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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 BUE FIXE começou 

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

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

prevenção das IST/VIH/sida e foi Agosto de 2010, que foi formalizada, 

juridicamente, em Portugal, como Associação Juvenil. Neste ano a Associação 

Bué fixe completou 16 anos de existência, foi um ano de celebração, muito 

trabalho, onde foram desenvolvidas muitas atividades, neste ano também 

demos as boas vindas a novos sócios e as novas caras nos órgãos sociais.   

 

Este relatório anual destaca as principais atividades e as ações que foram 

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

2019, 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. 
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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. 

 

O QUE FAZEMOS 

 Realização de Sessões de Sensibilização, voltados para prevenção das 

IST/VIH/sida, gravidez na adolescência, violência no namoro (projeto 

Com Consciência), discurso de ódio, direitos sociais, e associativismo 

juvenil; 

 Realização de Ações de Rua e Campanhas, voltadas para a promoção 

da saúde; a luta contra o Discurso de Ódio; e outros. 

 Produção e Publicação de conteúdos de vídeos, para promoção da 

saúde, a interculturalidade e para divulgar iniciativas de apoio a 

jovens e imigrantes nas redes sociais e no canal Bué Fixe TV; 

 Publicação de Mensagens educativas nas redes sociais; 

 Distribuição de Preservativos, Folhetos e 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); 

 Divulgação de Oportunidades de emprego, estágio 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; 

 Produção de Revista Bué Fixe por e para jovens em suporte impresso 

e digital, com o intuito de empoderar aos jovens afrodescendentes, 

divulgar a multiculturalidade e promover a saúde e a literacia mediática; 
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 Organização e Participação em Oficinas, Ações de Formação, 

Fóruns, Visitas de estudo, Seminários, Intercâmbios, 

Conferências e Debates com e 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 Estagiári@s, no âmbito de programas de mobilidade, 

formação e empregabilidade para jovens; 

 Receção de Voluntári@s para atividades sociais e comunitárias; 

 Apoiamos tecnicamente, o processo de criação de Associações 

Juvenis e Movimentos de Jovens nos países africanos de língua 

portuguesa. 

 Apoio psicossocial, através do nosso Gabinete de Apoio Psicológico, 

de forma gratuita, para jovens imigrantes e filhos de imigrantes e as 

suas famílias na Amadora. 

 Implementação de Projetos de Solidariedade com o objetivo de lutar 

contra o Discurso de Ódio através das artes e a Educação Não Formal 

nas comunidades, nomeadamente na Amadora. 

 

 

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. Para ver a lista de mais parceiros com quem 

trabalhamos, clicar em www.associacaobuefixe.pt 
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2019: 

 

Projeto Saúde de Corpo e Mente 

 

Este projeto, financiado pelo PAAI 

(Programa de Apoio ao Associativismo 

Imigrante), do Alto Comissariado para as 

Migrações, teve como objetivo principal a 

educação para a promoção da saúde e do 

bem estar físico e mental dos jovens do 

Concelho da Amadora no âmbito da década 

internacional dos afrodescendentes 

proclamada pelas Nações Unidas. Através 

deste projeto, promovemos o debate e capacitamos os jovens na área da 

prevenção do VIH/SIDA, das IST e da gravidez indesejada através de sessões 

de sensibilização nas escolas e nos espaços culturais do município, pelo 

projeto “Com Consciência”. Estas ações foram reforçadas através da 

produção, divulgação e distribuição gratuita de conteúdos multimédia em forma 

de revista (Revista Bué Fixe), composta por conteúdos feitos por e para 

jovens afrodescendentes, com especial atenção na promoção da saúde sexual. 

O projeto foi ainda completado com a criação de um Gabinete de Apoio 

Psicológico que teve como sede o espaço dos nossos parceiros da Pressley 

Ridge, no Bairro Estrada Militar, destinado ao apoio individual e em grupo dos 

jovens imigrantes e de seus familiares. O serviço providenciou ações de 

formação, informação, aconselhamento e apoio psicológico aos jovens. 

