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Nota introdutória 

 

 

  

A Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos (Associação Spin, 

na sua forma abreviada) foi formalmente constituída no dia 29 de Fevereiro de 2008.  

A palavra inglesa “Spin”, que incorporámos no nosso nome, reflecte a nossa missão pela sua 

dimensão internacional e, sobretudo, pelo seu significado – rodar, girar. É o que a Terra faz sem 

cessar e, metaforicamente, é o que pretendemos fazer também à sociedade, à nossa vida e à 

daqueles com quem trabalhamos ou viremos a trabalhar – fazer mover, contribuir para a 

mudança e para o movimento contínuo. 

Tendo em conta a experiência detida por uma significativa parte dos membros do grupo 

fundador nas áreas da formação, voluntariado e gestão de programas europeus de mobilidade 

vocacionados para a educação para a cidadania global e desenvolvimento, para a promoção dos 

objetivos sociais principais, nomeadamente o diálogo intercultural e cooperação entre povos, o 

desenvolvimento sustentável, a defesa dos direitos humanos, a igualdade de oportunidades e a 

inclusão, frequentemente em contextos internacionais/interculturais, estes assumiram-se desde 

cedo como os domínios prioritários de atuação no arranque da nossa organização.  
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Entre 2008 e 2019 foram várias as actividades locais e internacionais implementadas pela 

Associação Spin. O número de acções foi sempre crescendo ao longo do tempo, o que se 

traduziu no aumento significativo de beneficiários directos e indirectos, em proporção com as 

actividades promovidas e desenvolvidas, tanto em contexto nacional como internacional. Foram 

implementados novos projectos e apresentadas novas candidaturas, o que permitiu alargar o 

leque de ofertas de formação e aprendizagem disponíveis.   

 

Em 2013, a mudança de local de sede e escritório da Associação Spin do Bairro Horta Nova para 

o Espaço Comunitário Antiga Escola Rio Tejo, no Bairro Padre Cruz, trouxe consigo a 

possibilidade de inaugurar e gerir um Hostel Social – Spin Hostel - , o 1º da freguesia de Carnide 

e do Bairro Padre Cruz. Surgiu assim uma infra-estrutura com valências concretas que permitiu 

às associações locais a implementação de novos projectos, com alojamento de qualidade 

próximo dos locais de acção e implementação.    

Deu-se igualmente um aumento dos recursos humanos que contribuem para o sucesso das 

actividades, não somente em regime de voluntariado, mas, sobretudo em termos de 

colaboradores com contrato sem termo e a termo-fixo realizado directamente com a Associação 

Spin.   
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Em 2014, a linha estratégica de actuação manteve-se, promovendo sempre as actividades locais, 

nacionais e internacionais desenvolvidas pela Associação Spin. Neste ano foi o início de um novo 

Programa comunitário – Programa Erasmus + - que levou a uma adaptação da Spin às novas 

regras e novas possibilidades de projectos a serem implementados. Concluímos projectos 

iniciados em 2013 e submetemos, com sucesso, novas candidaturas, resultando em novas 

actividades, sempre com o objectivo de promover a educação e formação de jovens e de adultos, 

de modo a estimular a sua participação e cidadania activa, consciente dos desequilíbrios e 

assimetrias do mundo, aumentando o seu bem-estar e o das várias comunidades envolvidas.  

 

Em 2015 nasceram novas e importantes parcerias com a Câmara Municipal de Lisboa, Junta de 

Freguesia do Lumiar, reactivámos a parceria com a ART – Associação de Residentes de Telheiras 

e estreitámos ainda mais o trabalho conjunto iniciado nos anos anteriores com os parceiros 

Associação Crescer a Cores IPSS, Associação SOS Animal, Azimute Radical e Junta de Freguesia 

de Carnide. Continuámos a trabalhar com o Programa Erasmus+, sendo este o principal 

Programa internacional com que trabalhamos.  

 

No ano de 2016, numa perspectiva de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, foram 

submetidas novas candidaturas e novos projectos ao Programa Erasmus+, sempre com novas 

oportunidades e desafios para os jovens nacionais e internacionais e continuando a apostar no 

trabalho em prol do desenvolvimento local. 

