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MENSAGEM DO FUNDADOR E PRESIDENTE HONORÁRIO DA BUÉ FIXE 

Devo dizer que me orgulho de ter 

criado, em São Tome e Príncipe, 

juntamente com outros jovens, uma 

das mais reconhecidas e ativas 

associações juvenis em Portugal (Bué 

Fixe) que, desde o início, trabalha com 

e para os jovens com origens nos 

países africanos de expressão 

portuguesa. 

 Digo isto porque, ao longo dos 

últimos 11 anos, criámos um programa social através de metodologias inovadoras de 

trabalho voltado para os milhares de jovens com origens em África e/ ou imigrantes 

na Europa, através da implementação de várias iniciativas e intervenções sociais, 

com prioridade para a promoção da saúde. 

No início foi bastante difícil por falta de apoios, mas sempre acreditamos no sucesso 

e no papel que poderíamos desempenhar com/para os jovens.  

Hoje, temos uma associação que dá voz ativa e critica aos jovens o que é, para mim, 

um motivo de grande satisfação. 

Apesar de ter deixado de ser presidente da direção em agosto de 2014, continuarei a 

acompanhar e apoiar a caminhada da Bué Fixe. 

Apelo a todos os jovens, assim como às entidades públicas e privadas, que apoiem a 

Bué Fixe para que possa cumprir, diariamente, a sua missão. 

Um bem-haja a todos! 

Dynka Amorim 
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MENSAGEM DA NOVA DIREÇÃO EXECUTIVA DA BUÉ FIXE  

A Bué Fixe é a primeira associação juvenil em Portugal a ter a representatividade 

dos atuais nove membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), e 

referenciada como “Boas Práticas” pela Organização das Nações Unidas e Comissão 

Europeia e outras entidades, através de nossos programas sociais. Foi fundada por 

um grupo de jovens são-tomenses, inicialmente como uma revista de jovens para 

jovens e já então com o mesmo nome, em Setembro de 2003 em São Tomé e 

Príncipe, com o objetivo de informar e educar sobre as IST/VIH/sida, e formalizada 

juridicamente a 13 de Agosto de 2010 como associação de jovens. 

A nossa missão passa por realizar, dinamizar e multiplicar programas de cariz social 

com/para esta população particular de jovens através do desenvolvimento de 

diversas iniciativas que surgem de uma escuta ativa e de um trabalho coletivo.  

Enquanto organização juvenil e constituída por jovens, temos como prioridade apoiar 

esta mesma população face ao risco de infeção por  IST/VIH/sida, desemprego, 

exclusão social, discriminação, entre outros fatores  que atingem particularmente 

grupos populacionais que vivem em condições de maior vulnerabilidade. 

O presente relatório tem como finalidade destacar as ações e iniciativas mais 

relevantes desenvolvidas em 2014. Foi um ano que ficou marcado pela eleição de 

novos corpos sociais, adequação da missão, mantendo a mesma visão e os mesmos 

valores, aprovação de um novo regulamento interno e do plano estratégico para o 

ano de 2015. 

Indicamos, também aqui, os mais significativos eventos nos quais participamos, 

tanto a nível local, nacional como internacional.  

Ajala Carvalho, Dary das Neves e Nazya dos Santos- Membros da Direção Executiva 
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APRESENTAÇÃO DA BUÉ FIXE 

 

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 critica dos jovens em todas as instâncias responsáveis 

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

afetem; 

 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 que mais 

diretamente os atingem; 

 A promoção de atividades de intercâmbio ao nível local, nacional e 

internacional; 

 O estabelecimento de parcerias capazes de contribuir para a sustentabilidade 

das iniciativas e programas desenvolvidos tanto ao nível local, nacional como 

internacional; 

 A integração social - participativa e crítica - dos jovens, com prioridade para os 

jovens imigrantes dos países africanos de língua oficial portuguesa, 

aproximando-os dos serviços públicos responsáveis pelas respostas aos seus 

direitos humanos, sociais e económicos gerais e específicos; 
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 A divulgação de serviços de informação, aconselhamento e oportunidades 

para jovens na área de emprego, estágios, eventos, voluntariado, formação, 

programas de mobilidade, entre outros; 

 O desenvolvimento de atividades de educação não formal, educação entre 

pares e educação para o desenvolvimento junto das comunidades mais 

desfavorecidas; 

 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; 

 A realização de atividades que promovam o diálogo intergeracional; 

 A realização de eventos sociais como conferências, seminários, ações de 

formação, e oficinas, entre outros, enquanto instrumentos ao serviço da 

formação permanente; 

 O apoio, estímulo e incentivo ao desenvolvimento de atividades sociais por 

parte de outros grupos e entidades e, em especial, junto as crianças e jovens; 

 A promoção da igualdade de género e respeito pela diferença seja ela de 

origem racial, religiosa, de orientação sexual, entre outras; 

 O desenvolvimento de atividades desportivas junto das crianças e jovens 

enquanto estratégias de promoção da sua saúde e bem-estar. 