 

Com Consciência 

Através do projeto “Com Cosnciência” os 

jovens aumentaram o seu conhecimento na 

área da saúde sexual de forma muito 

evidente. Foram realizadas um total de 33 
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sessões em 4 centros formativos da Amadora (Gustave Eiffel, Azevedo 

Neves, Albifor e Escola Básica de Alfornelos). No final das sessões de 

sensibilização (21) foi provado que um 98% dos jovens ficou sensibilizado 

sobre IST/VIH/sida, e aumentou os seus conhecimentos, por tanto passou a 

corrigir comportamentos de risco. Isto último, também foi conseguido através 

da distribuição de material de proteção (foram distribuídos quase 2000 

preservativos masculinos e femininos, junto com folhetos informativos e todas 

as escolas colocaram cartazes com mensagens de prevenção nas paredes). Nas 

sessões de audiovisual (6) foram criados 6 vídeos sensibilizadores (4 no 

Centro de Formação Gustave Eiffel e 2 na Escola Azevedo Neves) que foram 

criados pelos próprios jovens e foram divulgados em 6 sessões de disseminação 

de resultados. Hoje em dia, temos a certeza que pelo menos os 502 jovens de 

4 escolas da Amadora que foram diretamente atingidos através deste projeto, 

estão sensibilizado sobre como cuidar a sua saúde sexual.  

 

Revista Bué Fixe  

Ao longo do projeto, foram criadas 3 edições da revista, 

onde foram publicados conteúdos feitos por jovens 

imigrantes e filhos de imigrantes que, além de promover 

a saúde sexual, abordavam temáticas como a 

diversidade, a cultura, a arte, o meio ambiente e a 

política. De cada número, foram distribuídas 500 cópias 

em várias escolas da Amadora 

(Gustave Eiffel, Azevedo Neves, 

Albifor e Escola Básica de Alfornelos) e no Centro de 

Juventude de Lisboa. A revista online foi publicada na 

plataforma issu.com da Associação Bué Fixe e foi 

divulgada pelas nossas redes sociais (Facebook e 

Instagram) e o nosso site oficial.  
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O fato de darmos a oportunidade a jovens 

imigrantes de publicar os seus próprios artigos, 

poemas e entrevistas se reflete num 

crescimento da sua confiança e autoestima e 

ao mesmo tempo, serve como inspiração para 

outros jovens leitores, que não só ficaram 

sensibilizados na área da saúde sexual, mas 

que também tiveram contacto e abriram os 

olhares perante a realidades que antes desconheciam, como a existência de 

movimentos juvenis ativistas, o funcionamento do sistema político português ou 

mesmo sobre as oportunidades para jovens imigrantes na Amadora. 

 

Gabinete Psicológico Bué Fixe 

A Bué Fixe tem criado o primeiro gabinete de 

apoio psicológico da Amadora que oferece um 

serviço gratuito a jovens imigrantes e filhos de 

imigrantes e suas famílias. O projeto teve um 

impacto significativo na comunidade. Os seus 

efeitos atingiram principalmente a relação dos 

indivíduos consigo mesmos, aspecto primário 

capaz de influenciar as relações entre pares e as 

relações com as figuras de autoridade, nos 

contextos familiar, social e educacional. Em 

dezembro de 2019 comprovamos que os mais de 

100 destinatários atingidos mostraram uma maior 

capacidade de gerir conflitos assim como uma 

maior capacidade de autorreflexão e de 

autorregulação emocional.  
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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 2019 foram divulgadas trinta (30) oportunidades, com o intuito de 

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

 

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. Em 2019  foram publicadas no 

pagina de Facebook da agência  15 conteúdos em textos sobre assuntos 

juvenis em Portugal e resto do mundo. 

 

REDE VIH/ SIDA NOTÍCIAS  

Uma REDE de seleção e partilha diária de notícias, saberes e Boas Práticas de 

resposta às IST/VIH/sida nas comunidades e países que falam português. Em 

2019, foram divulgadas cerca de 15 conteúdos de sobre VIH nos países de 

linga portuguesa. 
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REDE JOVENS CPLP  

É uma Rede que reúne Jovens com origens nos 

países que fazem a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), na partilha e 

promoção de atividades interculturais de troca 

de experiências entre jovens da CPLP 

priorizando o exercício de língua portuguesa. 

Esta iniciativa é dirigida pela DA Consulting em 

parceria com a Bué Fixe. 

Em 2019 foram partilhadas 15 oportunidades 

interculturais de troca de experiências dos países de língua portuguesa. 

 

 

Participação em Eventos e Atividades Nacionais  

 

Cerimónia de Lançamento de 2019- Ano da Juventude da CPLP, 

organizado pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,  a 30 

de Janeiro, com objetivo de promover o papel dos jovens no desenvolvimento 

sustentável dos países membros. Assembleia da República, Lisboa. 

