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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.  

 

Foi fundada em Setembro de 2003, em São Tomé e Príncipe, como uma revista 

produzida por um grupo de jovens são-tomenses, destacando-se o ativista e 

empreendedor social, Dynka Amorim. 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. 

 

A missão é dinamizar e implementar, programas capazes de contribuir para um 

efetivo exercício de cidadania destes jovens, com prioridade para a promoção dos 

seus direitos humanos e sociais , prevenção das IST/VIH/sida  gravidez precoce 

e não desejada desenvolvendo uma permanente formação- no campo de 

trabalho- dos muitos jovens envolvidos. 

 

Prioriza o apoio aos jovens (com origens nos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP)), residentes na Região da Grande Lisboa, e que vivem em 

condições de maior vulnerabilidade, incluindo o risco de infeção por IST/VIH/sida, 

desemprego, discriminação entre outros fatores que contribuem para a sua 

marginalização social. 
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Este relatório anual destaca os principais programas e as ações que foram 

realizadas, assim como outras iniciativas nas quais participamos ao longo de 

2017, 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 de 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, programas de mobilidade. 

 A produção de conteúdos para vídeos, programas radiofónicos, 

publicações impressas e eletrónicas dirigidas 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 

comunidades mais vulneráveis da  região da Grande Lisboa e, particularmente, 

no Município de Amadora. 
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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; 

 Produção e Publicação de conteúdos de vídeos, para promoção da 

saúde e prevenção de infeções e doenças nas redes sociais; 

 Envio e Publicação de Mensagens educativas de SMS, nas redes 

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

adolescência; 

 Distribuição de Preservativos e Folhetos/Cartazes 

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

concentração de Jovens (Estação de comboios, Escolas, Bairros, Pousada 

de Juventude, Salões de Cabeleiros, Discotecas, Festivais, Universidades, 

Eventos Juvenis); 

 Apoio à realização de Rastreios de VIH/sida, sífilis e 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 saúdes; 

 Divulgação de Oportunidades de emprego, estágio e formação para 

jovens, tanto a nível nacional como internacional; 

 Realização de Ação de Advocacia local e internacional, para 

promover a participação juvenil nas tomadas de decisões de políticas 

públicas; 

 Produção de Revista para/com jovens em suporte digital; 
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 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 e internacional no âmbito do 

programa Erasmus Mais e outros programas de mobilidade; 

 Realização de Workskhop/Ações de Formação para associações na 

área de fortalecimento/capacitação institucional; 

 Receção de Estagiários, no âmbito de programas de mobilidade, 

formação e empregabilidade para os jovens; 

 Receção de Voluntários para atividades sociais e comunitárias, através 

de metodologias como a educação por pares e não formal para  jovens; 

 Apoiamos tecnicamente, o processo de criação de Associações Juvenis 

e Movimentos de Jovens nos países africanos de língua portuguesa. 

 

PARCERIAS E FILIAÇÕES  

Um dos objetivos da nossa missão é o estabelecimento de parcerias capazes de 

contribuir para a sustentabilidade das iniciativas e programas que 

desenvolvemos. Desde o início, já realizamos várias atividades com vários 

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

como internacional, entre as quais: 

 Fundação Portugal-África 

 Rede de Direitos Saúde  

 Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova  

 Camara Municipal de Amadora-Programa PAMA 

 Fundação Oriente 

 Fundação MTV Staying Alive 

 Rede Jovens CPLP 

 Entrajuda 

 MTV Talento 
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 Fundação Montepio 

NOTA: Para ver a lista de mais parceiros com quem trabalhamos, clicar em 
www.associacaobuefixe.pt 
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017 

Atividades ao nível comunitário  

 Programa “ Nossa Resposta às IST/VIH/sida 

 

Este programa, que se mantem desde 2003, resulta da implementação de várias 

iniciativas, com vários parceiros, na área da prevenção das IST/VIH/sida e 

promoção da saúde sexual e reprodutiva dos jovens em referencia  

Usamos metodologias educativas inovadoras- sempre alicerçadas na Educação 

entre Pares - que introduzimos de modo pioneiro em Portugal - entre as quais 

sessões de esclarecimento, ações na rua, distribuição de preservativos, 

divulgação nas redes sociais de conteúdos educativos, produção de vídeos, 

cartazes e uma revista, com o objetivo de promover o acesso a informação e 

serviços de sensibilização/prevenção voltados para a atenção às IST/VIH/sida, 

dirigidas com/para jovens que vivem em contextos sociais difíceis, com atenção 

particular para os residentes no Concelho da Amadora, Sintra e Lisboa.  

