grupo, através 

do apoio de vários parceiros locais, nacionais e 

internacionais. 
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Esta iniciativa resulta da parceria com a ONG Brasileira Viração, Rede Jovens 

CPLP e Bué Fixe, e enquadra-se no modelo da Agência Jovem de Notícias do 

Brasil, da Itália e das experiências de vários anos de trabalho da Bué Fixe, na 

produção de conteúdos, produzidos e dirigidos aos jovens. Em 2018,  foram 

publicadas na página de Facebook da Agência Jovem de Notícias Portugal, 

vinte (20) conteúdos  informativos/noticiosos inseridos em textos sobre 

assuntos juvenis tanto em Portugal como no resto do mundo. 

 

REDE DE DIREITOS.SAUDE 

 

O Portal Rede de Direitos é um portal que reúne educadores, ativistas e 

profissionais das várias áreas do saber,  com larga 

experiência de trabalho direto com populações que 

vivem em condições de maior vulnerabilidade.  

para a  promoção dos direitos e da saúde. Em 2018, 

foram publicadas cerca de 50 conteúdos, tanto no 

portal como no Facebook, sobre a promoção de saúde e dos direitos nos países 

de língua oficial portuguesa.  

 

 

REDE VIH/ SIDA NOTÍCIAS  

Trata-se de uma página de Facebook voltada para a partilha diária de notícias, 

saberes e Boas Práticas de resposta às IST/VIH/sida nas comunidades e países 

que falam português. Em 2018, foram divulgados cerca de vinte (20) conteúdos 

sobre IST/VIH/sida nos países de língua oficial portuguesa. 
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REDE JOVENS CPLP  

É uma rede, criada a partir de uma página de Facebook ,que reúne Jovens com 

origens nos países que compõem a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), para a partilha e promoção de atividades interculturais de 

troca de experiências entre jovens da CPLP exclusivamente em língua 

portuguesa. Esta iniciativa é dirigida pela DA Consulting em parceria com a Bué 

Fixe. 

Em 2018 foram partilhadas trinta (30) oportunidades interculturais de troca de 

experiências entre os distintos países de língua oficial portuguesa. 

 

 

Participação em Eventos e Atividades Nacionais  

 

Assembleia Geral da PAR- Plataforma de Apoio aos Refugiados, para 

análise conjunta com os vários membros,  do Relatório de Atividades de 2017 e 

Plano de actividades para 2018, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; 

Assembleia Geral eletiva da PAR -Plataforma de Apoio aos Refugiados, 

Instituto S.João de Deus, em Lisboa;.  

 

Conferência Refugiados e Acesso à Justiça, organizada pela Ordem dos 

Advogados e Agência Europeia de Direitos Fundamentais, Lisboa; 

 

Apresentação dos Resultados do Orçamento Participativo Jovem 

Portugal 2017, organizado pelo Instituto Português da Juventude e Desporto, 

, Centro da Juventude de Lisboa; 

Conferência “ O Sistema de Saúde Português”, Conselho Nacional de 

Saúde, Auditório Cardeal Medeiros, Universidade Católica, Lisboa; 
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 No dia 5 de Março a Bué-fixe participou na abertura da Semana da Mulher, 

junto com a jornalista Fernanda Freitas para falar sobre os direitos humanos e 

o empoderamento da mulher, Escola secundária Men Martins. 

 

Participação na Cerimónia de Lançamento 

da Iniciativa «VIH: Passado, Presente e 

Futuro 90-90-90», onde foram apresentados 

os mais recentes resultados alcançados por 

Portugal, no âmbito das Metas 90-90-90 da 

ONUSIDA, organizada pelo Ministério da 

Saúde, Assembleia da República, Lisboa, Portugal;  

 

Participação nas Comemorações do 39º aniversário do Município de Amadora, 

organizado pela Assembleia Municipal de Amadora, Paços do Concelho, 

Amadora;    

 

 

Participação em Eventos e Atividades  internacionais   

 

-  Africa Arts for Peace Forum, organizado pela ONG African Artist 

Peace Initiative, 24- 28 de janeiro, Addis Abeba, Etiópia  

 
- Assembleia Geral da ADEPT (Plataforma da Diáspora Africa na 

Europa), 4 a 6 de junho, Bruxelas- Bélgica 

 
- 9º Diálogo de Desenvolvimento da Diáspora (DDD9), 

especificamente no Painel de Alto Nível sobre "Mulheres e Meninas em 

movimento: rumo a um trabalho mais seguro e migração para as 

mulheres”organizado pela Comissão Europeia, (4 a 6 de junho), 

Bruxelas, Bélgica  
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- Seminário de Avaliação da Formação de Longa Duração do 

programa #ENTER, uma iniciativa  para promover os direitos sociais 

dos jovens nas áreas mais desfavorecidas organizado pelo Conselho da 

Europa,  11 - 20 de Junho,  Estrasburgo, França. 

