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ASSOCIAÇÃO
MAIS
CIDADANIA
NA CIDADANIA, COMO NO MUNDO, QUE
VENHA 2021!
Caros Amig@s! 2020 foi um ano repleto de desafios, mas também de muitas
conquistas e concretizações de Cidadania.
Passámos por um processo de diagnóstico de necessidades da Associação que
nos permitiu refletir sobre nós como um todo e definir um plano estratégico
para os próximos 4 anos.

Estamos entusiasmad@s e assumimos o compromisso de vos fazer chegar
notícias nossas mais regularmente para que possam acompanhar o que vamos
fazendo nas áreas da Cidadania, do Voluntariado e da Inclusão Social!

EDIÇÃO 1
O que podes encontrar
nesta newsletter:

Porque cada pessoa faz o mundo global!
Até já! Votos de um bom ano!

PAULA MENDES

CIDADANIA - 2
VOLUNTARIADO - 3
INCLUSÃO SOCIAL - 4
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CIDADANIA
PRÉMIO
#CIDADANIAJOVEM
RECONHECER INICIATIVAS, PROJETOS OU
EXEMPLOS DE CIDADANIA ATIVA ENTRE JOVENS

Preocupas-te com o estado do mundo? Tiveste uma ideia?
Arregaçaste as mangas? Fizeste acontecer? Então é mesmo
contigo que queremos falar!

Foram estas as palavras de ação que marcaram o arranque do
Prémio #CidadaniaJovem2020. Este prémio teve como objetivo
reconhecer os e as jovens de Portugal bem como as iniciativas
que têm desenvolvido de Cidadania Ativa. O prémio contou com
a participação de 60 jovens distribuídos por 19 candidaturas. Isto
trouxe uma grande variedade de temas, desde a
responsabilidade ambiental à participação ativa, passando pela
inclusão dos mais vulneráveis.
As candidaturas vencedoras foram o Youth Cluster, uma
plataforma que agrega oportunidades inclusivas de voluntariado,
estágios, formações, entre outros, a Terceira Beach Cleaning, um
projeto de sensibilização e limpeza da costa Açoreana, e a Sofia
Lara Pereira, que organizou sessões de distribuição de bolos
pelos mais necessitados durante a quarentena.
Acreditamos que o reconhecimento da Cidadania é importante,
por isso em 2021 o prémio #Cidadania estará de volta para mais
uma edição. Não fiques de fora!
Ilustrações das iniciativas vencedoras
realizadas pela Ana Filipa Olimpio

O MEGAFONE!
A mais recente série de vídeos no
nosso canal de Youtube é O
Megafone! Este é um espaço onde

convidamos jovens ativistas para
amplificar a sua voz no que toca aos
mais diversos temas relacionados
com a Cidadania. Até agora a série
conta com 3 episódios: igualdade de
género, direitos humanos e
voluntariado.
PODES CONSULTAR TODOS OS
VÍDEOS DO MEGAFONE! AQUI
HTTP://BIT.LY/37FYHYS

CLICA AQUI PARA SABER MAIS SOBRE AS CANDIDATURAS
E AS INICIATIVAS VENCEDORAS - HTTPS://BIT.LY/3NIYIXN

EU, CIDADANIA

CAMPANHAS

Pelo segundo ano consecutivo
celebrámos o Dia Internacional
da Democracia. O momento alto do
evento foi uma tertúlia que contou
com a participação de participantes
do prémio #CidadaniaJovem2020.
Foi uma excelente ocasião para
compreender o que leva a juventude
a tomar a iniciativa para fazer algo
pela sua comunidade. A tertúlia
contou também com uma
transmissão online por stream
através das nossas redes sociais.

Um dos objetivos principais do
#Cidadania passa por dar voz à
juventude, e as Campanhas vão de
encontro a isso mesmo. Focam-se
nos problemas identificados pelos e
pelas jovens, e motivam à ação –
tudo para criar correntes de
mudança positiva. Em 2020 foram
criadas campanhas em temas como
o racismo, a violência doméstica e a
diversidade cultural. Em 2021 elas
estão de volta em 4 turmas das
escolas parceiras – ETPL e EPBJC..
PODES CONSULTAR ALGUNS DOS
MATERIAIS DAS CAMPANHAS AQUI
HTTP://BIT.LY/2KLJIRJ

SEGUE AS REDES SOCIAS DO #CIDADANIA
CONECTADOS.CIDADANIA
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VOLUNTARIADO
11 VOLUNTÁRI@S
INTERNACIONAIS
ACOLHIDOS

OS NÚMEROS

Geórgia

França

Polónia

Espanha

Geórgia

Espanha

Arménia

Grécia

Eslovénia

Itália
Hungria
Polónia
Croácia

14 VOLUNTÁRI@S
LOCAIS

13 VOLUNTÁRI@S
PORTUGUESES
ENVIADOS

"Dá um Tempo"
#DireitoaTerDireitos
Mentoria de voluntários
internacionais
Apoio ao estudo no +Skillz

Ucrânia

O Voluntariado é, para nós, a expressão máxima da Cidadania - dedicar o nosso tempo a
fazer do mundo um lugar melhor, começando por nós mesmos e pela nossa comunidade!

