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NOTA INTRODUTÓRIA  

A Bué Fixe é uma associação de jovens com origens nos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa, formalizada juridicamente a 13 de Agosto de 2010, 

mas existindo desde setembro de 2003 quando foi fundada em S. Tomé e 

Príncipe e Portugal, como grupo informal de jovens, altura em que também 

foi criada a revista com o mesmo nome. A Bué Fixe tem como objetivo 

principal, promover a participação ativa e crítica dos Jovens em todas as 

instâncias responsáveis pela definição de políticas ou iniciativas que, direta 

ou indiretamente, os afetam. 

 Enquanto organização juvenil constituída por jovens, temos como prioridade 

o apoio a outros jovens que enfrentam problemas semelhantes aos nossos 

como desemprego, exclusão social, discriminação entre outros, que atingem 

particularmente os grupos populacionais que vivem em condições de maior 

vulnerabilidade. 

O presente relatório tem como finalidade destacar as ações e iniciativas 

mais relevantes desenvolvidas durante o ano de 2013, um ano que ficou 

marcado pela comemoração do 10º aniversário da associação, o que fez 

com que desenvolvêssemos um conjunto de atividades alusivas à data, 

atingindo o ponto mais alto com a festa de comemoração. Indicamos, 

também, os mais significativos eventos nos quais tivemos a oportunidade de 

participar, tanto a nível local, nacional como internacional.  
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ASSOCIAÇÃO 

 

OBJETIVOS DA BUÉ FIXE-ASSOCIAÇÃO DE JOVENS 

 Promover a participação ativa e crítica dos Jovens em todas as 

instâncias responsáveis pela definição de políticas ou iniciativas 

que, direta ou indiretamente, os afetem. 

  Promover o desenvolvimento de atividades de proteção da nossa 

saúde – enquanto jovens em idade produtiva e reprodutiva - com 

prioridade para a prevenção de fatores de maior risco como a 

gravidez indesejada, Infeções de Transmissão Sexual, incluindo o 

VIH/sida, uso e abuso de drogas, violência no namoro, entre outras 

que mais diretamente nos atingem. 

 Promover a inclusão social, em Portugal, dos jovens imigrantes com 

origens nos países africanos. 

 Promover atividades interculturais de troca de experiências entre 

jovens, tanto ao nível comunitário, nacional, dos PALOP, da CPLP e 

internacional, priorizando o exercício da língua portuguesa. 

 Estabelecer parcerias que promovam o desenvolvimento de redes 

de contactos com outras organizações juvenis que se expressem 

em língua portuguesa. 

 Promover a participação de jovens em atividades de voluntariado.  

 Promover a realização de atividades de ocupação dos tempos 

livres, de interajuda e solidariedade intergeracional que juntem 

crianças, jovens e os mais velhos. 

  Promover o desenvolvimento de atividades de educação não 

formal. 

  Promover a realização de atividades de formação adequada aos 

Jovens que vivem em condições de maior vulnerabilidade. 
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  Promover o exercício dos direitos de cidadania dos jovens 

aproximando-os dos serviços públicos responsáveis pelas respostas 

aos seus direitos humanos, de género, sociais e económicos 

específicos. 

 Promover a igualdade de género e o respeito pela diferença seja 

ela de origem étnica, religiosa, de orientação sexual ou outro fator 

de discriminação. 

 

COM QUEM TRABALHAMOS 

Damos maior atenção aos adolescentes e jovens com origens nos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa - ou que se expressam em 

português – residentes em comunidades mais vulneráveis, tanto em 

Portugal quanto em outras comunidades do mundo já que também nos 

comunicamos via internet. 
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O QUE FAZEMOS 

 Produzimos e difundimos conteúdos radiofónicos para jovens (4ª 

Feiras, às 21:30, na RDP-África- frequência 101.5 FM.  

 Produzimos uma revista para jovens – BUÉ FIXE- antes em suporte 

papel e agora em suporte digital. 

 Enviamos e Respondemos por SMS a dúvidas dos jovens sobre 

IST/VIH/sida. 

 Organizamos , promovemos e participamos em Sessões de 

capacitação, Oficinas, Ações de Formação, Seminários, 

Conferencias e Debates com/para jovens tanto a nível local, 

nacional quanto internacional. 

 Realizamos Ações/Campanhas de sensibilização com prioridade 

para a prevenção da gravidez não desejada, riscos de infeção por 

IST/VIH/sida, defesa dos Direitos Humanos, promoção da Paz e  

defesa do Meio Ambiente. 
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PARCERIAS, FILIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM CURSO 

 

Desenvolvemos ações com as seguintes instituições: 

 Cidadãos do Mundo - principal parceira na supervisão de 

conteúdos, ações de formação, acompanhamento e avaliação 

de todas as nossas iniciativas. 

 MTV Portugal - parceira na divulgação das nossas iniciativas no 

seu próprio canal televisivo assim como no seu próprio portal. 