Atividades realizadas: 

  Quatro (4) Ações em estações de comboio de sensibilização sobre as 

atitudes e comportamentos mais seguros face aos riscos de infeção por 

IST/VIH/sida,; 

 Distribuição de cerca de cinco mil (5.000) preservativos em locais de 

concentração de jovens como discotecas, festas, estações de comboios, 

escolas, salões de cabeleireiro entre outros locais por estes frequentados;  

 Distribuição de Quinhentos (500) folhetos informativos sobre 

IST/VIH/sida em escolas e outros locais frequentados por jovens; 

 Comemoração, no dia 14 Fevereiro, do Dia dos Namorados, com a 

participação na atividade alusiva ao dia de São Valentim promovida pela 

Santa Casa da Misericórdia da Amadora; 
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 Produção e publicação, semanal, no Facebook da Associação Bué Fixe, de 

sessenta (60) conteúdos educativos sobre IST/VIH/sida ,em 

suporte de vídeo, frases e cartazes; 

 Desenvolvimento, nos meses de Junho, Julho e Agosto da campanha 

“Curta o Verão Seguro”, com a distribuição de preservativos em locais 

de diversão; 

 Realização de rastreio do VIH, Sífilis e Hepatites, em parceria com 

Associação AJPAS, no bairro Quinta da Laje, Amadora. 

 Comemoração  do dia 1 dezembro, Dia mundial de luta contra sida, 

em parceria com o canal MTV e com a Durex, que consistiu na emissão de 

spot informativos de atenção às IST/VIH/sida na redes sociais da MTV e 

Bue Fixe. 

 

 Revista Bué Fixe  

A Revista Bué Fixe é uma publicação de distribuição gratuita, que aborda temas 

de interesse dos jovens, destacando-se a saúde, 

empreendedorismo, arte, colunária, iniciativas juvenis, 

tecnologia, voluntariado, associativismo, violência no namoro, 

racismo, entre outros temas. Em 2017 só foi possível a 

publicação de um único número da Revista Bué Fixe em 

suporte digital, por falta de apoios financeiros e técnicos. 

 

 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.  
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Em 2017 foram divulgadas quarenta (40) oportunidades, com o intuito de 

apoiar o seu processo de formação, integração social e profissional. 

 

 Programa Saúde é Bué Fixe 

Este programa para adolescentes e jovens, 

teve o seu início em julho de 2017 e tem como 

objetivo produzir conteúdos educativos sobre 

a promoção da saúde e prevenção das 

doenças, em formato vídeo, e divulgar através 

nas redes sociais (Facebook e Youtube). Em 

2017 foram produzidos e publicados 12 

vídeos e os temas abordados focaram 

essencialmente as Infeções Sexualmente 

transmissíveis (VIH, Sífilis, Gonorreia, Clamídia e o HPV). Durante o verão 

divulgamos informação sobre os cuidados a ter com o sol, realçando a 

importância da hidratação e do  protetor solar. 

 

 Campanha contra o discurso do ódio  

É uma campanha voltada para jovens promovida, 

desde 2013, pelo Setor de Juventude do Conselho da 

Europa, e tem como principal objetivo o combate ao 

discurso de ódio e todas as formas de expressão que 

propagam ou incitam a discriminação racial, a 

xenofobia, a homofobia, o antissemitismo, o 

antiislamismo e outras formas de ódio baseadas na 

intolerância. 