 

NOSSOS VALORES 

 RESPEITO – DIVERSIDADE – SOLIDARIEDADE -INCLUSÃO 
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POPULAÇÃO QUE APOIAMOS 

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. 

 

O QUE FAZEMOS 

 Produzimos e difundimos conteúdos radiofónicos para/com jovens no 

programa Linha Africa, RDP África, através do Espaço/Rubrica Bué 

Fixe, na frequência101.5 FM, todas as quartas-feiras, 21:30; 

 Produzimos para/com jovens a revista Bué Fixe, em suporte impresso e 

digital. 

 Enviamos semanalmente mensagens de SMS informativas e educativas 

voltadas para a prevenção das IST/VIH/sida, para mais de 700 jovens; 

  Realizamos, sistematicamente, ações de rua e campanhas de 

sensibilização com prioridade para a prevenção dos riscos de infeção por 

IST/VIH/sida e gravidez na adolescência; 

 Divulgamos, pelos meios mais próximos e adequados, oportunidades para 

jovens tais como anúncios de emprego, vagas disponíveis para formações, 

estágios, intercâmbios, conferências, seminários e espetáculos; 

 Produzimos conteúdos para vídeos, difundidos através do nosso canal Bué 

Fixe TV no Youtube; 

 Organizamos, participamos e promovemos Sessões de Capacitação, 

Oficinas, Ações de Formação, Seminários, Conferências e Debates 

com/para jovens a nível local, nacional e internacional. 
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 PARCERIAS ATUAIS 

Desenvolvemos ações e iniciativas com as seguintes instituições: 

 

PARCEIROS LOCAIS/NACIONAIS 

 Rede de Direitos e Saúde (principal parceiro)  

 Cidadãos do Mundo 

 MTV Portugal 

 Associação Moinho da Juventude 

 Associação Academia Johnson Semedo 

 Associação Sapana 

 Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Universidade Nova de Lisboa 

 Associação Conexão Lusófona  

 Universidade Autónoma de Lisboa 

 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

 Organização Mundial de Educação Pré-Escolar (Projeto A Rodar) 

  Instituto Português do Desporto e Juventude 

 Fundação para Ciência e Tecnologia – (Centro Internet Segura) 

 Mén Nón – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal 

 Associação Juvenil Espírito de Mudança 

 Centro Social 6 de Maio 

 Mediação Intercultural em Serviços Públicos (MISP) 

 Plano Nacional da Ética no Desporto 

 Global Dialogue lusófono 

 Val Arte-Grupo Teatro Forum do Vale de Amoreira  

 AJPAS- Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de 

Saúde  

 GAT  

 Associação Pressley Ridge 
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 AJUDE- Associação Juvenil para o Desenvolvimento 

 Fundação Portuguesa Comunidade Contra Sida 

 AMRT – Associação de Melhoramentos e Recreativo do Talude 

 

PARCEIROS INTERNACIONAIS  

 Conselho Nacional da Juventude (São Tomé e Príncipe 

 Federação Cabo- Verdiana da Juventude (Cabo Verde) 

 ONG Viração – Educomunicação (Brasil) 

 Advocate for Youth (Estados Unidos) 

 FUNDECYT (Espanha) 

 Associação “Egomind” (Estónia) 

 Associação “No Excuse” (Eslovénia)  

 

PARCEIROS QUE PRESTAM APOIO 

APOIO MEDIA 

 MTV Portugal 

 RTP-África 

 RDP-África 

 TV Amadora 

 Portal Sapo 

 Revista Viração 

 Agência Jovem de Notícias (Brasil) 

 STP Digital 

  Tela Nón 
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FILIAÇÕES NACIONAIS  

 Federação Nacional das Associações Juvenis 

 Fórum Nacional da Sociedade Civil do VIH/sida 

 Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ), Instituto Português do 

Desporto e Juventude 

 Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), Câmara Municipal de 

Amadora 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Amadora (CPCJ)  

 Comissão Social de Freguesia- Falagueira-Venda Nova 

 Rede Portuguesa da Fundação Ana Lindh 

 

FILIAÇÕES INTERNACIONAIS 

 Fundação Europeia da Juventude do Conselho da Europa 

 Aliança Global sobre Media e Género (Global Alliance on Media and Gender), 

UNESCO 

 Rede Europeia de Direitos Sociais (Youth Social Rights Network) 

 

APOIO TÉCNICO 

 Rede de Direitos e Saúde (principal parceiro)  

 Cidadãos do Mundo 

 

APOIO FINANCEIRO 

 Fundação Portugal-África 
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PREMIAÇÕES E DISTINÇÕES 

2013 - Distinção enquanto “Boas Práticas” no Relatório Mundial da Juventude  

da Organização das Nações Unidas(ONU); 

2013 - Distinção enquanto “Boas Práticas” na publicação ‘We Are All 

Europeans’, guia de projetos sociais com imigrantes e minorias na Europa, 

produzido pelo Centro de Recursos Sobre Diversidade Cultural da Comissão 

Europeia; 