 Associação Moinho da Juventude, Projeto “Bem Passa Ku Nós”, - 

parceira nas ações de sensibilização para o risco de infeção por 

IST/ VIH/sida.  

 Salão de Cabeleireiro Africano, - parceiro nas ações de 

distribuição de preservativos. 

 Associação Sapana- parceira nas ações sociais com crianças e 

jovens. 

 Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa - parceira nas ações 

de sensibilização para o risco de infeção por IST/ VIH/sida. 

 Universidade Autónoma de Lisboa- parceria na  produção de 

conteúdos a serem veiculados em diversos dispositivos 

comunicacionais (rádio, televisão e multimédia).  

 Organização Mundial de Educação Pré-Escolar”, através do 

projeto A Rodar, - parceiro nas ações de sensibilização para o 

risco de infeção pelo VIH/sida. 

 Departamento de Informação, Comunicação e Relações 

Internacionais do Instituto Português do Desporto e Juventude - 
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parceiro na elaboração de conteúdos que integram os nossos 

programas de rádio. 

 Rede Internet Segura - parceira para a elaboração de 

conteúdos tanto na revista quanto nos programas de rádio sobre 

internet segura.  

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

Portugal- parceira na área de apoio social para as pessoas mais 

vulneráveis com origens em S.Tomé e Príncipe com as quais 

conseguimos estabelecer contactos.  

  Associação Juvenil Espírito de Mudança - parceira nas ações de 

sensibilização para o risco de infeção por IST/ VIH/sida. 

  Centro Social 6 de Maio - parceiro nas ações de sensibilização 

para o risco de infeção por IST/ VIH/sida. 

  Mediação Intercultural em Serviços Públicos (MISP) – parceiro 

nas ações de sensibilização para o risco de infeção por IST/ 

VIH/sida.  

  Plano Nacional da Ética no Desporto- parceiro nas ações sobre 

ética no desporto junto dos jovens 

  Associação de Solidariedade do Alto da Cova da Moura - 

parceira nas ações de sensibilização para o risco de infeção por 

IST/ VIH/sida. 

 Val Arte-Grupo Teatro Forum do Vale de Amoreira- parceiro nas 

ações de sensibilização para o risco de infeção por IST/ VIH/sida.  

 

  Campanha Movimento contra o Discurso do Ódio- Parceiro nas 

ações de combate ao discurso de ódio e discriminação. 
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  Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe- 

parceira centrada nas ações de troca de experiências na área 

da juventude. 

 Federação Cabo-verdiana da Juventude- parceira centrada nas 

ações de  intercâmbio  de experiências de trabalho com jovens. 

 Viração – Educomunicação, Brasil - parceira centrada nas ações 

de troca de experiências de trabalho com a população jovem. 

 

 

FILIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

A Bué Fixe está filiada nas seguintes entidades: 

  Federação Nacional das Associações Juvenis  

 Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/sida 

 Registo Nacional do Associativismo Jovem do Instituto Português 

do Desporto e Juventude 

  Programa de Apoio ao Movimento Associativo da Câmara 

Municipal de Amadora  

  Fundação Europeia da Juventude do Conselho da Europa. 

 Aliança Global sobre Media e Género (Global Alliance on 

Media and Gender), da UNESCO 
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PREMIAÇÕES E DISTINÇÕES  

2012 

 Indicação da Fondazione Mondo Digitale (Itália) para a 

nomeação conjunta da Bué Fixe/Cidadãos do Mundo, através do 

projeto “Media Jovem, Nossa Resposta ao VIH/SIDA”, para o 

prémio internacional “Global Júnior Challenge”, na categoria de 

“uso de novas tecnologias de informação e comunicação para a 

inclusão de imigrantes e refugiados”.  

2011 

 Desde 2011até aos dias de hoje, recebemos a 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 presidente da Bué Fixe, Dynka Amorim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                         RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2013 

 

 

 

Página 12 

 

 

ORGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO 2012- 2014 

Os órgãos sociais da Associação são compostos pela Assembleia Geral, 

(Mesa de Assembleia), Direção e Conselho Fiscal, os quais têm as suas 

funções e composições estabelecidas no respetivo Estatuto 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 2012- 2014. 

COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS: 

MESA DE ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: Sónia Silva 

1º Secretaria: Ivanira Tchuda 

2º Secretário: Mário Silva 

DIREÇÃO 

Presidente: Dynka Amorim  

Vice-Presidente: Maria Manuel 

Tesoureira: Carla Santos 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: Wilson Almeida 

Secretário: Mamadú Balde 

Vogal: Ajala Carvalho
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AÇÕES E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS EM 2013 

Nesta parte, estão descritas as principais atividades realizadas inseridas nos 

vários programas sociais em 2013 e também, os eventos que participamos e 

realizamos quer ao nível local e internacional, entre outras ações relevantes. 