Em 2017, no âmbito da referida campanha, 

apresentámos a iniciativa “Educação entre pares 

para combater o Discurso do Ódio” no Programa ENTER, Formação de 
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Longo duração para Jovens Trabalhadores, sobre a promoção de acesso aos 

direitos sociais, para jovens que vivem em bairros desfavorecidos. A formação foi 

dirigida para 30 jovens e técnicos de juventude para implementar as 

Recomendações do Programa Enter, através de projetos em parceria com as 

autoridades locais. O primeiro Seminário teve lugar em Budapeste, Hungria, entre 

21 e 29 de Maio.   

Através da mesma atividade realizamos três oficinas sobre formas de 

combate ao discurso de ódio e a promoção de direitos humanos. 

Mantivemos reuniões regulares de trabalho com os parceiros que integram o 

Comité Nacional da implementação da campanha em Portugal, coordenada pelo 

Instituto Português da Juventude. 

 

 Agência Jovem de Notícias Portugal 

Foi criada, em 2017, e consiste na produção e publicação 

online de conteúdos informativos/noticiosos em textos, 

vídeos, fotos, áudios entre outras produzidas por jovens e 

dirigidas exclusivamente a este grupo, através dos vários 

parceiros locais, nacionais e internacionais. 

Esta iniciativa resulta da parceria ONG Brasileira Viração, Rede Jovens CPLP e 

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

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

conteúdos, produzidos e dirigidos aos jovens. A agência foca, também, na 

cobertura noticiosa de eventos locais, nacionais e internacionais em colaboração 

permanente com os parceiros. 
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 Semana Europeia da Juventude  

A Bué Fixe participou com ações de divulgação da mobilidade no espaço 

europeu para jovens, no âmbito da realização da Semana Europeia da Juventude, 

organizada pelo Programa Erasmus Mais, entre os dias 2 e 7 de Maio. 

 

 Ações de Advocacia  

No âmbito das eleições autárquicas que tiveram lugar em outubro, a Bué Fixe, 

Associação AJEM e o Núcleo de Amadora da Rede dos Jovens de Língua 

portuguesa fizerem a distribuição do manifesto autárquico aos candidatos à 

Camara Municipal da Amadora, no dia 22 de Setembro na Amadora. Este 

manifesto resulta da auscultação dos jovens e associações, e tem o propósito de 

constituir um referencial de políticas locais de Juventude, emprego e qualificação, 

educação, habitação, mobilidade, igualdade de oportunidades e não 

discriminação, saúde, cultura, desporto e ambiente. O manifesto foi elaborado 

pela FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis. 
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Atividades Internacionais 

 Workshop de Formação 

Dinamizamos durante o mês de maio, e em parceria com a Associação 3.0 e SYAH 

São Tomé e Príncipe, dois workshops de formação para Associações Juvenis 

de São Tomé e Príncipe, sobre como montar um projeto social e estratégias de 

angariação de fundos para projetos sociais. 

 

 Consultoria - Núcleo do SYAH SIDS Youth AIMS Hub (SYAH) - 

São Tomé e Príncipe  

A Bué Fixe e a Rede Jovens CPLP deram apoio técnico de 

consultoria na oficialização do núcleo local da SIDS Youth 

AIMS Hub (SYAH).  Esta organização trabalha na área do 

desenvolvimento sustentável, com prioridade para a 

atenção às alterações climáticas. 

 

 Portal REDE DE DIREITOS.SAUDE- Sessão de divulgação em São 

Tomé e Príncipe  

O Portal www.rededireitos.org, em parceria com a Bué 

Fixe, Rede Jovens CPLP e REDE VIH/sida, realizaram 

sessões de divulgação entre abril e maio, em São Tomé 

e Príncipe, dirigidas a profissionais e ONG que trabalham 

na área da promoção da saúde e aos direitos.  

O Portal Rede de Direitos é um portal, apoiado pela Fundação Portugal-África, 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.  