 

Em 2017, com a continuação da linha de trabalho implementada nos anos anteriores, foram 

submetidos novos projectos ao Programa Erasmus+ e estabelecidas parcerias com novos países 

no âmbito de novos Programas Comunitários, nomeadamente o Europe for Citizens. Destacamos 

ainda a parceria estabelecida com o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa através de 

facilitação no seminário “Diaspora Youth as Agents for Inclusive Societies and Global 

Development Education”, no evento internacional “University on Youth and Development” 

implementado em Espanha. 

 

Em 2018, renovámos mais uma vez o estatuto de Organização Não Governamental para o 

Desenvolvimento junto do Instituto de Camões. Destaca-se também a admissão como membro 

da rede ETEN, a European Training and Education Network; a parceria estabelecida com a 

Associação Parcours Le Monde que permitiu a implementação de um projecto-piloto de estágios 
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de curta duração para jovens franceses provenientes de zonas rurais, em várias organizações da 

área de Lisboa; a 1ª fase do projecto “SEED” que envolveu 24 jovens alemães e portugueses do 

Bairro Padre Cruz num intercâmbio sobre desenvolvimento sustentável e estilo de vida saudável 

e, finalmente, a candidatura ao Projecto de Parceria Estratégica dentro do recente Programa 

Corpo Europeu de Solidariedade intitulado “Solidarity Lx”. 

 

 

 

2019 foi um ano marcado pelo reforço e dinamização das parcerias estabelecidas, bem como por 

uma forte aposta no estabelecimento de novas parcerias tendo em vista proporcionar mais 

oportunidades de formação para jovens, professores e técnicos de juventude. Destacamos a 

submissão de 8 candidaturas no âmbito da qual estabelecemos contatos e parcerias com 12 

estabelecimentos de ensino vocacional na área metropolitana de Lisboa. O desenvolvimento 

profissional e a melhoria das condições de empregabilidade dos jovens estudantes dos cursos 

profissionais estiveram na base do trabalho desenvolvido para a submissão destas candidaturas à 

ação chave 102 do programa Erasmus+, 4 das quais foram aprovadas. 

Demos também continuidade à parceria estabelecida no ano anterior com a Associação Parcours 

la monde, através da qual, acolhemos e providenciámos oportunidade de formação e de estágio 

de elevada qualidade a 19 jovens provenientes de Haute-Garonne e Foix. No contexto deste 

projecto, criámos novas parcerias com as seguintes organizações e associações: “Todos a 

Galope!” e com “Anjos 70” - Núcleo Recreativo do Regueirão”, “Atelier Encaixe”, “Pão de 

Carnide”, “Águeda Silva Ceramist” e Swallow Hostel, sediados em Lisboa. 
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De extraordinária importância foi a aprovação da candidatura à Parceria Estratégica dentro do 

novo Corpo Europeu de Solidariedade intitulada “Solidarity LX”, que vai permitir à Associação 

Spin coordenar e acolher 51 jovens voluntários CES internacionais durante os próximos 3 anos, 

proporcionando um aumento muito significativo do trabalho desenvolvido na área, criando mais 

oportunidades para jovens, sempre reiterando e incrementando os parâmetros de qualidade que 

nos são reconhecidos. Na verdade, em Novembro de 2019, recebemos mais um prémio desta vez 

atribuído ao projecto “Solidarity LX” que foi distinguido como “Projecto Inspirador 2019” pela 

Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, reconhecendo-o como um projecto inovador e 

de excelência. 

Digno de destaque também a implementação do Training Course “From Crisis to Change” sobre 

Pedagogia de Emergência, um novo conceito que permite a estabilização psico-social de jovens 

em risco de desenvolverem sintomas de stress pós-traumático e que juntou em Carnide 30 

técnicos de juventude, professores e educadores de 7 países diferentes para aprenderem sobre 

este novo conceito e os métodos utilizados. Esta metodologia tem sido utilizada pela Fundação 

The Friends of Waldorf Education junto de crianças e adolescentes traumatizados em zonas de 

guerra e áreas de desastre. A pedagogia de emergência ajuda a estabilizar psicologicamente e 
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socialmente as crianças e jovens afetados. O curso incluiu, entre outros, sessões teóricas sobre 

traumatologia, workshops práticos em arte terapia e movimentos rítmicos, sessões públicas tais 

como um cine-fórum realizado na Universidade Europeia. 