MEDIA JOVEM: A NOSSA RESPOSTA AO VIH/SIDA 

 

O ano de 2013 finalizou as ações programáticas do “Media Jovem, a Nossa 

Resposta as IST/ VIH/SIDA”, que foram  desenvolvidas ao longo de quatro 

anos, utilizando vários suportes da  media e ferramentas de 

comunicação/informação sobre o IST/VIH/sida produzidas por jovens 

imigrantes, ou com origens nos PALOP, para seus pares que se expressam em 
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português, residentes na Região da Grande Lisboa e, principalmente, no 

Município da Amadora.  

O objetivo visou promover o acesso a informação e serviços de 

sensibilização/prevenção sobre o IST/VIH/sida, capazes de os motivar para 

assumirem atitudes e comportamentos mais seguro. Nesta perspetiva em 

2013: 

 Difundimos, 21 conteúdos sobre IST/VIH/sida, no nosso espaço de rádio 

(Bué Fixe) no programa Linha Africana na RDP África. 

 

 Distribuímos 80000 preservativos em locais de concentração dos  

jovens que pretendemos apoiar tais  como discotecas, festas, cafés de 

bairro, eventos para jovens, faculdades, salões de cabeleireiros, entre 

outros espaços). 

 

 Distribuímos 500 folhetos informativos sobre IST/VIH/sida em escolas e 

outros locais frequentados por estes  jovens.  

 

 Enviamos 60 Mensagens via SMS, com conteúdos educativos sobre 

prevenção IST/VIH/sida para  mais 600 Jovens que temos na nossa lista 

de contactos telefónicos. 
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 Comemoramos o 

(Dia Mundial da 

SIDA) no âmbito da 

campanha “Some 

One Like Me”, em 

parceria com MTV 

Portugal, Durex, Rede 

Jovens CPLP e 

Cidadãos do Mundo, 

no Chiado-Lisboa no dia 30 Novembro e na estação da CP de 

Amadora no dia 1 Dezembro com a distribuição de preservativos e 

folhetos e materiais informativos sobre IST/VIH/sida às pessoas que iam 

passando nos diversos locais. Participaram membros da Bué Fixe, 

figuras públicas do mundo da música, teatro, moda e  desporto entre 

outros, no âmbito da família “MTV Linked pelo Talentos”.  

 Produzimos cinco edições da Revista BUÉ FIXE, com conteúdos sobre 

IST/VIH/sida. 

 Publicamos no Facebook 60 vídeos educativos sobre IST/VIH/sida. 

 

     Realizamos (15) sessões de Informação e Sensibilização, sobre os 

riscos e as atitudes e 

comportamentos mais 

seguros face as 

IST/VIH/sida, 

nomeadamente nos 

bairros Casal do Silva, 

Casal da Mira, Cova 
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da Moura, Santa Filomena, Quinta da Laje, Seis de Maio, nas escolas: 

Escola Profissional Gustave Eiffel, Escola Secundaria Azevedo Neves e na 

Faculdade Ciências Sociais Humana da Universidade Nova de Lisboa 

abrangendo mais 1000 jovens no conjunto das sessões. Este projeto 

contou com o apoio da Fundação MTV Staying Alive, Coordenação 

Nacional para o VIH, Fundação Portugal-África, Cidadãos do Mundo, 

Junta de Freguesia da Falagueira, MTV linked Pela Solidariedade, Camara 

Municipal de Amadora e Fundação Portugal -Africa.  

 

 

 

ESPAÇO DE RÁDIO “BUÉ FIXE”  

É um programa, iniciado em 

Janeiro de 2010, que consiste na 

produção e difusão de 

conteúdos radiofónicos 

adequados a jovens imigrantes e 

Luso-Africanos, difundido na 

rádio RDP-África e no programa 

Linha Africana. Todas as 

semanas, durante uma hora, são abordados vários temas de interesse dos 

jovens, como forma de mobilizar a sua atenção para informações capazes 

de os apoiar no seu processo de integração social e cultural. A iniciativa tem, 

também como objetivo, a promoção do diálogo e a cooperação entre 

jovens, como forma de promover o respeito pela diferença e a coesão 

social. 
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Foram realizadas  em 2013, 21 edições semanais com duração de uma hora. 

Entre os temas abordados podemos destacar: “Perspetivas e Expectativas 

dos Jovens para 2013”; “Uso do Teatro como Ferramenta na Inclusão Social 

dos Jovens”; Importância de fazer o teste do VIH e “Como viver com esta 

pandemia”; Campanha contra violência no namoro; Campanha europeia 

contra o discurso do ódio; Papel do desporto na inclusão social dos jovens; 

Empreendedorismo Social junto dos jovens. Ficamos a conhecer melhor os 

Conselhos Nacionais da Juventude de língua portuguesa com entrevistas aos 

seus responsáveis.  

REVISTA BUÉ FIXE  

A Revista Bué Fixe é uma publicação 

bimestral, da associação com o mesmo 

nome, produzida  em formato digital e 

gratuita. O público-alvo são os 

adolescentes e os jovens imigrantes com 

origens nos PALOP residentes em 

Portugal. O principal objetivo da revista é 

promover a acesso destes jovens leitores 

a os conhecimentos que permitem terem  

atitudes e comportamentos mais seguros 

face ao risco das IST/VIH/sida, 

sensibilizando/ Informando os jovens 

acerca das Infeções Sexualmente Transmissíveis, incluindo o VIH/sida. 

