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SER E VIVER A CIDADANIA!
Ser Mais Cidadania, é querer ser tomada de consciência individual e
coletiva. Informando, sensibilizando, agindo e celebrando para um
mundo onde a Cidadania seja vivida!
“Nunca duvides que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e
comprometidos possa mudar o mundo. Na verdade, essa é a única
coisa que o tem mudado. “Margaret Mead
PAULA MENDES
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CIDADANIA
#CIDADANIALAB
A Cidadania é o compromisso entre o cidadão e a
sociedade.
Participar na sociedade implica procurar saber, formar
opiniões com fundamento e pensar em grupo. Do ponto
de vista da Associação Mais Cidadania, a cidadania não se
aprende em livros, mas sim através da experiência!
A Cidadania acontece no nosso dia a dia, nas escolhas que
fazemos, ganha forma nas nossas atitudes,
comportamentos e na forma como nos relacionamos com
os outros. Uma vertente muito importante da Cidadania é
o Ativismo: quais os nossos valores e como defendemos as
causas em que acreditamos! Por isso queremos destacar,
neste primeiro semestre, os essenciais do Ativismo: Paixão;
Inspiração; Imaginação e Dedicação.
E deixamos aqui alguns dos testemunhos de jovens
ativistas que participaram no #CidadaniaLab, que consistiu
numa experiência virtual onde vários participantes
debateram e refletiram sobre a influência do ativismo e do
mundo digital na construção de um mundo melhor.
Maria Marques- Coordenadora de Cidadania

O QUE ACHARAM OS PARTICIPANTES?
O #CidadaniaLab foi uma experiência
incrível, para além de fazer grandes
amizades adorei as partilhas de influencers e
todas as atividades! Sinto que o projeto
educou-me, apoiou-me e motivou-me
imenso para o meu papel de ativista. De
agora em diante sinto-me cada vez mais
preparada para contribuir para um mundo
melhor!
Inês Diogo

Maria Alice Ricarte

Foi uma experiência totalmente fora da minha zona de
conforto que se revelou uma das melhores experiências
que tive enquanto jovem ativista. Superou todas as
minhas expectativas. Pude expressar-me num
ambiente descontraído e livre de julgamentos, perante
pessoas com um propósito similar ao meu. Inspirou-me
e deu-me força para continuar a lutar por um mundo
melhor.
Obrigada a toda a equipa e a todos os participantes foi
incrível!

SEGUE AS REDES SOCIAS DO #CIDADANIA
CONECTADOS.CIDADANIA
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VOLUNTARIADO
Olhamos para o voluntariado como uma experiência altamente transformadora e a expressão por
excelência da cidadania. E por isso, no ano de 2021, continuamos a investir na promoção de
oportunidades de voluntariado internacional e criámos um programa de voluntariado local
focado no envolvimento dos jovens em prol das suas comunidades.
Partilhamos convosco alguns testemunhos de voluntariado na primeira pessoa que nos inspiram
todos os dias a continuar!

Paula Mendes - Coordenadora de Voluntariado

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EM PORTUGAL

Darko Dimitrioski- Voluntário no
projeto EU.Motion em Portugal

Não é fácil encontrar palavras para descrever a experiência que tive até agora
enquanto voluntário em Portugal. Uma experiência que me ajudou a perceber
que podemos ser felizes mesmo em tempo de Covid (é um privilégio viajar
durante a pandemia!). Pessoas amigáveis e positivas, bom vinho, país viciado
em futebol, e muita música reggaeton (e fado também).
A língua portuguesa é como uma canção que ainda não se aprendeu a letra.
Sendo eu alguém que não se sente confortável na área de comunicação, até
estou a sair-me bem nesta área e nas redes sociais. A vida começa no fim da
tua zona de conforto e também com o trabalho de equipa os resultados são
evidentes!

CONSULTA AQUI O TESTEMUNHO COMPLETO DESTE VOLUNTÁRIO: HTTPS://BIT.LY/3EGGKOO

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EM ITÁLIA
No ano passado terminei a minha licenciatura em psicologia e decidi ter
uma experiência prática onde pudesse ter contacto com a realidade de
um refugiado. Foi assim que ingressei num projeto de voluntariado
Europeu (ESC) em Itália.
Este projeto proporcionou-me a oportunidade de escutar histórias
vividas por quem passou dias a caminhar e a navegar juntamente com
milhares de pessoas que arriscaram tudo o que tinham, até a sua própria
vida, em busca de uma realidade que, mesmo desconhecida,
seguramente ia ser sempre melhor do que a que deixaram para trás.
Hoje em dia voltavam a fazer tudo de novo!