2012 – Nomeação 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”, pela Fundação italiana Mondo Digitale; 

2011 - Distinção MTV Linked pela Solidariedade concedida pela iniciativa MTV 

Linked pelo Talento, MTV Portugal; 

2010 - Atribuição do prémio europeu ‘Jovem Empreendedor Social Aids & 

Mobility’ ao fundador e, agora, presidente honorário da Bué Fixe, Dynka Amorim. 
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III ORGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO 2014-2016 

 

Os órgãos sociais da Associação são compostos pela Assembleia Geral,  Direção e 

Conselho Fiscal, os quais têm as suas funções e composições estabelecidas no 

respetivo “Estatutos”, desde 2010, data da sua criação jurídica. Os atuais membros 

dos corpos sociais, têm mandato de dois anos e foram eleitos pelos membros da 

Associação, para o mandato de 2014 - 2016. 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: Mário Jorge David Viegas Fernandes da Silva 

1º Secretaria: Maura Pires Batista de Sousa 

2º Secretária: Patrícia de Jesus Neves 

 

DIREÇÃO 

Presidente: Ajala Nunes Fernandes de Carvalho 

Vice-Presidente: Dary das Neves de Carvalho 

Tesoureira: Nazya Amorim dos Santos 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: Ivanira Tchuda 

Secretário: Júlio Gomes dos Santos 

Vogal: Abudito dos Ramos Menezes 
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COORDENADORES DOS PROGRAMAS E DEPARTAMENTOS 

Ajala Carvalho - Coordenadora Geral e da Bué Fixe TV 

Carla Santos - Editora/Chefe da Revista Bué Fixe 

Ivanira Tchuda - Coordenadora do programa Oportunidades Bué Fixe 

Dynka Amorim - Responsável da Nossa Resposta às IST/VIH/sida 

Mário Silva - Responsável pelo serviço de envio de SMS sobre IST/VIH/sida, 

Logística e Distribuição de Preservativos 

Raquel Moreno - Coordenadora do Programa Vida Saudável 

Wilson Almeida - Coordenador do Espaço de Rádio Bué Fixe 

Maura Sousa - Responsável do Departamento de Comunicação e Marketing 

Dary Carvalho - Responsável do Departamento de Recursos Humanos 

Dynka Amorim e Mário Silva - Responsável do Departamento de Parcerias e 

Angariação de Fundos 

MEMBROS/ASSOCIADOS 

Atualmente a Bué Fixe é constituído por vários jovens com origens nos países de 

língua oficial portuguesa. Podem ser associados qualquer pessoa individual que se 

identifique com a visão, missão e valores do Bué Fixe. 

 

NOTA: Para se tornar sócio basta entrar em contacto com a Bué Fixe, através do 

email: grupobuefixe@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:grupobuefixe@gmail.com
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MODELO DE FUNCIONAMENTO  

A Bué Fixe não dispõe de nenhum recurso humano permanente remunerado, 

funcionando numa lógica de voluntariado. Contamos com o trabalho, conhecimento e 

a partilha de experiências dos seus membros que, diariamente, desenvolvem e 

implementam as nossas atividades. 

São apenas remunerados, por períodos pré-determinados, os/as técnicos/as 

envolvidos em programas específicos constantes nos nossos relatórios. 
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INICIATIVAS DESENVOLVIDAS EM 2014 

 

AO NÍVEL LOCAL/NACIONAL 

PROGRAMA “A NOSSA RESPOSTA ÀS IST/VIH/SIDA” 

 

Este programa que se mantem hà 11 (onze) anos, resulta da implementação de 

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

Usamos metodologias e estratégias educativas sempre na perspetiva da educação 

entre Pares que fomos pioneiros em Portugal, entre as quais sessões de 

esclarecimento, ações na rua, distribuição de preservativos, Serviço de SMS, 

divulgação através das rede sociais (Facebook), conteúdos para programas de rádio, 

vídeos e revista, com o objetivo de promover o acesso a informação e serviços de 

sensibilização/prevenção/tratamento voltados para a atenção ao risco de infeção por 



  

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2014              

                                         

 

Página 16 

Email: grupobuefixe@gmail.com / Tel: + 351 932 222 955 / Facebook.com/Associacaobuefixe  

 

IST/VIH/sida, dirigidas com/para jovens que vivem e têm nas suas origens contextos 

sociais difíceis com atenção particular para os residentes no Concelho da Amadora, 

Sintra e Lisboa.  