Também destacamos a música, o desporto, a discussão sobre a , 

sexualidade, informação/Divulgação de iniciativas Juvenis, tecnologia, 

empreendedorismo, voluntariado, associativismo, entre outros temas ligados 
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a juventude. É de salientar que a criação desta revista em Setembro de 

2003, em São Tomé e Príncipe, foi o primeiro passo para a posterior formação 

da associação de jovens com o mesmo nome. 

Para o ano de 2013, estavam previstas 6 edições (uma para cada dois meses 

do ano). Produzimos cinco, não conseguindo realizar a de Julho/Agosto. 

Destacamos também a introdução de novas colunas na revista, como “5 

minutos”, “Quem são eles”, “Dicas da Paulinha”, “IST” e “Um Olhar”, que 

esperamos manter. No ano passado, o formato da revista Bué Fixe este 

apenas on-line, não sendo impressa em papel. Por último, convém também 

mencionar a renovação da equipa da Bué Fixe, perante a saída de alguns 

membros e a entrada de outros. 

 

BUÉ FIXE TV 

 A Bué Fixe TV é um programa 

que pretende produzir e 

publicar no youtube conteúdos 

informativos/educativos/interati

vos em formato de vídeos pela 

Bué Fixe e outras entidades de 

interesse expresso dos jovens, 

como forma de mobilizar a sua 

atenção para informações 

capazes de os apoiar no seu processo de integração social, económico e 

cultural, e, sobretudo, para um exercício responsável dos seus direitos 

humanos e individuais específicos.  
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Em 2013 vale s destacar: 

 Ação de formação sobre captação e edição de vídeos para cerca de 

três elementos  

 Criação do canal no Youtube- 

http://www.youtube.com/channel/UCAgBWFR5RHp4Ko-FeHsn6EQ  

 Publicação de 29 conteúdos (Produzidos pela Bué Fixe e outras 

entidades como RTP, MTV, Sapo, TV Amadora) no referido canal  

 Em termos de coberturas produzidas pela Bué Fixe, destacam-se a 

ação de distribuição de preservativos na estação da CP de Amadora 

alusivo ao dia mundial da juventude, Seminário Europeu” Como lidar 

com o discurso de Odio online e offline”, Encontro nas Rotas do 

Mundo- Saúde para todos, comemoração do dia Mundial de luta 

contra a Sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/channel/UCAgBWFR5RHp4Ko-FeHsn6EQ
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VIDA SAUDÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “Vida Saudável” é um programa direcionado, essencialmente, ao público 

jovem oriundo e residente nos países dos PALOP (países africanos de língua 

oficial portuguesa).O principal objetivo é o da utilização dos media, 

enquanto instrumentos educativos, para melhorar o comportamento dos 

cidadãos face a questões como o exercício da cidadania, a saúde, a vida 

sexual/reprodutiva, a cultura, a educação financeira e outras questões que 

possam suscitar interesse ou esclarecimento de dúvidas.  
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Este programa baseia-se na convicção de que os jovens devidamente 

estimulados poderão, não só, assumir uma atitude mais responsável perante 

a sua vida, mas também poderão incentivar mudança mais saudável e 

significativas dentro das suas comunidades, com impactos duradouros quer 

a nível individual quer coletivo. Para tal, pretende criar-se um conjunto de 

sessões educativas que abordem as questões acima referidas sendo as 

mesmas expostas através de pequenos vídeos. Nestes vídeos serão expostas 

soluções simples, práticas e aplicáveis no dia-a-dia onde o jovem poderá, 

também, ter uma participação ativa. 

 

As iniciativas tiveram início em janeiro de 2013 onde pudemos contar com a 

colaboração de treze membros voluntários da Associação Bué. 

Primeiramente foram criados cinco temas referentes à “Cidadania”, aos 

“Cuidados de Saúde”, à “Educação Financeira”, à “Sexualidade” e às 

“Culturas dos PALOP”. Em seguida foram levantadas as necessidades do 
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projeto tais como: formação para edição de vídeos (Adobe Première Pro 

CS4), um microfone e parcerias que pudessem apoiar o processo das 

gravações e edição dos vídeos (Universidade Autónoma de Lisboa) e uma 

parceria para o alojamento dos vídeos online (Portal Sapo).  