 

Seminário Participação em Saúde, promovido pelo Conselho Nacional de 

Saúde, a 7 de fevereiro, na Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, para 

promover o envolvimento dos cidadãos nas políticas da saúde. 

 

Reunião na Amnistia Internacional, promovido pela Amnistia Internacional 

Portugal, na sede da AI, no dia 12 de fevereiro, com várias associações com o 

objetivo de partilharmos as nossas preocupações relacionadas com as violações 

de direitos humanos e também as nossas linhas de ações para 2019 na defesa 

de um mundo mais justo e digno. 
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Lançamento do Blog “WAW Mulheres entre Mulheres”, projeto 

promovido pela Bué Fixe em parceria com o IPDJ, no Centro de Juventude de 

Lisboa, no dia 28 de Fevereiro, que pretende empoderar às mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminário “Juventude(s): do local ao nacional – que intervenção?”, 

promovido pelo Instituto de Ciências Sociais e o IPDJ, no Teatro Thalia no 28 

de Fevereiro, com o objetivo de proceder ao empoderamento exaustivo e 

integral para a totalidade dos municípios portugueses de elementos referentes 

às políticas municipais de Juventude. 

 

World Summit Awards, promovido pelo ICNM em parceria com a APDC, na 

Nova SBE de Carcavelos, nos dias 11, 12 e 14 de Março. O World Summit 

Awards é um sistema exclusivo 

de prêmios, que selecciona e 

promove a inovação digital local 

para melhorar a sociedade. 

Combinando uma série contínua 

de eventos e atividades 

internacionais com uma rede 

global de start-ups, 
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empreendedores sociais, mentores, jurados, palestrantes, especialistas, líderes 

governamentais, academia e sociedade civil, a WSA é uma plataforma 

internacional para encontrar exemplos de como as TICs podem impactar a 

sociedade de maneira positiva. 

  

Forum de Partilha de Experiências NEAISCSP, promovido pelo Núcleo de 

Estudantes Africanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 

Universidade de Lisboa (NEA ISCSP/UL), no IPDJ, no 6 de abril, com o objetivo 

de partilhar experiências e inspirar os jovens a terem uma presença activa no 

associativismo e vida académica. 

 

Jornada de trabalho: "Boas Práticas para a Integração da Igualdade 

de Género nas Organizações da Economia Social e Solidária", 

promovido pela Associação para a Inovação Social, no Auditório do Centro de 

Informação Urbana de Lisboa – CIUL, no 12 de Abril, com o objetivo de 

promover o trabalho em rede, identificando e disseminando práticas inovadoras 

existentes ao nível da promoção da Igualdade de Género, da Conciliação entre 

a vida familiar e pessoal e a vida profissional e do fomento do exercício da 

Parentalidade nas Organizações da Economia Social e Solidária. 

Comemorações do 40º aniversário do Município de Amadora, 

organizado pela Assembleia Municipal de Amadora, 11 de setembro,  frente à 

sede da Câmara Municipal de Amadora. 
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Participação em Eventos e Atividades  internacionais   

 

-  "Have your say" European Parliament Youth Event, promovido 

pelo Parlamento Europeu, na sede do parlamento em Bruxelas, Bélgica, 

no 7 de março, com o objetivo de executar as expectativas das 

organizações juvenis europeias e integrar as ideias mais realistas e 

concretas no programa anual da Divisão Youth Outreach Unit 

 
 

- Summer School de Inteligência Artificial e Jornalismo, promovido 

pelo European Science-Media Hub, de 4 a 7 de junho no Parlamento 

Europeu em Estrasburgo. Contou com a articipação da Monica Corrigan 

como facilitadora num evento de 80 jovens jornalistas. O programa 

abrangiu tópicos como o futuro do jornalismo, inteligência artificial e 

criatividade na mídia, alfabetização algorítmica e a dimensão ética da IA 

no jornalismo. 

- Assembleia Geral Extraordinária da European Youth Press, nos 

dias 15 e 16 de junho em Antwerpe, Bélgica, como preparação para a 

Assableia Geral. Contou com a participação da Kátia Moreno e foram 

tratadas as diferentes formas de acesso da média para a transmissão de 

mensagens socias, conhecimento dos relatórioss financeiros, votações 

para novos conteúdos e planificação de atividades para 2020.  
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- 3ª Assembleia Geral ordinária da ADEPT 

(Plataforma da Diáspora Africa na Europa), no 

dia 17 de junho,  em Bruxelas, Bélgica. Contou 

com a participação da Kátia Moreno e foi 

apresentado, debatido e aprovado o relatório das 

atividades de 2019. 