 



                                                                                                     

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2017 

 

Site: Associacaobuefixe.pt  | E-mail: grupobuefixe@gmail.com / Tel.: 932 222 955 / 

Facebook.com/Associacaobuefixe  Página 15 
 

 

 Participações em Eventos Nacionais 

 

Seminário "Youth Discovering Erasmus+”, organizado no âmbito do 

Programa Erasmus Mais, 14 - 18 de março, Viana do Castelo;  

Feira de Saúde, organizada pela Associação Prousadesc, no âmbito do Dial 

Mundial da Saúde, 7 de abril, Moscavide, Loures; 

Conferência Refugiados e Acesso à Justiça, organizada pela Ordem dos 

Advogados e Agência Europeia de Direitos Fundamentais, 20 de junho, Lisboa; 

Conferência Internacional “Neets at Risk”, organizada pelo Centro de Formação 

Profissional para o Comércio e Afins, 29 de junho, Lisboa; 

Conferência -“Os Jovens no futuro da região Euro-Med: pensamento e 

ação”, organizada pela Rede Portuguesa da Fundação Anna Lindh,  26 de 

Junho, Lisboa; 

Intercâmbio “Breaking the Silence", organizado pela Bué Fixe e seus 

parceiros, 18 - 25 de setembro, Lisboa; 

https://www.facebook.com/hashtag/interc%C3%A2mbio?source=feed_text&story_id=10210840306553883
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Sessão pública de lançamento do Orçamento Participativo Jovem 

Portugal 2017,  organizada pelo Instituto Português de Desporto e Juventude 

de Portugal, 3 de outubro, Lisboa; 

Fórum Plano Nacional de Juventude, organizado pelo Instituto Português de 

Desporto e Juventude de Portugal, 28 -  29 de outubro, Lisboa; 

Conferência” Liderança na Gestão de Voluntariado”, organizada pela 

Federação Nacional das Associações Juvenis, 4 de dezembro, Lisboa;  

Cerimónia de Entrega dos prémios de Comunicação “Pela Diversidade 

Cultural 2017”, organizada pelo Alto Comissariado da Migração, 18 de 

dezembro, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; 

 

 Participações em Eventos Internacionais 

 

Seminário -“NO hate practitioners` meeting”, organizada pela ONG Civil 

Society Development Foundation, 1 -  4  de março, Bucareste, Roménia; 

Cimeira European Thinking Lab Summit, organizada pela ONG Das 

Progressive Zentrum da Alemanha, no âmbito do projeto Dialogue in Europe, 

24-26 março,  Paris, França;  

Curso de formação “YOUth Are The Voice”, organizado no âmbito do programa 

Erasmus Mais da Comissão Europeia, 20 - 27 de março, Velden am wörthersee, 

Áustria; 
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Curso de formação “Change your view on Migration”, organizado no âmbito 

do programa Erasmus da Comissão Europeia,  27 de março -  3 de abril, Velden 

am wörthersee, Áustria; 

 

Intercâmbio juvenil “Be a Superhero”, organizado no âmbito do programa 

Erasmus Mais da Comissão Europeia, 17 - 25 de agosto, Estónia;   

 

  Intercâmbio juvenil “Creative Media Space” ,  organizado no âmbito do 

programa    Erasmus Mais da Comissão Europeia,  17 -  25 de Setembro, 

Bratislava,   Eslováquia; 

 

Conferência "Kimyya. Women Actresses of 

Diologue" , organizada pela Fondazione  Mediterraneo 

11 -  14 de setembro, Nápoles, Itália; 

 

Cimeira European Thinking Lab Summit, organizada 

pela ONG  Das Progressive Zentrum da Alemanha, no 

âmbito do projeto Dialogue in Europe, 13-15 Outubro, 

Roma, Itália;  

 

Ação de formação  "Fundraising for Migration and Asylum at the 

European and local level" , organizada pela Green European Foundation, 28 

de setembro - 1 de outubro, Atenas, Grecia; 

 

Visita de Estúdo “Jovens e extremismo: Criando resiliência através do 

empoderamento da juventude”, organizada pela  SALTO Diversidade 

Cultural, em parceria com a Programa  Erasmus Mais  da Comissão Europeia,  

19 - 25 de novembro, Reino Unido; 

Assembleia Geral da European Youth Press, organizada pela European 

Youth Press, 24 -  26 de novembro,  Antuérpia, Bélgica; 
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1ª Assembleia geral da ADEPT,  organizado 

pela ADEPT- plataforma da diáspora africana  para 

o desenvolvimento, 7 -  9 de novembro, Bruxelas, 

Bélgica; 

Intercâmbio Learn to Say No,  organizado no 

âmbito  do Programa Erasmus Mais da Comissão 

Europeia,  11  -  16 de dezembro, Las Rozas- 

Madrid, Espanha. 