A formação de edição de vídeos teve início em meados de Abril de 2013 e 

teve a duração de um mês. As gravações tiveram início no mês de Agosto 

de 2013. Durante este processo, pode afirmar-se que existiram algumas 

incoerências de ambas as partes quer ao nível do trabalho profissional quer 

ao nível da inexperiência dos voluntários. No entanto, foram realizadas até 

ao final do ano, vox pop, vivos iniciais e entrevistas com os convidados que 

perfazem um total de 30 filmagens. Neste momento, falta apenas editar os 

programas completos. A acrescentar, vale referir a desmotivação e 

abandono de uma grande parte dos membros voluntários atingidos pelos 

problemas causados pela grave crise que Portugal atravessa, que muito 

tinham contribuído para a reestruturação das ações do programa. 
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OPORTUNIDADES BUÉ FIXE  

Este programa visa divulgar 

na página de Facebook da 

Bué Fixe oportunidades 

para jovens, 

nomeadamente, na área 

de emprego, formação, 

estágios, intercâmbios, 

conferências, seminários e 

programas direcionados 

para jovens, que possam ser capazes de apoiar o seu processo de formação 

, integração social e laboral.  

Em 2013, divulgamos um total de 216 oportunidades na área de empregos, 

formação, estágios, intercâmbios, seminários para os jovens do Município de 

Amadora e da Região da Grande Lisboa na página de Facebook da Bué 

Fixe. 
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PROGRAMA CULTURAL “ARTE E VIDA” 

 

O programa “Arte e Vida” consiste na vontade de realização de oficinas a 

nível artístico, mas conseguimos desenvolver apenas uma atividade no ano 

de 2013,na área das danças de raízes africanas apresentada no  dia 20 de 

Abril. Para esta atividade foram convidados professores de dança e 

organizada uma exposição de arte e acessórios de moda. Foram produzidos 

e apresentados os vídeos relativos às atividades da Bué Fixe. Participaram 

nesta atividade 15 elementos entre membros e amigos. Por outro lado, 

devido à falta de envolvimento e disponibilidade por parte dos membros, 

não se voltou a desenvolver nenhuma atividade deste programa, devido a 

questões financeiras, técnicas e logísticas que afetaram a nossa associação 

o que afetou a vontade de, criar um grupo de dança da associação, como 

se previa. 
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Importa referir o êxito da atuação de grupo de dança na festa de 

comemoração dos dez anos da Bué Fixe assim como a sua  participação no 

Festival Intercultural da Amadora como fruto do desenvolvimento desta 

iniciativa cultural. 
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 EVENTOS NOS QUAIS PARTICIPAMOS  

 

 

NACIONAIS 
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 Sessão de apresentação da 2ª edição da ACADEMIA UBUNTU, 

organizada pelo Instituto Padre António Vieira, 4 de Janeiro, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa.  

 Conferencia “Jovens da CPLP”, organizada pelo Conselho Nacional da 

Juventude e Comunidade dos países de língua portuguesa, 16 de 

Janeiro, Lisboa.  

 

 Sessão pública “Orientações Estratégicas para a Política de 

Juventude” organizada pelo Conselho Nacional da Juventude, 17 

Fevereiro, Lisboa.  

 Ciclo de Conferência da Juventude, promovida pela organização 

Jovens “Para o Futuro de Portugal”, 30 de Março,  auditório do IPDJ, 

Lisboa. 

 Ação de informação “Mitos e factos sobre a imigração em Portugal", 

organizada pela Câmara Municipal da Amadora e Associação de 

Solidariedade Social do Alto Cova da Moura/CLAIII Buraca – Amadora, 

em parceria com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo 

Intercultural, 11 de abril, auditório da Biblioteca Municipal Fernando 

Piteira Santos, Amadora. 

 Cerimónia de encerramento e entrega dos prémios da 4ª edição do 

Festival itinerante de língua portuguesa, 10 de Abril, cinema São Jorge 

em Lisboa.  

 Comemorações do dia do associativismo jovem com a nossa 

participação na exposição "Espelhos do Movimento Associativo"  na 

Loja Ponto Já (Lisboa-Expo), organizada pela Direção Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo, de  23 de Abril a 10 de Maio, Lisboa. 
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  2º Congresso “Literacia, Media e Cidadania”, organizado pela 

Entidade Reguladora da Comunicação,  10 e 11 de maio, Pavilhão do 

Conhecimento, Parque das Nações, Lisboa. 

 Bolsa de empreendedorismo,o Dia da Europa, organizado pela 

representação da Comissão Europeia em Portugal, 9 de Maio, Lisboa.  

 Mesa redonda " Os media em África-contributos para a 

democratização da comunicação" , Organizada pela Linha de 

investigação em Estudos Africanos eLlusófonos,21 de Maio, sede da 

CPLP/Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Lisboa. 

 Formação sobre gestão associativa, no âmbito do programa Forma da 

Federação Nacional das Associações Juvenis, 20 e 21 julho, Porto. 

 Ação de formação- Gestão de Recursos Humanos nas organizações 

sociais| Fazer Diferente para melhor dirigir , organizada pela Fundação 

AFID Diferença, s 22 e 23 de julho, Amadora. 

 Tertúlia sobre “Políticas de Juventude para os próximos 28 anos – Que 

futuro para as novas gerações?”, na comemoração dos 28 anos do 

Conselho Nacional da Juventude de Portugal, 25 de Julho, Lisboa. 