Atividades realizadas em 2014: 

     Vinte e cinco (25) Sessões de Sensibilização/Ações na Rua sobre as 

atitudes e comportamentos mais seguros face aos riscos de infeção por 

IST/VIH/sida, nomeadamente nos bairros, escolas, universidades, 

abrangendo mais 1000 jovens no conjunto das sessões; 

 Oitenta mil (80,000) preservativos distribuídos em locais de concentração 

de jovens como discotecas, festas, bairros, eventos de jovens, universidades, 

salões de cabeleireiros entre outros locais frequentados por esta população 

específica; 

 Três mil (3000) folhetos informativos sobre IST/VIH/sida distribuídos 

em escolas e outros locais frequentados por jovens; 

 Sessenta (60) Mensagens de SMS, com conteúdos educativos sobre 

prevenção das IST/VIH/sida enviadas para cerca de oitocentos (800) Jovens 

constantes na nossa lista de contactos telefónicos; 

 Comemoração do dia 13 Fevereiro, (Dia Mundial da preservativo) com 

numa ação nas ruas da Amadora e Lisboa, com a distribuição de preservativos 

e folhetos informativos sobre IST/VIH/sida; 

 Comemoração do dia 14 Fevereiro, (Dia dos Namorados), com uma 

ação de sensibilização nas ruas e distribuição de preservativos e folhetos 

informativos sobre IST/VIH/sida na estação de comboios da Amadora;  

 Sessenta (60) conteúdos educativos sobre IST/VIH/sida (vídeos, frases, e 

cartazes) publicados, semanalmente, no Facebook da Bué Fixe; 

 Participamos na Semana Europeia do Teste VIH, entre os dias 21- 28 de 

Novembro, com ações de divulgação para a necessidade de fazer o teste do 

VIH, através dos canais de divulgação que temos (rádio, rede sociais e TV); 
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 1º Dezembro (Dia Mundial de atenção à SIDA), comemoramos em 

parceria com a MTV Portugal, com uma ação de sensibilização nas ruas de 

Lisboa, distribuição de preservativos e folhetos informativos sobre 

IST/VIH/sida. Participaram membros da Bué Fixe, figuras públicas do mundo 

da música e do desporto entre outros, no âmbito da família “MTV Linked pelos 

Talentos”; 

 Participamos na iniciativa Sexualizando, desenvolvida pelo grupo Valart, 

alusiva ao dia Mundial de Atenção à SIDA. A iniciativa decorreu na Escola 

Secundária do Vale da Amoreira, Barreiro, e contou com várias oficinas para 

sensibilizar e informar os jovens de várias escolas sobre o risco de infeção 

pelas IST/VIH/sida, bem como para os riscos da gravidez na adolescência.  

 

“OPORTUNIDADES BUÉ FIXE” 

Este programa divulga na página de Facebook da Bué Fixe e da 

REDEjovensCPLP, vários tipos de oportunidades para jovens, em áreas como 

emprego, formação, estágios, intercâmbios, conferências, seminários e programas de 

mobilidade, entre outras oportunidades.  

Em 2014 divulgamos cinquenta (50) oportunidades nas redes sociais e locais de 

concentração de jovens, com o intuito de apoiar o seu processo de formação, 

integração social e profissional. 
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ESPAÇO/RUBRICA DE “RÁDIO BUÉ FIXE” 

 

Este programa, iniciado em janeiro 

de 2010, consiste na produção e 

difusão - semanal - de conteúdos 

radiofónicos adequados aos jovens 

com origens nos países africanos 

de expressão portuguesa e é 

difundido no programa Linha 

Africana, RDP-África.  

São abordados vários temas de 

interesses expressos pelos jovens, como forma de mobilizar a sua atenção para 

informações capazes de os apoiar no seu processo de integração social, profissional 

e cultural.  

Foram realizadas vinte e seis (26) edições semanais, adequadas aos jovens, com 

duração de uma (1) hora, através de entrevistas com entidades e personalidades que 

desenvolveram iniciativas sociais que tiveram impacto positivo junto aos jovens. 

Desenvolvemos outras iniciativas, nomeadamente: 

 Produção de conteúdos sobre iniciativas e projetos de empreendedorismo, 

como forma de promover os talentos dos jovens; 

 Divulgação de eventos e atividades sociais da Bué Fixe; 

 Difusão - quinzenal- de conteúdos em formato de “Spot” sobre os cuidados a 

ter para um uso responsável da internet, em parceria com o Centro Internet 

Segura, dinamizada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia; 

 Desenvolvemos atividades informais de pesquisa na área de cultura geral, 

com o objetivo de aprofundar o conhecimento social e cultural dos nossos 

ouvintes; 
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 Participamos, dias 24 a 25 de junho, na oficina de rádio organizada pela 

Universidade Autónoma de Lisboa, com objetivo de capacitar a equipa do 

nosso programa de rádio Bué Fixe. 

NOTA: Para escutar as edições do espaço/rubrica de rádio da Bué Fixe, na Linha 

Africana, RDP-África em podcast basta, fazer pesquisa da Bué Fixe TV no Youtube. 

 

“BUE FIXE TV” 

 

Esta nossa iniciativa produz e publica no “Youtube” conteúdos informativos- em 

formato de vídeo- sobre as ações desenvolvidas pela Bué Fixe dirigidas aos jovens. 