 
- Jornada Europeia de Desenvolvimento, promovido pela ADEPT, nos 

dias 18 e 19 de junho em Bruxelas, Bélgica. Contou com a participação 

da Kátia Moreno e foi apresentada a nova plataforma de 

desenvolvimento da diáspora, sessões de formação com diversas 

associações, apresentação de novos projetos e implementação de ações  

de sensibilização.  

 

- MedUni: 7th MEDITERRANEAN UNIVERSITY ON YOUTH AND 

GLOBAL CITIZENSHIP, promovido pelo North South Centre of the 

Council of Europe, de 9 a 16 de junho em Hammamet, Tunisia. 

Participação no seminário sobre a Diáspora na tomada de decisões e a 

educação global. 
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- ENTER Youth Week, promovido pelo Conselho da Europa, de 7 a 12 

de julho em Estrasburgo. Participação da Mónica Corrigan como 

formadora: sobre acesso aos direitos sociais, para jovens que vivem em 

bairros desfavorecidos, com objetivo de rever a implementação das 

recomendações pelos Estados Membros e parceiros, inseridas nas 

comemorações do 70º aniversario do Conselho da Europa. 

 

 

 

- Cimeira Internacional Youth Connekt Africa Summit, promovido 

pelo PNUD e Governo de Ruandade 7 a 11 de julho em Kigali, Ruanda, 

para promoção do empreendedorismo no continente africano.  

 

- Assembleia Geral da European Youth Press, nos dias 19 e 20 de 

julho em Bruxelas, Bélgica, para eleição dos novos membros da direção 

e novas organizações membro da rede. 

 
- Formação de Formadores em Educação Intercultural, promovido 

pela Anna Lindh Foundation, de 25 de novembro a 1 de dezembro, em 

Nicosia, Chipre, com o objetivo de adquirir ferramentas e competencias 

na área da Educação Intercultural. 
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-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

- Workshop ação Climática São Tomé e Principe Cop25, promovido 

pela Bué Fixe em parcerias com SYAH, Viração, Quercus STP e Agência 

Jovem de notícias PT, nos dias 23 e 24 de Novembro, em São Tomé e 

Príncipe com objetivo de engajar e mobilizar os jovens para criação de 

projetos de proteção ambiental. 

 

- Conferência Faker Fighters, 

promovido pela Young european 

Federalists, no 5 de Dezembro 

em Bruxelas, Bélgica: 

Intervenção da Mónica no painel 

"Youth Media and Media 

Literacy". 
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Pograma Erasmus Mais- Juventude em Ação   

Participação em Formações (TC) e Intercâmbios (YE) internacionais   

 

Em 2019 foram realizadas as seguintes Formações / Intercâmbios 

internacionais, no âmbito do Programa Erasmus+:  

 

YE “Media Behind the Scenes”: 21 – 27 Abril em Stará Lesná 

(Eslováquia) 

 “Media Behind the Scenes” 

é um intercâmbio (Erasmus 

Youth Exchange) promovido 

pela European Dialogue, 

que visa aumentar as 

competências profissionais 

dos jovens criadores de 

media e promover a sua 

responsabilidade para com 

a sociedade, contribuindo 

para a literacia mediática e para a capacidade de fazer análises básicas dos 

media, bem como refletir e combater as práticas de manipulação nos meios de 

massa. 

 

TC “Better Together: por uma empregabilidade dos jovens na 

Europa”: 10 – 14 Agosto em Bragança (Portugal) 

Participação do Celsio Da Costa Pereira: A través deste encontro, promovido 

pela Cap Magellan, foi oferecida uma formação aos actores de juventude e 

jovens presentes, que foram de vários países europeus e de várias 

nacionalidades e fizeram parte da rede estabelecida durante o evento. Durante 

todo o programa, eles participaram em seminários, acções de formação, mas 

também viveram momentos mais divertidos, tal como eventos festivos e visitas 

de estudo, que encorajaram o trabalho em rede e a dinamização dessa rede. O 
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objetivo desse encontro foi de criar uma rede europeia de animadores de 

juventude lusófonos. 