 Inauguração da exposição fotográfica intitulada “A Amadora Somos 

Nós”, da fotógrafa inglesa Camilla Watson, 5 de setembro, Parque 

Delfim Guimarães/Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, 

Amadora. 

 Sessão solene da comemoração do 34ª aniversário do Município de 

Amadora, 11 de Setembro, nos recreios de Amadora, Amadora. 

 Ação de formação sobre “Marketing, Comunicação e Fundraising”,  
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Organizada pela Fundação AFID,  07 e 08 de Outubro, Amadora. 

 

 II Conferência da Associação Corações com Coroa com o lema           

“ Como se Esconde a Desigualdade em Portugal”, 15 Outubro , Museu 

do Oriente, Lisboa. 

 

 Conferência internacional “O futuro da Agenda Global de 

Desenvolvimento: Visões para a CPLP”, organizada pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, 17 de Outubro, Lisboa. 

 

 V Jornadas de Educação pelos Pares, organizado pela Fundação 

Portuguesa “Comunidade contra a Sida”, 31 de Outubro, Lisboa 

 Sessão de estudo sobre Opinião Sobre Mobilidade Juvenil, organizado 

pelo Instituto Português de Desporto e Juventude, 4 e 5 de Novembro, 

Lisboa.  

 Fórum “Diálogo inter-religioso: Um contributo para a cidadania em 

tempos de globalização”, uma iniciativa conjunta da Câmara 

Municipal da Amadora e do Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural, 21 de novembro, Auditório da Academia Militar, 

Amadora.  

 III Conferência do VIH Portugal, organizado pela Associação GAT,  dias 

21 e 22 de Novembro,  Auditório Tomé Pires,  INFARMED , Lisboa 

 Sessão de Apresentação do “Manual para Transformar o Mundo”, uma 

publicação conjunta da Associação Instituto de Empreendedorismo 

Social  e Fundação Calouste Gulbenkian,  Reitoria da Universidade 

Nova de Lisboa, Lisboa 
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 Conferencia VIH: Acabar com o estigma, organizado pelo  grupo 

parlamentar de trabalho de acompanhamento da problemática 

VIH/sida em parceria com a Direção Geral de Saúde (Programa 

Nacional para infeção VIH/sida), 3 de  Dezembro, Assembleia da 

Republica, Lisboa. 

 Mesa redonda sobre " A mulher imigrante e o exercício da cidadania 

em Portugal, organizado pela Casa de Brasil em Lisboa e Consulado 

Geral do Brasil, 13 de Dezembro, Lisboa.  

 Seminário “Lidar com o Discurso de Ódio online e offline” (Seminar 

"Dealing with Hate Speech online and offline), integrado na 

Campanha Movimento contra o Discurso de Ódio, promovido pelo 

IPDJ e pelo Comité Nacional da Campanha com a colaboração do 

Conselho da Europa,16 e 17 de Dezembro, Direção Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo do IPDJ – Parque das Nações, Lisboa.  

 Seminário “ Iniciativa Move-te, Faz Acontecer”, promovida pelo Plano 

Nacional de Ética no Desporto, Programa Juventude em Ação e 

Associação CAIS, 17 Dezembro, Lisboa. 

 Apresentação do relatório de estudo: “O assédio moral e sexual na 

Lisboa imigrante”, organizado pela Associação ComuniDária, 19 de 

Dezembro, Universidade Lusófona, Lisboa. 
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INTERNACIONAIS 

 

 

 

 

 Simpósio “A Atual Crise e Juventude - Impacto e Perspetiva”, 

organizado pela parceria conjunta entre o Conselho da Europa e a 

União Europeia na área da juventude, 20 e 21 de Fevereiro, Centro 

Europeu da Juventude, Estrasburgo, França. 

 Seminário internacional sobre acesso aos direitos sociais, organizado 

pelo Conselho da Europa e Rede Informal Europeia sobre Acesso aos 

Direito Sociais,de  25 Fevereiro a 2 de Março,Estrasburgo, França.  



  

                                                         RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2013 

 

 

 

Página 32 

 

 

 Debate “Google+ Hangout” sobre a temática “Youth Migration and 

Development: Towards Sustainable Solutions.”, organizado pela 

Organização das Nações Unidas, no âmbito da preparação do 

Relatório Mundial dajuventude 2013,  6 de Março, via skype , Lisboa 

Curso de Formação transfronteiriços “ Reação- Es-Pt”, no âmbito do 

programa juventude em ação inserido nas comemorações da semana 

europeia da juventude, organizada pela agencia espanhola do 

programa Juventude em Ação, de  30 de Maio a 3 de Junho, Valencia 

de Alcântara e Portalegre, (Espanha e Portugal)  

 Conferencia TEDx São Tome “ Ilhas conectadas”, organizada pela 

Associação Galo Canta, 20 de junho,  São Tomé e Príncipe. 