- Assembleia Geral Extraordinária da European Youth Press,  25 e 

26 de Agosto em Cascais, Portugal. 

- Assembleia Geral da European Youth Press,  (17 e 18 de novenbro 

Berlim, Alemanha 

 

Pograma Erasmus Mais- Juventude em Ação   

Participação em Cursos e Intercâmbios internacionais   

 

Em 2018 foram realizadas as seguintes Formações / Intercâmbios 

internacionais:  

 

Level One – Tirol (Áustria) (30 Jun – 8 Jul) 

A formação “Level One”,  teve como principal objetivo dar ferramentas em 

educação não formal e promover a partilha de experiencias de trabalhadores no 

setor  da juventude. 

A Formação contou com vinte e seis (26) participantes de República Checa, 

Estónia, Espanha, Hungria, Polónia, Letônia, Roménia, Reino Unido, Itália, 

Dinamarca, Eslovénia, Bulgária e Portugal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/enter?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBa5B5ykaPXhun4ja9rAmjWxpuIjrIlI89de54QT7dSfdZks_DHPqxLkqUvpT2CDD4r2D98PvwKKcU9bu00Wt_QOvGcWun68huv-TYrhf3YcCLxsZD2OWPl6XLGybtqAgOU42JE5ZcEStjfmZ0n5OstRI-BtrjTB7YMa-tnGy0JUkN-o6u_MjkGGfjEZPo_sPH6vu4YGOjdNTDFcY0yYSMGaE-Q1008u0Aqz3M56cMgN5mWKv9Owca0h_xpFlvwZSDh9TthCgeObyvAvI6MJ1dBtO8MCNeqv_bY15Lw6CIg8UhKFgFhXktfuR51Ee5p1B0I6sd8Ddau05MJIUfVj9vVlA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enter?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBa5B5ykaPXhun4ja9rAmjWxpuIjrIlI89de54QT7dSfdZks_DHPqxLkqUvpT2CDD4r2D98PvwKKcU9bu00Wt_QOvGcWun68huv-TYrhf3YcCLxsZD2OWPl6XLGybtqAgOU42JE5ZcEStjfmZ0n5OstRI-BtrjTB7YMa-tnGy0JUkN-o6u_MjkGGfjEZPo_sPH6vu4YGOjdNTDFcY0yYSMGaE-Q1008u0Aqz3M56cMgN5mWKv9Owca0h_xpFlvwZSDh9TthCgeObyvAvI6MJ1dBtO8MCNeqv_bY15Lw6CIg8UhKFgFhXktfuR51Ee5p1B0I6sd8Ddau05MJIUfVj9vVlA&__tn__=%2ANK-R
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Moving Ideas Forward - Podgorica, Montenegro (14 – 21 Out) 

A formação “Moving Ideas Forward”, teve como principal melhorar as 

competências na área do associativismo, elaboração  de candidaturas e 

angariação de fundos para as ONG. Esta formação foi realizada no 

âmbito do Programa da União Europeia, Erasmus Mais, e decorreu em 

Podgorica, Montenegro.  Na 

Formação participaram cerca de 40 

jovens (18 – 30 anos) + 10 líderes de 

10 organizações de diferentes países 

(Eslováquia, França, Alemanha, Itália, 

Suécia, Arménia, Portugal, 

Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina).  

 

Humour Is Serious Business -  Villach Haubtbahnhof, Áustria (5 – 12 Nov) 

A formação   "Humour is serious Business tinha como objetivo  promover um  

espaço para os participantes examinarem questões, preocupações e dúvidas 

relacionadas ao uso do Humor, como ferramenta educativa para trabalhar e 

engajar os Jovens.  Na Formação participaram cerca de 30 jovens + doze 

(12) organizações de diferentes países (Áustria, Bulgária, República Checa, 

Estónia, Alemanha, Hungria, Reino Unido, Itália, Portugal, Roménia, Eslovénia e 

Espanha). 

Invisible Power: Unlock The Emotional Connection - Złoty Stok, Polónia” 

(10 – 18 Nov) 

A formação “Invisible Power” teve como principal 

objetivo desenvolver as competências emocionais 

dos youth workers (técnicos da juventude), e 

compartilhar ferramentas inovadoras para 

promover a inclusão social em suas comunidades. 
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Na Formação participaram (vinte e quatro)24 jovens (cinco)5  organizações de 

diferentes países (Polónia, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Estónia, Roménia 

e Turquia).  