 

 Trabalho Académicos sobre a Bué Fixe 

A Bué Fixe foi referenciada e consultada por uma estudante da Universidade 

Autónoma de Lisboa, enquanto Associação que desenvolve trabalho 

comunitário de cariz social com/para os jovens. 

A Bué Fixe foi , também, objeto de estudo desenvolvido por alunas da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, no âmbito do trabalho académico da 

disciplina de Economia e Políticas de Desenvolvimento, da Licenciatura em 

Estudos Africanos-Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento. 

 Alunos do Curso de Comunicação Marketing, Relações Públicas e Publicidade da 

Escola Gustave Eiffel da Amadora, realizaram uma ação de merchandising da 

marca  Bué Fixe. 

A Bué Fixe foi, também, tema de tese de Mestrado -“Plano de marketing para a 

Bué Fixe”- realizado por estudante de marketing da Escola Superior de Lisboa. 
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 Filiações em Plataformas Nacionais e Internacionais 

Renovação do estatuto de Organização Não Governamental  para o 

Desenvolvimento- ONGD, concedido pelo Instituto Camões, Ministério dos 

Negócios Estrangeiros; 

Acreditação para acolhimento de voluntários europeus no âmbito do 

Programa Serviço Voluntário Europeu da Comissão Europeia; 

Adesão na ADEPT, uma plataforma da diáspora africana na Europa, , com sede 

em Bruxelas, Bélgica;  

 

Adesão na  European Alternatives, uma organização transnacional que 

trabalha na promoção de democracia, igualdade e promoção da cultural na 

europa; 

 

Adesão à  Aids Action Europe, uma plataforma europeia que trabalha na 

área do VIH/sida na Europa; 

 

Adesão à  Fundamental Rigth Plataform, uma plataforma Europeia com 

sede na Áustria de promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos na União 

Europeia. 

 

 

 Bué Fixe e seu Impacto Social 

 

A Bué Fixe tem vindo a desenvolver, desde 2003, um conjunto de programas 

sociais com/para jovens, com impacto direto e indireto na vida desta população 

específica,. Em 2017, difundimos 12 vídeos na página oficial da Bué Fixe no 

Facebook e Instagram, de testemunho do impacto positivo e de casos de sucesso 

entre os nossos membros, voluntários, parceiros, público e comunidades com 

quem trabalhámos ao longo de vários anos.  

,  
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 Programa de Estágios da Bué Fixe 

 

A Bué Fixe acolheu duas (2) jovens para a 

realização de estágios profissionais e 

curriculares, através da participação em várias 

atividades sociais da Associação. Uma das 

jovens, oriunda de Uzbequistão, , desenvolveu 

, durante 3 meses, uma investigação sobre os refugiados em Portugal no âmbito 

do programa Erasmus Mais, dando apoio na realização de atividades sociais da 

Associação. A outra estagiária, oriunda da Guiné Bissau, prestou, durante um mês 

, apoio administrativo às atividades da Associação, no âmbito do estágio curricular 

do Curso Técnico de Multimédia do Instituto Superior de Técnicos Avançados 

(ISTA)  

 

 Bué Fixe nos media 

 

Tivemos destaques em vários órgãos de comunicação social, em Portugal e no 

estrangeiro, principalmente nas atividades sociais realizadas em 2017.  Entre 

outros órgãos de comunicação social vale destacar: TV Amadora, Portal da 

Juventude, RTP-África, MTV Portugal. 
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 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.  