 Curso de Formação sobre Direitos Sociais,  no âmbito do programa 

Juventude em Ação, de  1 a 7 Setembro, Talim, Estónia 

 Forum nas Rotas do Mundo “Saluti per tutti”, de 16 a 21 de Setembro, 

Trento, Itália. 

 Curso de formação sobre liderança e gestão de recursos humanos, 

organizado pela Fundação MTV Staying Alive e Restless Development, 

de  28 de Outubro a  2 de Novembro, Londres, Reino Unido 
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FILIAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS  EM 2013 

 

NÍVEL NACIONAL 

 A Bué Fixe assinou protocolo de parceria com Associação de 

Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. 

 A Bué Fixe tornou-se membro do Comité Nacional da Campanha “Não 

ao Discurso do Ódio”, um projeto do Conselho da Europa . 

 A Bué Fixe assinou protocolo de parceria com Universidade Autónoma 

de Lisboa, centrado na assistência técnica para a produção de 

conteúdos a serem veiculados em diversos dispositivos 

comunicacionais (rádio, vídeo). 

 A Bué Fixe tornou-se parceira do Plano Nacional de Ética no Desporto, 

em Outubro. O PNED é um conjunto de iniciativas estruturadas e 

planificadas, que visam divulgar e promover a vivência dos valores 

éticos inerentes à prática desportiva como a verdade, o respeito, a 

responsabilidade, a amizade e a cooperação. 
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NÍVEL INTERNACIONAL 

 

 

 A Bué Fixe assinou o protocolo de cooperação com Conselho Nacional 

da Juventude em São Tomé e Príncipe, São Tome, São Tome e Príncipe.  

 

 A Bué Fixe assinou, em Lisboa, o protocolo de parceria e cooperação 

com a organização brasileira Viração. A Viração  é uma organização 

do Brasil de comunicação, educação e mobilização social entre 

adolescentes, jovens e educadores. 

 Fomos admitidos internacionalmente como parceiros da “Global 

Alliance on Media and Gender (GAMG)” da UNESCO   

 

 



  

                                                         RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2013 

 

 

 

Página 35 

 

 

VISITA À BUÉ FIXE  

Em Agosto, recebemos a visita de intercâmbio de quatro 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 aos jovens. 
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DISTINÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 Distinção no Relatório Mundial da 

Juventude 2013, da ONU/Organização 

das Nações Unidas das ações do 

programa “Media Jovem, Nossa 

Resposta ao VIH/SIDA”, como uma 

prática exemplar no âmbito de acesso 

dos imigrantes aos serviços públicos  

de saúde.  Mais informação em: 

http://www.unworldyouthreport.org/index.php?option=com_k2&view=i

tem&id=104%3Aparticipation&Itemid=249 

  

 

 Referencia na publicação ‘We Are All Europeans’, um guia de boas 

práticas de projetos sociais com imigrantes e minorias na Europa, 

produzida pelo centro de recursos sobre diversidade cultural (SALTO 

Cultural Diversity) no âmbito do programa juventude em ação da 

União Europeia. Mais info em  https://www.salto-youth.net/rc/cultural-

diversity/publications/wearealleuropeans/. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unworldyouthreport.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=104%3Aparticipation&Itemid=249
http://www.unworldyouthreport.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=104%3Aparticipation&Itemid=249
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COBERTURA DA IMPRENSA ÀS AÇÕES DA BUÉ FIXE 

 

 

O ano 2013 foi um ano especial tendo em conta a comemoração dos 10 ( 

dez) anos de fundação da Bué Fixe que foi sublinhado e amplamente 

divulgado  em vários órgãos de comunicação social em Portugal e no 

estrangeiro . As ações desenvolvidas pela Bué Fixe foram apresentadas,  na 

RTP1, RTP-Internacional, RTP-África, Agência Lusa, MTV-Portugal, Portal Sapo, 

Jornal da Região, revista EUROPA, revista Viração do Brasil , TV Amadora, STP 

Digital, Repórter STP entre outras. 

Aqui vão alguns links: 

“A iniciativa Linked pela Solidariedade faz 10 anos”- MTV Portugal, 

http://www.mtv.pt/noticias/bue-fixe-faz-10-anos/ 

http://www.mtv.pt/noticias/bue-fixe-faz-10-anos/
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“Bué Fixe completa 10 anos de promoção de vida saudável”. Jornal Tela 

Nón- http://www.telanon.info/sociedade/2013/09/10/14346/bue-fixe-

completa-10-anos-de-promocao-de-vida-saudavel/ 

 

“A Bué Fixe assina parceria de cooperação com o CNJ” STP Digital, 

http://www.stpdigital.net/sociedade/734-a-bue-fixe-assina-parceria-de-

cooperacao-com-o-cnj.html 

 

“Dez anos a ser Bué Fixe"- Portal Sapo, 

http://noticias.sapo.mz/vida/noticias/artigo/1337530.html 

ATIVIDADES/INICIATIVAS INTERNAS 

 Aumentamos o número de seguidores na página de Facebook da Bué 

Fixe. 