 

Let's stand up for tolerance - Eslovénia.” (28 Set – 6 Out) 

 

A formação “Let's stand up for tolerance” visou debater a luta pela igualdade e 

a promoção dos direitos humanos, para a formação dos participantes sobre o 

Discurso do Ódio, trabalhar as suas competências e melhorar as suas 

capacidades de leitura crítica dos mídia. Na formação participaram cerca 

de (trinta e seis)36 participantes da Eslovênia, Portugal, Polônia, Romênia e 

Grécia.  

 

Do we know how to listen, watch and read correctly? - Dryanovo 

Bulgaria (7 – 16 Out) 

A formação “Do we know how to listen, watch and read correctly” teve como 

principal objetivo melhorar a alfabetização mediática entre jovens, incentivar o 

pensamento crítico na criação de conteúdos nos mídia e desenvolver 

habilidades comunicativas e digitais. No intercâmbio participaram vinte (20) 

jovens de (cinco) 5 organizações de diferentes países (Bulgária, Sérvia, 

Macedónia, Hungria e Portugal).  
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Cre-Active Training Course - Velden Am 

Wörthersee – Austria (3 – 10 Out) 

A Formação “Cre-Active”, foi desenvolvido como 

um módulo para técnicos de juventude / 

formadores como apoio a resposta às suas 

questões sobre Criatividade e fomento ao emprego entre jovens. Foram 

abordados a ideia de criatividade em diferentes níveis, e a autoavaliação das 

novas competências que melhoram as oportunidades dos jovens num mercado 

de trabalho composto por uma diversidade de culturas, tradições e hábitos no 

contexto europeu.  Na Formação participaram vinte e nove (29) jovens de dez 

(10) organizações de diferentes países (Áustria, Bulgária, República Checa, 

Estónia, Alemanha, Hungria, Reino Unido, Itália, Portugal e Roménia). 

 

Thanks, But No Tanks - Polonia (13 – 20 Out) 

A formação teve como principais 

objetivos dar competências e métodos 

aos participantes para analisar os 

conflitos, ensiná-los a agir com 

sabedoria,  e serem líderes ativos na 

sociedade civil usando a comunicação 

não-violenta, no âmbito do programa da 

União Europeia Erasmus Mais. Na Formação participaram (doze)12 

organizações de diferentes países (Portugal, República Checa, Estónia, 

Dinamarca, França, Grécia, Espanha, Áustria, Malta, Hungria, Itália E Polónia) e 

contaram com vinte e dois (22) profissionais.  
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Lets ESC – Málaga (Espanha) (13 – 21 Nov) 

 

A formação Lets ESC” teve como principal objetivo a promoção e ensino de 

diversas técnicas de Dinamização Internacional, processo de criação de projetos 

internacionais, planeamento, team building, angariação de fundos, captação de 

parceiros e resolução de 

conflitos.   Na 

Formação participaram cerca 

de trinta (30) participantes 

entre jovens Responsáveis de 

ONGs e Associações de Jovens 

de diferentes países (Croácia 

Estônia Finlândia Alemanha 

Grécia Itália Polónia Portugal Roménia Eslovénia). 

 

 

How to Read Media in the Post-Truth era - Berlim, Alemanha  (12 – 19 

Nov) 

 

Esta formação teve como objetivo a promoção e a criação de mídia socialmente 

responsável e combater a manipulação da mídia de massa. Visou, também,  

aumentar as competências profissionais dos jovens mediadores e promover a 

sua responsabilidade perante a sociedade, contribuindo para a literacia 

mediática pública e a capacidade das pessoas para fazer análises básicas (em 

massa) dos media, bem como refletir e combater as práticas de manipulação 

nos meios de comunicação de massa. 
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Media Moving Forward: I & II Reporting on and Using New 

Technologies - Graz, Austria (9 – 15 Jul & 26 Nov – 2 Dez) 

 

O objetivo desta formação 

foi trazer a ciência por trás 

das novas tecnologias para 

mais perto do público, e 

assim popularizá-lo. 

Durante o curso de 

formação de uma semana (seminários, workshops, visitas de estudo), os 

participantes tiveram a oportunidade de participar em workshops e seminários 

sobre o uso de novas tecnologias nos meios de comunicação, cobrir o Festival 

do Prémio Europeu da Juventude (EYA) e apresentar as suas reportagens aos 

outros participantes. Os países participantes foram a Áustria Alemanha Itália 

Portugal Arménia Bielorrússia Bósnia e Herzegovina Montenegro. 