 

Exemplo das Visitas: 

- Visita internacional de duas técnicas de Juventude da Finlândia. O objetivo 

foi conhecer o trabalho social da Bue Fixe com os adolescentes e jovens em zonas 

desfavorecidas da Grande Lisboa; 

 

- Visita do Diretor do Instituto da Juventude de São Tomé e 

Príncipe, Jozino Da Veiga. O objetivo foi conhecer de perto as atividades sociais 

realizadas. Recorde-se que o Instituto da Juventude de São Tomé e Príncipe é 

parceiro internacional da Bué Fixe; 

 

 

Visita do Grupo Positivo do Projeto 2BRAVE, da Associação Presley; 
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Visita do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, no âmbito da 

iniciativa roteiro do associativismo jovem; 

 

Visita da Presidente da Associação SYAH São Tomé e Príncipe, Anísia 

Mota; 

Visita da equipa integrante da Nova Social Consulting, no âmbito do apoio 

à elaboração do novo Plano de angariação de fundos. 

 Membros da Bue Fixe em Organizações Nacionais e 

Internacionais de Jovens  

Através da Bué Fixe, Naguesda Gomes, atual Presidente da Direção da Bué Fixe, 

foi eleita para o Conselho Inter-regional da Federação Nacional das 

Associações Juvenis de Portugal, para o mandato 2017- 2019. 

 

 

Através da Bué Fixe, Ajala Carvalho, antiga Presidente e membro da Bué Fixe, foi 

eleita membro da Direção Executiva da organização - European Youth 

Press (EYP), para o mandato 2018-2020, na Antuérpia, Bélgica, na Assembleia 

Geral, que decorreu entre os dias 24 e 26 de novembro.   
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 Outras iniciativas 

 Ações do Gabinete Comunitário, que tem como objetivo promover o 

acesso de populações mais vulneráveis do Bairro Quinta da Laje, um Bairro 

desfavorecido do Município de Amadora, a serviços de apoio social. Entre 

as ações  desenvolvidas,, diretamente pela Bué Fixe com o apoio de 

alguns parceiros, constam a distribuição de roupas, géneros alimentícios, 

rastreios para a promoção da saúde, realização do natal solidário e 

atendimentos personalizados aos jovens; 

 

 Foram realizadas, na sede de trabalho da Bué Fixe, duas (2) 

Assembleias gerais para apresentação do plano de 

atividades/orçamento, atividades/contas, eleição e tomada de posse dos 

novos membros da direção; 

 

 

 

 

 

 Foi criado o Plano de Capacitação/Formação Institucional dos 

Membros da Bué Fixe; 

 

 Foram realizados Workshop de estratégias de angariação de fundos, 

de Elaboração de Plano Anual de Atividades, de Relatório de 
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atividades, IST/VIH/sida, de Elaboração de candidaturas para 

financiamento de projetos sociais com jovens, no âmbito do plano 

de formação de membros da Bué Fixe; 

 Foi criado, pela Associação Nova Social Consulting , o novo Plano de 

Angariação de Fundos; 

 Mantivemos reuniões regulares do Programa SIM (Sustentabilidade 

Impacto Mudança), implementado pelo Alto Comissariado das Migrações e 

pela Fundação Aga Khan; 

 Participação mensal na rúbrica “Bué Fixe”, no programa 

“Bem-vindos” da RTP África, sobre atividades realizadas em parceria 

com entidades com as quais trabalhamos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comemoração do 14º aniversário da Bué Fixe; 

 

 Realização, em parceria com a Junta de Freguesia da Falagueira Venda 

Nova, Associação Renascer e Projeto A Rodar, do natal solidário, com 

distribuição de brinquedos, roupas e cabazes alimentares para as famílias 

mais desfavorecidas do Bairro Quinta da Laje; 
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 Participação, como parceiro na realização da Gala final do Miss 

Amadora 2017, 1 de Julho, no Fórum Luís de Camões, Brandoa, 

Amadora;  

 

 

 

 

 Workshop sobre língua gestual, organizado pela Bué Fixe, no âmbito 

do programa Erasmus,  23 de Setembro, Amadora; 

 

 

 

 

 

 

 À semelhança dos anos anteriores, celebramos e recordarmos 

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. 
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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  

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  

Naguesda Gomes, Mónica Salas Corrigan e Edna Cruz Marta 

SUPERVISÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS  

Dynka Amorim e Ana Filgueiras  
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