Em 2014 produzimos a rubrica “Bué Fixe TV”, no programa Bem-vindos, RTP 

África, com participação quinzenal, que contou com cerca de vinte (20) edições 

sobre as atividades da Bué Fixe em parceria com várias entidades com as quais 

trabalhamos em distintas iniciativas. 

Participamos nos dias 3 e 4 de abril, em Lisboa na oficina  de vídeo organizada pela 

Associação Par Respostas Sociais. 
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Fizemos cobertura de oito (8) eventos, nomeadamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 Fórum Nacional de Redes da Sociedade Civil, organizado pela Plataforma das 

ONGD, 20 e 21 de Fevereiro, ISCTE, Lisboa; 

 Visita de intercâmbio de Jovens Franceses à Bué Fixe, 20 e 21 de abril, 

Amadora e Lisboa; 

 II Seminário “Violência e Maus Tratos nas Crianças e Jovens: Que desafios 

para hoje?”, Organizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, da 

Amadora, 30 Abril, Amadora; 

 Jornadas da Cidadania - Voluntariado e Responsabilidade social, organizado 

pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa e Associação de Estudante Local, 14 e 15 de Maio, Lisboa; 

 “Feira da Saúde”, organizado pelo Centro Social 6 de Maio, no bairro 26 de 

Maio, Amadora;  

 “Universidade de Informação e Aconselhamento dos Jovens”, organizado pela 

Agência Europeia de Aconselhamento e Informação para Jovens, de 14 a 19 

de junho, Braga; 

 “Fórum Juventude Europa – Lusofonia”, organizado pela Associação IUNA, 

9,10 e 11 de Outubro, Lisboa; 
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 “Festival Imigrarte”, organizado pela Associação Solidariedade Imigrante, 15 e 

16 de Novembro, Lisboa. 

 

Para seguir a Bué Fixe TV no Youtube, basta clicar em: youtube.com/buefixetv  

 

“PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL” 

Iniciado em janeiro de 2013, este programa tem por objetivo sensibilizar os jovens 

oriundos de/e residentes nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, para 

questões que os afetam diretamente tais como o exercício pleno da cidadania, o 

acesso à cultura, à educação financeira, a uma vivencia saudável e segura da 

sexualidade assim como aos cuidados de saúde. 

Por falta de recursos técnicos, financeiros e humanos realizamos de modo muito 

frágil as ações planeadas para 2014.  

 

“REVISTA BUÉ FIXE” 

É uma publicação digital, bimestral, produzida e distribuída pela Bué Fixe, criada 

inicialmente em suporte papel em Setembro de 2003, em São Tomé e Príncipe – e, 

desde sempre, gratuita. É elaborada POR jovens PARA jovens com origens nos 

PALOP, e o principal objetivo é que os nossos leitores possam aumentar os seus 

conhecimentos e ter atitudes e comportamentos mais seguros face ao risco de 

infeções por IST/VIH/sida, Informar, Educar, Comunicar (IEC) com seus pares para 

uma maior atenção, prevenção e tratamento das Infeções Sexualmente 

Transmissíveis/ VIH/sida.  

Também dá destaque a outras áreas de interesse dos jovens como a música, o 

desporto, as questões ligadas à sexualidade, informação/divulgação de iniciativas 
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Juvenis, tecnologia, empreendedorismo, voluntariado, associativismo, entre outros 

temas que mobilizam a atenção dos jovens aos quais a Bué Fixe se dirige.   

Em 2014, só foi possível produzirmos uma (1) única edição da Revista Bué Fixe, 

edição de Janeiro/Fevereiro, devido a problemas técnicos e operacionais.  

NOTA: Para ver as edições da revista, basta seguir a Bué Fixe na plataforma Issuu. 

 

“CAMPANHA CONTRA O DISCURSO DO ÓDIO NA INTERNET” 

Esta campanha europeia, do setor de juventude, do Conselho da Europa, é 

coordenada, em Portugal pelo Instituto Português da Juventude em parceria 

com várias entidades, nomeadamente a Bué Fixe. É dirigida aos jovens, via “online” 

e “offline”, iniciou em 2013 e vai até 2015. O objetivo é o combate ao discurso de 

ódio e discriminação na sua expressão “online” (todas as formas de expressão que 

propagam, incitam, promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, a homofobia, 

o antissemitismo e outras formas de ódio baseadas na intolerância). No contexto 

deste programa, desenvolvemos durante o ano de 2014, as seguintes iniciativas: 

 Participamos em várias reuniões de trabalho e coordenação das entidades 

envolvidas na campanha em Portugal; 

 Realizamos ações de sensibilização em várias escolas sobre o combate à 

xenofobia, ao racismo e ao ódio, Amadora; 

 Produzimos conteúdos para rádio e para redes socias sobre a atenção e o 

combate ao discurso do ódio e da discriminação;  

 Participamos na ação de formação para ativistas online, no âmbito da 

campanha contra o discurso do ódio, organizada pela Associação Rede Jovens 

pela Igualdade, de 26 a 28 de Maio, Almada; 

 Participamos no Fórum Europeu do Movimento contra o Discurso do Ódio, 

organizado pelo Conselho da Europa e National Assembly of Youth 
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Organizations of the Republic of Azerbaijan , 30 Setembro e 5 Outubro, 

Azerbaijão. 