Catarina Branco- voluntária
internacional em Itália

CONSULTA AQUI O TESTEMUNHO COMPLETO DESTA VOLUNTÁRIA: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CQVYMJKLB2O/

VOLUNTARIADO LOCAL
O meu nome é Flávia Rodrigues e decidi fazer parte do projeto Carta para um
Amig@ porque considero que mais que uma necessidade é uma urgência
combater o isolamento dos mais idosos, especialmente nesta fase tão difícil que
estamos cada vez mais isolados.
A carta amiga é essencialmente recordar os velhos tempos em que se escreviam
cartas e levar alegria e conforto a quem tanto precisa, uma palavra amiga, pode
mudar o dia de alguém que apenas precisa de não se sentir só! E se puder fazer
alguém feliz, já ganhei também o meu dia.
Flávia Rodrigues - Voluntária no
projeto "Carta para um Amig@"

CONHECE OUTROS TESTEMUNHOS EM WWW.INSTAGRAM.COM/P/CNXHQAJKCFW/

SEGUE AS REDES SOCIAS DA
MAIS CIDADANIA
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INCLUSÃO SOCIAL
ARRANCOU O MAIS SKILLZ-E8G!
Após um interregno em que nos candidatamos ao Programa Escolhas

PROGRAMA ESCOLHAS

reiniciamos as nossas atividades no dia 14 de Abril. De lá até hoje
desenvolvemos atividades ligadas ao apoio escolar, tentando amenizar o
impacto de um ano escolar difícil para os nossos jovens. Nesta nova
geração iremos realizar acções de formação de Informática de iniciação,
mas também teremos, em parceria com a Happy Code, formação
relacionada com programação recorrendo a estratégias de gamificação.
Nesta fase estamos quase a iniciar a tão esperada pausa lectiva de verão
em que teremos como habitualmente um sem número de actividades e
também uma colónia de férias fora de Lisboa
A tendência nestes últimos meses tem sido para o aumento de jovens
estrangeiros, alguns deles chegados ao abrigo do Programa de
Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR). Estes jovens utilizam o nosso espaço para não só aprenderem a
língua portuguesa, mas acima de tudo para que possam aumentar a sua
rede pessoal e estabelecer ligações com outros jovens portugueses e não
só, tudo isto numa dinâmica de respeito pelo outro e pelas suas origens e
pela valorização do legado cultural de cada um. Integração é a palavra de
ordem!

Integração é a palavra de
ordem!

Eduardo Rodrigues . Coordenador Projeto Mais Skillz-E8G

O +SKILLZ NA VOZ DA EQUIPA
Ser voluntário no Mais Skillz é uma
experiência muito enriquecedora para
mim porque cada dia posso aprender
algo novo, quer seja graças às crianças
e aos jovens, quer seja graças aos
membros da equipa, quer seja de um
ponto de vista humano ou
profissional.

Luca Vento– Voluntário CES no
projeto Mais Skillz-E8G

SEGUE NO INSTAGRAM
MAIS.SKILLZ

Acreditamos que a inclusão social das
crianças e jovens que frequentam o
Projecto Mais Skillz passa muito por
conhecermos cada uma delas... Por as
vermos... E ouvirmos... Com um olhar
que acolhe... E um ouvido que
verdadeiramente escuta... Quem elas
são... E o que mais precisam... A cada
momento ou fase da vida. Estar lá
para todos e para cada um é o que
procuramos fazer. Na diversidade de
formas de agir dos vários elementos
da Equipa (técnicos, voluntários
europeus, etc), o acolhimento pode
passar por um jogo de ping-pong,
uma conversa mais profunda, um
momento artístico e criativo ou uma
ajuda num tpc, entre tantos outros
momentos que partilhamos... Onde
vamos construindo relações e tecendo
a família Skillz que vai crescendo a
cada ano que passa! :)
Joana Neves – Técnica do projeto
Mais Skillz-E8G

O Mais skillz é um projeto em que
gosto muito de trabalhar como
dinamizadora porque sinto que cada
vez mais faço parte, não só do projeto,
mas também da vida das crianças e
jovens.
A inclusão destes jovens é muito
importante para nós equipa, porque
ao mesmo tempo que ajudamos
também aprendemos com as
diferenças de cada um.
Raissa Martins – Dinamizadora do
projeto Mais Skillz-E8G