 

YE “Youth Against Marginalization”: 

19 – 27 Agosto em Otepää (Estônia) 

O objetivo do intercâmbio, promovido 

pela Euroopa Noored, foi criar uma 

discussão sobre as problemáticas em 

relação aos grupos marginalizados e a 

falta geral de iniciativas para mudar a 

situação. Entre os tópicos discutidos 

incluem-se pobreza, sistema prisional, 

políticas de drogas, estereótipos, 

comunidade LGBTQ+ , violência sexual e 

prostituição. 

 

 

TC “The Begin of Europe”: 19 – 25 Setembro em León (Espanha) 

 

Formação promovida pela 

Associação Auryn, com o 

objetivo de aprender sobre 

valores europeus e direitos 

humanos e encontrar uma 

maneira de combater a 

xenofobia e o racismo na 

Europa. 
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TC “EDGES of Gender”: 29 Outubro – 4 Novembro em Viena (Áustria): 

Formação promovida pela EFQBL, em questões de género, expressão de 

género, LGBT e outros assuntos relacionados ao sexo biológico através da 

fotografia. 

 

TC “Empowerment For 

Employment”: 22 – 26 Outubro 

em Esch-sur-Alzette 

(Luxemburgo) 

Formação promovida pela ONG 

4motion, que visa melhorar as 

capacidades dos técnicos de 

juventude na área do acesso ao 

emprego através da educação não 

formal. 

 

YE “ParticipArt”: 23 Novembro – 4 Dezembro em Málaga (Espanha) 

Intercâmbio promovido pela Jarrón Club com o objetivo de compartilhar 

habilidades artísticas e usá-las como uma ferramenta para se expressar 

ativamente na sociedade. 
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TC “1ª Conferência Europeia da 

Juventude para as DNT”: 5 – 9 

Dezembro em Portorož, Eslovénia 

Formação promovida pela International 

Youth Health Organization com o 

objetivo de Aumentar os conhecimentos 

sobre as DNTs (Doenças Não 

Transmissíveis) e os seus fatores de 

risco; Adquirir habilidades relacionadas à 

saúde e metodologias utilizadas no setor 

da juventude (pesquisa, project management, advocacia, formulação de 

políticas e criação de espaços mais seguros); Formar parte de uma rede social e 

profissional para compartilhar as melhores práticas e reforçar a conexão entre 

os setores da juventude e da saúde pública. 

 

Bué Fixe nos Media 

 

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

como internacionalmente, principalmente nas atividades sociais realizadas em 

2019.   

A presidente da Bué Fixe, Mónica 

Corrigan, foi convidada para uma 

entrevista na Zunta TV - Televisão 

Independente, na primeira edição 

do Programa Raizes do 

Continente para a promoção dos 

valores sócio-culturais e 

económicos de São Tomé e 

Príncipe e dos países irmãos (CPLP), que foi publicada no dia 26 de setembro. 
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A Presidente da Bué Fixe, Mónica Corrigan, foi convidada pela Coyote 

Magazine para escrever um artigo sobre a história da Associação Bué Fixe e 

as atividades atuais, destacando o projeto ENTER “Com Consciência”. Foi 

publicado no dia 4 de dezembro. 

 

 

Programa de Voluntariado da Bué Fixe 

 

A Bué Fixe recebeu em março às voluntárias Monika Tibenska e Yasmina 

Stupak, da Eslováquia, através 

do projeto “Humanity in 

Media” promovido pela 

European Dialogue, no âmbito do 

programa European Solidarity 

Corps. Realizaram 6 meses 

(março – agosto) de voluntariado 

na Bué Fixe apoiando nas tarefas 

relacionadas com comunicação e 

elaboração de candidaturas, 

entre outras. 
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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. Podemos destacar a Visita de cortesia 

do Núcleo de Estudantes Africanos do ISCP, no dia 8 de fevereiro com 

objetivo de estreitar colaboração conjunta. 

 

 

Prémios e distinções:   

 

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

distinção do programa Guilead, na área dos projetos comunitários, numa 

cerimónia oficial no dia 21 de novembro. 

 

 

 



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

 

 

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 foi 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.  

 

Comunicação  

Foi implementada a estratégia comunicativa 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, população com quem trabalhamos.  

 

Impacto Bué  Fixe 

Em 2019, 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. 

 

 

Celebração de datas importantes 

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. 

 

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 
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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: 00 351 933 250 983 

Facebook: facebook.com/Associacaobuefixe 

Portal: http://www.associacaobuefixe.pt  

 

 

DIREÇÃO DA BUÉ FIXE  

Mónica Salas Corrigan, Maria Fernandes e Kátia Moreno   

SUPERVISÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS  

Dynka Amorim 
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