Para saber mais sobre a campanha  http://odionao.com.pt/ 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

O ano de 2014 foi um ano de muitas realizações para o Departamento de Recursos 

Humanos. Conseguimos alcançar a maioria das metas estabelecidas o que, para nós, 

é motivo encorajador para trabalharmos cada vez mais e melhor.  

Neste departamento realizamos as seguintes ações: 

- Várias reuniões de trabalho; 

- Promoção e Acolhimento de novos sócios; 

- Elaboração e aprovação dos critérios de eleição do “Membro do Ano” a ser eleito  

em 2015; 

- Alteração da “Ficha de Sócio” e da ”Ficha de Voluntário”; 

- Criação do “Cartão de Sócio” e do “Cartão-de- Visita”; 

- Atualização da Base de Dados dos sócios da Bué Fixe. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-MARKETING 

Neste Departamento desenvolvemos um estudo de mercado, com o objetivo de 

perceber a visibilidade e o conhecimento que o público tem sobre a Bué Fixe, de 

modo a elaborarmos o futuro plano de comunicação e marketing da Bué Fixe.  
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DEPARTAMENTO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E PARCERIAS 

Neste Departamento foram realizadas algumas reuniões de trabalho com o objetivo 

de delinear a estratégia de parcerias e angariação de fundos da Bué Fixe para os 

próximos tempos.  

  

ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

 Realizamos uma Palestra sobre a prevenção contra a infeção pelo VIH 

e a SIDA, a par da divulgação das ações da Bué Fixe aos corpos de 

voluntários de estudantes da Escola de Ciências Agrárias e Ambientais da 

Universidade de Cabo Verde. Esta ação foi realizada pelo nosso membro, 

Arlindo Fortes, residente em Cabo Verde. 

  Oferecemos kits educativos sobre o trabalho com associações juvenis, 

juntos das intuições e plataformas que trabalham com jovens, 

nomeadamente o Conselho Nacional da Juventude, Federação Cabo Verdiana 

da Juventude e Conselho Nacional da Juventude da Guiné Bissau.  
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EVENTOS NOS QUAIS PARTICIPAMOS  

EVENTOS NACIONAIS 

 Fórum Nacional de Redes da Sociedade Civil, organizado pela Plataforma 

Portuguesa das ONGD,20 e 21 Fevereiro, Lisboa; 

 Ação de formação sobre Marketing Digital, organizado pelo Programa 

Amadora Empreende, 3 de Março, Amadora; 

 Ação de Formação “Como falar em público de forma eficaz”, organizada pela 

Câmara Municipal da Amadora, 13 Março, Amadora; 

 “2º Encontro Europeu do programa Mediane “sobre a “Inclusão das 

Diversidades”, organizado pelo Conselho da Europa, 26 e 28 de Março, Lisboa; 

 Conferência “Portugal e o VIH e SIDA trinta anos, trinta mitos”, organizada 

pelo Gilead e Notícias Magazine, 11 Abril, Lisboa; 

 

  Conferência “O Jogo Global mudou: Qual o papel das Relações Europa-

África”, organizada pelo Centro de Estudo Internacional ICSTE,29 Abril, 

Lisboa; 

 Palestra do Dia do Associativismo, “10 anos a celebrar os jovens e a 

participação cívica”, organizada pelo Instituto Português do Desporto e 

Juventude, 30 Abril, Lisboa; 

 Oficina transnacional, sobre a participação das mulheres na política, sob a 

designação “More Women in European Politics”, organizada pela LUDEN - 

Local Urban Development European Network, Rede de Cidades Europeias, 9 

Maio, Lisboa; 
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 Ação de formação/informação do programa Erasmus+, organizada pela 

Federação Nacional das Associações Juvenis de Distrito de Santarém, 10 Maio, 

Santarém; 

 “Jornadas da cidadania, voluntariado e responsabilidade social”, organizada 

pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa e Associação de Estudante Local, 14 e 15 Maio, Lisboa; 

 ” Jornadas Observatório da Imigração”, organizado pelo Alto Comissariado da 

Migração, na Fundação Calouste Gulbenkian, 21 Maio, Lisboa; 

 Seminário no âmbito da Campanha ‘Movimento Contra o Discurso de Ódio – 

Jovens pelos Direitos Humanos Online”, organizado pela Direção -Geral da 

Educação e Fundação Pro-Dignitate, 24 Maio, Lisboa; 

 Ação de Formação no âmbito da Campanha contra o discurso de ódio- 

futuros/as ativistas online, organizada pela Associação Rede Jovens pela 

Igualdade, de 26 a 28 de Maio, Almada; 