 

 

Mission ReACT - Velden, Áustria (10 – 17 Dez) 

 

Esta formação teve como objetivo principal ajudar os jovens a adquirir 

competências na área da cidadania e a desenvolver projetos a nível local, 

nacional e internacional. ReACT é um curso de formação que foi desenvolvido 

como um módulo para jovens trabalhadores / formadores de forma a ajudá-los 

a responder às suas perguntas relativas às questões de cidadania europeia. 

Houve participantes de diferentes países como Áustria, Bulgária, República 

Checa, Estónia, Alemanha, Hungria, Reino Unido, Itália, Portugal, Roménia, 

Espanha e Eslovénia.  
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Bué Fixe nos Media 

 

 

 

Tivemos destaques em vários órgãos de comunicação social, em Portugal, 

principalmente nas atividades sociais realizadas em 2018.  Entre outros, fomos 

convidados a participar no “Programa "Etnias", da SIC com a apresentadora 

Liliana Campos, para falar das suas atividades sociais. 

  

 

 

Programa de Estágios da Bué Fixe 

 

A Bué Fixe recebeu em 

Outubro a  estagiária Tanja 

Gačević, natural do 

Montenegro. Este estágio, 

com duração de três meses, 

(04/10/2018 – 10/01/2019), 

enquadra-se no âmbito do 

Programa Erasmus + 

Estágio.  Durante a sua 

presença apoiou a 

associação nas diferentes atividades sociais. 

  



19 

 

 
Portal:Associacaobuefixe.pt  | E-mail: grupobuefixe@gmail.com / Facebook.com/Associacaobuefixe 

 

 

 

 

Visitas à Bué Fixe  

Fomos visitados por várias entidades, como associações de jovens, 

individualidades, associações de estudantes e entidades parceiras ao nível local, 

nacional e internacional, com o objetivo de conhecer de perto o trabalho, boas 

práticas e funcionamento da Bué Fixe.  

 

Prémios e distinções:   

 

 A Bué Fixe, através do programa “Com Consciência”, recebeu a distinção do 

programa Guilead, na área dos projetos comunitários. 

 

Mónica Salas – Presidente da Direção 

 

Angariação de Fundos  

Em relação a angariação e mobilização de fundos, foram implementadas 

algumas estratégias, inseridas no Plano de Angariação de Fundos, criada pela 

Associação Nova Social Consulting e do Plano Estratégico. Entre as principais 

estratégias constou a elaboração de candidaturas de projetos a fontes de 

financiamentos, campanha de angariação de associados, prospeção de 

programas de responsabilidade social das empresas, entre outras.  
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Comunicação  

Foi implementada a estratégia de comunicação da Associação já existente, 

inserida no Plano Estratégico e no Plano de Marketing sobre a Bué Fixe, 

elaborado no âmbito de uma tese de mestrado. O objetivo foi  melhorar e 

adequar a nossa imagem junto dos parceiros e população com quem 

trabalhamos.  

 

 

OUTROS EVENTOS: 

 

Reunião com a Vereadora para área da Juventude da Câmara 

Municipal de Amadora: 

Os membros da Bué Fixe reuniram-se 

no 8 de Fevereiro com a Vereadora 

para área da Juventude, Saúde e 

Intervenção Social, Susana Nogueira. 

O Objetivo deste encontro foi dar a conhecer ,a esta responsável, as atividades 

desenvolvidas pela Bué Fixe ao longo dos 15 anos da sua existência. A 

vereadora Susana Nogueira durante a sua intervenção, elogiou a Bué Fixe por 

este longo percurso e bons resultados alcançados.  

 

 

Participação no Fórum da Coragem 

A Bué Fixe participou no Fórum organizado pela Amnistia Internacional 

Portugal, no dia 9 de Dezembro, a fim de promover as sinergias entre as 

organizações que lutam pelos Direitos Humanos em Portugal. O evento contou 

com um debate sobre os Refugiados com a intervenção de Amin Hashem, com 

a Assembleia Geral e uma Cimiera da Coragem dos Direitos Humanos. 
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Dia de portas abertas do associativismo Bué Fixe: 

No dia 15 de Dezembro convidamos todos 

os nossos membros, amigos, assim como 

líderes associativos, técnicos de juventude e 

pessoas interessadas no nosso dia de Portas 

Abertas do Associativismo Bué Fixe para 

participarem em distintas atividades nas 

instalações da Bué Fixe na Amadora. 