EU.MOTION

Martina, Dóra, Aleksandra e Jacobo, alguns dos voluntários
internacionais que passaram pela AMC em 2020

Em 2020, o voluntariado internacional tomou
forma através deste projeto financiado pelo
Corpo Europeu de Solidariedade. Acolhemos 9
voluntários de longa e curta duração e enviámos
13 voluntários para outros países.
A experiência proporcionada por estes projetos
contribui para que os e as voluntárias se tornem
cidadãos mais conscientes e participativos, e
com uma maior capacidade de integração e
valorização da diversidade cultural.
Porque acreditamos que contribuir para uma
comunidade é também tornarmo-nos cidadãos
mais conscientes, empáticos e solidários.

CONSULTA AQUI ENTREVISTAS AOS E ÀS VOLUNTÁRIAS INTERNACIONAIS HTTPS://BIT.LY/2WZXGC5

#DIREITOATERDIREITOS
A AMC organizou uma ação de voluntariado para
a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) junto de jovens.
Durante 2 semanas, um grupo de 5 voluntárias
desenvolveu várias atividades pela comunidade
local e nas redes sociais com a criação de
diversos conteúdos criativos e inovadores.
O objetivo principal? Chamar a atenção para a
tomada de medidas que auxiliem o
desenvolvimento estruturado e sustentável da
nossa comunidade!
ASSISTE AQUI AO VÍDEO SOBRE ESTA INICIATIVA
HTTPS://BIT.LY/37IWYIF

Rita, Margarida e Andreia,
algumas das voluntárias
envolvidas

Realização de uma entrevista
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INCLUSÃO SOCIAL
UM FUTURO PROMISSOR
UM PROJETO DE SOLIDARIEDADE EUROPEU FEITO POR E PARA JOVENS

O projeto "Futuro Promissor" vem aí!

A Isa, a Andreia, o Leandro, o Lopes, o
Gustavo e a Raissa são os e as jovens à
frente deste Projeto Solidário que foi
aprovado pelo Corpo Europeu de
Solidariedade. O projeto tem a duração
de 6 meses, começa já em janeiro e teve
o apoio da AMC durante o seu
planeamento.
Os objetivos são claros: dar ferramentas
aos e às jovens para que se prepararem
melhor para entrar no mercado de
trabalho, e promover a empregabilidade
Geórgia, Gustavo, Andreia, Raissa e Leandro, alguns dos e
das jovens que planearam o projeto "Futuro Promissor"

jovem juntos dos empregadores da
freguesia da Misericórdia.

Tudo isto vai acontecer através de iniciativas preparadas por estes jovens para outros jovens, como workshops com
especialistas, lives para debater as questões da empregabilidade, e uma campanha de sensibilização juntos dos
empregadores para criar mais oportunidades para os jovens no mercado de trabalho.

OS PONTOS FORTES
Um dos pontos mais fortes do +Skillz é
o contributo que dá para a promoção
de percursos escolares sustentáveis
dos jovens que tendencialmente não
estão motivados. Por outro lado,
destacamos os jovens fora do sistema
de ensino e de trabalho que foram
reintegrados em formação, emprego
ou até no ensino formal tradicional.

Eduardo, coordenador do projeto
de inclusão social +Skillz

AS MAIORES
DIFICULDADES DE 2020
Foi tentar continuar a estar presente.
Fazer o +Skillz online não é a mesma
coisa: ficar longe de quem faz o
espaço, os jovens, os colegas...

"Numa palavra, o +Skillz é
abrangente. Abre a porta
para qualquer pessoa, não há
limites para quem vai lá."

OS DESEJOS PARA 2021
Desejo que o +Skillz continue a
ser um espaço onde os jovens mais
velhos possam continuar a ajudar os
mais novos no seu desenvolvimento.
O espaço é deles e seria ótimo os
jovens fazerem projetos como o que
vai acontecer para o ano "Futuro
Promissor" e criarem outros para o
bairro, que ajudem o seu
desenvolvimento na cidadania e,
acima de tudo, o seu
desenvolvimento pessoal.

Jacobo, voluntário internacional
nas atividades do +Skillz