 “Universidade de Informação e Aconselhamento dos Jovens”, organizada pela 

Agencia Europeia de Aconselhamento e Informação para Jovens, de 14 a 19 

de Junho, Braga; 

 Conferência "O papel do Jornalismo nas visões sobre o Desenvolvimento", 

organizada pela Associação Par Resposta Sociais, 20 Junho, Lisboa;  

 Sessão de Informação e esclarecimento sobre o programa "Garantia Jovem"  

dirigida às associações juvenis, organizada  pelo Conselho Nacional de 

Juventude, 23 Junho, Lisboa; 

 Apresentação Final dos Projetos da Academia Ubuntu, organizada pelo 

Instituto Padre António Vieira, 28 Junho, Lisboa; 
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 Consulta Pública sobre a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, organizada 

pela Plataforma das ONGD, 7 Julho, Lisboa; 

 Lançamento do “Código de Ética no Desporto”, organizado pela Secretaria de 

Estado do Juventude e Desporto, 10 Julho, Lisboa; 

 Conferência “Perpetuando o Legado de Nelson Mandela com a Diáspora 

Africana em Portugal”, organizada pela Embaixada da África do Sul, em 

colaboração com a Câmara Municipal de Setúbal, Centro Cultural Africano e 

Fundo de Apoio Social de Cabo-Verdianos em Portugal,18 Julho, Setúbal; 

 Sessão de Apresentação dos Projetos Finalistas da 5.ª Edição do “Amadora 

EMPREENDE”, organizado pela Câmara Municipal da Amadora, 22 Julho, 

Amadora; 

 Sessão de apresentação das novas ferramentas e potencialidades do 

Programa Erasmus+, organizada pela Direção Regional do Instituto Português 

do Desporto e Juventude, 17 Setembro, Lisboa; 

  Oficina "Como Planear um Evento", organizada pela Câmara Municipal de 

Amadora, 25 Setembro, Amadora; 

 

 Sessão da iniciativa “Roteiro do Associativismo”, organizada pelo Instituto 

Português de Desporto e Juventude, 25 Setembro, Lisboa; 

 

 Conferência “Faz-Te ao Mercado”, um dia dedicado à empregabilidade 

jovem!”, Organizada pela Associação TESE, 30 Setembro, Lisboa; 

 

 “Fórum da Juventude Europa-Lusofonia”, organizado pela Associação IUNA em 

colaboração direta com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors 

DGAE/Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Assembleia da República, 

Instituto Português de Desporto e Juventude, de 9 a 11 Outubro, Lisboa; 
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 “VI Jornadas de Publicidade e Comunicação”, organizada pela Escola Superior 

de Comunicação Social, 23 Outubro, Lisboa; 

 Participação na apresentação do livro comemorativo dos 18 anos da CPLP, 

organizada pelo Secretariado Executivo da CPLP, 6 Novembro, Lisboa; 

  8ª Edição “Festival Imigrarte” , organizado pela Associação Solidariedade 

Imigrante, 15 e 16  Novembro, Lisboa; 

 Ação de formação “Sustentabilidade e Novos Caminhos para o 3º Setor”, 

organizada pelo Projeto CLDS+ Via GPS da Santa Casa da Misericórdia de 

Amadora, 10 Dezembro, Amadora. 

EVENTOS INTERNACIONAIS 

 Ação de formação sobre “Empreendedorismo e inclusão Social para a Diáspora 

Juvenil Africana” residente na Europa, organizada pela ONG United Youth of 

Ireland, de 19 a 26 Abril, Irlanda; 

 Ação de formação “Look for Your Opportunity. Be Creative!”, organizada pela 

Associação HomeShareSpain-Associación, 8 Maio, Espanha;  

 Seminário “ Making of an European Sports Network International”, organizado 

pelo Projeto HDCYPS,28 e 29 Maio, Bulgária; 

 Cimeira de Jovens, “One Young World”, organizado pela Organização One 

Young World, de 15 a 17 Outubro, Irlanda. 

    PARCERIAS NACIONAIS ESTABELECIDAS EM 2014 

 Instituto Português do Desporto e Juventude 

 AMRT – Associação de Melhoramentos e Recreativo do Talude 

 Instituto Luso Ilírico para o Desenvolvimento Humano 

 AJPAS- Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de 

Saúde  
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PARCERIAS INTERNACIONAIS ESTABELECIDAS EM 2014 

 

 ONGD  Advocate for Youth (Estados Unidos) 

 Associação FUNDECYT (Espanha) 

 Associação “Egomind” (Estónia) 

 Associação “No Excuse” (Eslovénia)  

 

 

 

FILIAÇÕES NACIONAIS FIRMADAS EM 2014 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Amadora (CPCJ)  

 Comissão Social da Freguesia- Falagueira-Venda Nova 

 

VISITA À BUÉ FIXE   

Em Abril de 2014 recebemos a visita de 

intercâmbio de quatro (4) dias de um 

grupo de jovens franceses da Cidade de 

Nantes, França. Esta visita tinha como 

finalidade trocar experiências e conhecer 

as ações desenvolvidas pela Bué Fixe 

junto dos jovens. 
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ESTÁGIO INTERNACIONAL NA BUE FIXE 

De agosto até janeiro de 2015 

acolhemos duas (2) jovens, de 

nacionalidade espanhola, que 

realizaram um estágio internacional 

através da realização das atividades 

sociais da Bué Fixe, no âmbito do 

programa de mobilidade da 

Comissão Europeia- Leonardo da 

Vinci. 