 Angariamos um maior  número de membros e voluntários para as 

ações da Bué Fixe. 

 Cedemos aos alunos do 2º ano do curso de Teatro da Escola Superior 

de Teatro e Cinema (ESTC), cerca de 300 preservativos para o 

exercício relacionado com temática do teatro.  

 Realizamos uma distribuição de roupas, livros, materiais escolares, à 

população da Quinta da Laje em parceria com a associação Mem 

Non 

 Realizamos um encontro com membros e amigos da associação sobre 

o” Passado,Presente e Futuro” da Bué Fixe, Amadora. 

http://www.telanon.info/sociedade/2013/09/10/14346/bue-fixe-completa-10-anos-de-promocao-de-vida-saudavel/
http://www.telanon.info/sociedade/2013/09/10/14346/bue-fixe-completa-10-anos-de-promocao-de-vida-saudavel/
http://www.stpdigital.net/sociedade/734-a-bue-fixe-assina-parceria-de-cooperacao-com-o-cnj.html
http://www.stpdigital.net/sociedade/734-a-bue-fixe-assina-parceria-de-cooperacao-com-o-cnj.html
http://www.stpdigital.net/sociedade/734-a-bue-fixe-assina-parceria-de-cooperacao-com-o-cnj.html
http://noticias.sapo.mz/vida/noticias/artigo/1337530.html
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 Sessão de apresentação da Bué Fixe junto dos jovens do Bairro Seis de 

Maio, Amadora. 

 Ação de capacitação para a equipa da BUÉ FIXE para o 

desenvolvimento de ações de base comunitária de atenção à 

infeção por IST/VIH/sida adequadas aos distintos espaços e 

populações, 9 agosto, Amadora.  

 Realizamos a festa de comemoração dos 10 anos da criação da BU+E 

FIXE, no espaço Sociedade Filarmónica Recreio Artísticos de 

Amadora,que contou com a presença de diversas individualidades, 

grupos de dança, convidados, entre outros,  14 de Setembro, 

Amadora, 

 Realizamos o encontro de partilha de experiências internacionais, 5 

Outubro Amadora.  

 Realizamos oficina sobre gestão de ciclo de projetos dirigida aos 

membros da Bué Fixe,  17 de Novembro,  Espaço Jovem da Falagueira, 

Amadora.  

 Realizamos, em parceria com a Associação Jovens Espirito de 

Mudança o "Workshop - Emprego AQUI”, 23 de Novembro, espaço 

Jovem da Falagueira, Amadora  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos a que nos propusemos foram seguidas a rigor, tentando sempre 

fazer o melhor para o desenvolvimento da associação e de quem nos 

acompanha e  foram quase  todos atingidos. 

O trabalho de preparação e  as atividades realizadas ao longo deste ano 

letivo, foi mais um passo no nosso processo contínuo de crescimento como 

associação. E outros passos se exigem. Aprendemos e vamos aprendendo 

cada dia que passa através dos contactos que estabelecemos e trabalhos 

que visitamos e partilhamos entre nós. 

O ano 2013 foi marcado por  varias ações e  participações em vários eventos 

locais, nacionais e internacionais, sublinhando a comemoração do trabalho 

da Bué Fixe ao longo de  dez anos de contribuição construtiva para a 

melhoria das condições de vida de nossos pares assim como pela nossa 

contribuição a várias iniciativas de apoio social.  

Por outro lado, estamos conscientes da difícil situação pela qual Portugal 

passa e que atinge diretamente a nossa comunidade já em si vulnerável. 

Nesta perspetiva sabemos que conseguimos oferecer várias oportunidades 

de trabalho e melhores condições de integração social a muitos jovens 

como nós, principalmente no Município de Amadora. 

Por sabermos que sozinhos não conseguiríamos atingir todos os nossos 

objetivos, para além da nossa parceira desde o início- a ONGD Cidadãos do 

Mundo-  queríamos agradecer, também ,  aos parceiros e entidades que nos 

apoiaram , destacando a Fundação MTV Staying Alive, MTV Portugal, Global 

Dialogue lusófono, Blue, Refer, Fundação Pro-Dignitate Junta de Freguesia 

da Falagueira, Camara Municipal de Amadora, Sociedade Filarmónica 

Recreio Artísticos de Amadora Fundação Portugal –Africa, Associação GAT e  

Embaixada de Cabo Verde,. 
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COMO NOS CONTACTAR 

 Temos a nossa sede, para questões administrativas e logísticas, na Rua 

António Correia 1C 2º Esq , 2700-067, Amadora, mas realizamos todas 

as ações sociais diretamente ao nível das distintas comunidades.  

 Email:grupobuefixe@gmail.com 

 Site: buefixe.com.pt 

 Telemóvel: 00 351 926007149 

 Facebook: facebook.com/Associacaobuefixe 

 

Direção da BUÉ FIXE  

Dynka Amorim  

Maria Manuel 

Carla Santos 

Supervisão  

Ana Filgueiras 

 