Foram organizadas várias atividades, tanto teóricas como práticas, com o 

objetivo de proporcionar diversas técnicas e recomendações na área do 

Associativismo: 

• Lançamento da brochura - 15 anos de impacto na vida dos jovens: No 

âmbito da comemoração dos 15 anos de existência da Bué Fixe, 

lançámos esta publicação com os depoimentos dos membros, de 

voluntários, de antigos estagiários, de parceiros e das populações com 

quem trabalhamos, relativamente às atividades e ao impacto das ações 

desenvolvidas: 

• Sessão de informação: como organizar projetos de voluntariado: Após 20 

anos de existência do Serviço Voluntário Europeu (EVS), surgiu um novo 

e interessante programa de voluntariado chamado Corpo de 

Solidariedade Europeu (ESC) e neste âmbito, foram partilhadas as novas 

informações para as organizações e participantes. 

• Sessão de formação: como preparar uma sessão de sensibilização para 

jovens: No âmbito do projeto Com Consciência, financiado pela Gilead 

GENESE, foi criado um modelo de sessão de sensibilização destinado ao 

público jovem. Nesta sessão foram partilhadas metodologias, recursos, 

instrumentos de avaliação, definição de objetivos, gestão de conflitos, 

etc… 
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Aniversario da Associação: 15 da Bué Fixe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 22 de Setembro convidamos todos os amigos para a festa de Aniversário 

dos 15 anos da Bué Fixe. Neste dia foram realizadas as seguintes atividades: 

• Receção e boas-vindas. 

• Breve reflexão sobre o nosso trabalho, lembrando os nossos logros, 

analisando o momento presente e aventurando futuros planos. 

• Momento de convívio, com concerto de Aleh Santos e degustação do 

bolo de aniversário. 

• Mensagem da presidente da Bué Fixe 
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Impacto Bué  Fixe 

Em 2018, foram publicados os vídeos na 

pagina de facebook da Bué Fixe, com 

depoimentos  de  impacto dos membros, 

de voluntários, de antigos estagiários, de 

parceiros e das populações com quem 

trabalhamos,   relativamente às 

atividades e ao impacto das ações desenvolvidas. 

 

Assembleia geral  

Foi realizada, na sede de trabalho da Bué Fixe, a Assembleia geral, para 

apresentação do plano de atividades/orçamento, atividades/contas, eleição e 

tomada de posse dos novos membros da direção; 

 

Celebração de datas importantes 

À semelhança dos anos anteriores, celebramos e recordamos algumas 

datas importantes que se integram no nosso trabalho, através de publicação 

e referencia , via de banner comunicativo, na página de Facebook da Bué Fixe. 

 

Exemplo de celebrações: 

o 13 Fevereiro- Dia Mundial da Rádio  

o 14 Fevereiro- Dia de São Valentim 

o 8 Março- Dia Mundial da Mulher 

o 7 Abril- Dia Mundial da Saúde 

o 18 Maio- Dia Mundial da Cidadania  

o 21 Maio- Dia Internacional da Diversidade Cultural para o 

diálogo e desenvolvimento  

o 25 Maio- Dia de África 

o 5 Junho- Dia Mundial do Ambiente 

o 25 Junho- Independência de Moçambique  

o 5 Julho- Independência de Cabo Verde  
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o 12 Julho- Independência de São Tome e Príncipe  

o 12 Agosto- Dia Internacional da Juventude 

o 31 Agosto- Dia Internacional da Solidariedade  

o 24 Setembro- Independência de Guiné Bissau 

 

o 2 Outubro- Dia Internacional da Não- Violência 

o 1 Novembro- Dia da Juventude Africana 

o 11 Novembro- Dia da Independência de Angola   

o 25 Novembro- Dia Internacional da Eliminação da Violência 

contra Mulher  

o 1 Dezembro- Dia Mundial da Luta Contra a Sida 

o 5 Dezembro- Dia Internacional do Voluntariado 

o 10 Dezembro- Dia Internacional de Direitos Humanos 

o 18 Dezembro- Dia Internacional dos Migrantes 
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CONTACTOS 

Email: grupobuefixe@gmail.com 

Telemóvel: 00 351 932 222 955 

Facebook: facebook.com/Associacaobuefixe 

Portal: http://www.associacaobuefixe.pt  

 

 

DIREÇÃO DA BUÉ FIXE  

Mónica Salas Corrigan, Maria Fernandes e Rute Gomes   

SUPERVISÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS  

Dynka Amorim e Ana Filgueiras  
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