 

COBERTURA DA IMPRENSA ÀS AÇÕES DA BUÉ FIXE 

 

Tivemos em 2014 destaques em vários órgãos de comunicação social, em Portugal e 

no estrangeiro, principalmente na comemoração do 11º aniversário e das atividades 

sociais realizadas com os jovens. Entre outros vale destacar: RTP-África, Jornal Tela 

Nón, RDP-África, Revista Audácia, Voz de América, STP Digital, MTV-Portugal, 

Agencia Jovem de Noticia, Plataforma de Letramento, revista Viração do Brasil e TV 

Amadora. 
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OUTRAS INICIATIVAS  

  Associamo-nos à iniciativa “Toca a Todos”, ação de solidariedade realizada 

pela Rádio e Televisão de Portugal (RTP), em parcerias com a Caritas, que 

consistiu na emissão de 73 horas da Rádio Antena 3, para a Luta contra a 

Pobreza Infantil. A ação decorreu de 3 a 6 de Dezembro de 2014, no Terreiro 

do Paço, em Lisboa; 

 Comemoramos o 11º Aniversário da Bué Fixe, na Sociedade Filarmónica 

Recreio Artístico, 13 setembro, Amadora; 

 Participamos no Kova M Festival, organizado pela Associação Moinho da 

Juventude, 26 Julho, Amadora; 

 Realizamos o natal solidário da Bué Fixe, dia 22 Dezembro, Amadora; 

 Realizamos três (3) Assembleias Gerais da Bué Fixe, nomeadamente para 

a aprovação de regulamento interno, plano anual de atividades/orçamento, 

relatório anual de atividades e contas, plano estratégico, e eleição de novos 

órgãos sociais; 

 Participamos na gravação do Hino de Natal da  família MTV Linked, 27 

Outubro, Lisboa; 

 Publicamos mensagens alusivas ao “Dia da Juventude Africana” ,“Dia 

Internacional da Juventude” , “Dia da Juventude de São Tome e 

Príncipe”, “Dia Internacional dos Imigrantes”, “Dia dos Direitos 

Humanos”, “Dia Mundial do Ambiente”, “Dia Mundial da Saúde”, “Dia 

do Associativismo Jovem em Portugal”, “Dia Internacional da 

Mulher”, “Dia Internacional da Rádio”. 
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ESPECIAIS AGRADECIMENTOS 

 

Queremos agradecer a todas as entidades e parceiros que ao longo de 2014 nos 

ajudaram na implementação das nossas iniciativas.  

Especiais agradecimentos são dirigidos às seguintes entidades e personalidades: 

Ana Filgueiras, Rede de Direitos e Saúde, Fundação Portugal-África, MTV Portugal, 

HBD STP – Investimentos Turísticos, Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova, 

Global Dialogue Lusófono, Associação AJEM, Rita Sousa, Fundação PT, Universidade 

Autónoma de Lisboa, Refer, Durex, Conselho da Europa, Camara Municipal da 

Amadora, Sociedade Filarmónica Recreio Artísticos da Amadora, Fundação Cultural-

Luso-Americana-Fulbrigth, membros da Bué Fixe, Embaixada da Republica de 

Moçambique, Viração-Educomunicação, IPDJ, Domingas Mandinga, Programa Linha 

Africana, GAT, Conselho Nacional da Juventude de Portugal, Programa de TV- Bem- 

Vindos, RTP-África, RDP-África, Afro eventos Newanme, "Neusa", Goreti Pina e suas 

manequins, Associação Cultural de Eventos Africanos, Programa de rádio Linha 

Africana, Agência Jovem de Notícia e Associação Cidadãos do Mundo, Programa de 

TV Nós Por Lá, Projeto CLDS+ Via GPS- Santa Casa da Misericórdia da Amadora, 

Programa Nacional de Prevenção das infeções pelo VIH/sida, Plataforma Kafuka.   

 

 Direção Executiva da Bué Fixe 

Ajala Carvalho, Dary das Neves e Nazya dos Santos 

Supervisão na implementação dos Programas 

Ana Filgueiras e Dynka Amorim 

Aprovado em Assembleia Geral, 7 de Fevereiro de 2015, Amadora. 
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COMO NOS CONTACTAR 

Amadora - Portugal  

 Email:grupobuefixe@gmail.com 

 Telemóvel: (+351) 93 222 2955 

 Facebook: facebook.com/Associacaobuefixe 