 

 

 

Neste ano estivemos envolvidos enquanto organização de envio em 4 intercâmbios internacionais 

cujas temáticas e metodologias abordadas vão ao encontro dos nossos objetivos sociais, 

nomeadamente promover o diálogo intercultural, a cidadania activa, solidariedade, inclusão 

social, igualdade de oportunidades e defesa dos direitos humanos. Através destes intercâmbios 

foi criada a oportunidade à participação de 29 jovens, sendo para muitos deles, a primeira 

experiência fora de Portugal. De realçar a segunda fase do projecto “SEED - "Let's Get Far Away” 

– resultante da parceria entre a Associação Spin, a Associação Nacional de Futebol de Rua e a 

Kindervereinigung Leipzig. Nesta 2ª fase realizou-se um intercâmbio com 24 participantes 

portugueses e alemães, em Leipzig, que levou 12 jovens do Bairro Padre Cruz até à Alemanha 

para trabalharem temas como desenvolvimento sustentável e estilos de vida saudáveis. 
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Continuámos a nossa actividade nos cursos de formação internacionais, tendo sido parceiros de 

envio em 7 cursos de formação internacionais. Com estas actividades, 17 técnicos de juventude e 

líderes juvenis tiveram a oportunidade de melhorar as suas competências fora do país. 

Participámos também em 2 Seminários Internacionais, nos quais 4 técnicos de juventude e 

líderes juvenis tiveram a oportunidade de experienciar uma nova tipologia de projectos 

internacionais focados no empoderamento dos jovens e na melhoria das competências dos 

trabalhadores e líderes juvenis, especialmente sobre a empregabilidade jovem.  

Enviámos ainda 2 elementos dos corpos sociais da Associação Spin para a Actividade de 

Constituição de Parcerias “Culture Link” que teve como principal objectivo capacitar 

trabalhadores para o trabalho em contexto multicultural, utilizando a metodologia da educação 

não-formal e estabelecer parcerias com instituições publicas e privadas de países participantes a 

fim de implementar projectos de cooperação internacional sob o tema da diversidade cultural no 

mundo. 
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O Serviço Voluntário Europeu (SVE) e agora o novo Corpo Europeu de Solidariedade (CES) são 

sempre pilares no trabalho desenvolvido pela Associação Spin, pelo que, em 2019, mantivemos a 

forte aposta no mesmo. Acolhemos na nossa sede vários jovens europeus e fomos organização 

coordenadora de 3 novos projectos de acolhimento de voluntários europeus em Lisboa, para 13 

entidades diversas, trazendo, assim, a Carnide, Lumiar e outras zonas de Lisboa, vários jovens de 

diversos países da Europa de forma a contribuir para o desenvolvimento local, nacional e 

internacional. No total, acolhemos e coordenamos 26 jovens entre os 18 e os 30 anos, 

provenientes dos mais diversos países europeus, ao abrigo da acção-chave 1: Serviço Voluntário 

Europeu, do Programa Erasmus+ e da Parceria Estratégica “Solidarity LX” através do Corpo 

Europeu de Solidariedade. Através destes projectos os jovens voluntários internacionais 

desenvolveram actividades junto dos nossos parceiros locais contribuindo directamente para as 

missões e respostas sociais das seguintes Associações/Instituições: Associação Salvador, 

Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Associação Crescer a Cores, Associação Crescer 

Maior, Boutique da Cultura, Junta de Freguesia de Carnide (Biblioteca Natália Correia e Academia 

Senior), Junta de Freguesia do Lumiar (Apoio às Componentes de Apoio Familiar), Associação 

Viver Telheiras, Associação de Atividade Motora Adaptada e Associação Bola pra Frente.  
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Através destes projetos os jovens desenvolveram as suas competências pessoais, sociais e 

profissionais enquanto contribuíam para as missões dos nossos parceiros em áreas tão 

diversificadas, como: apoio a pessoas com deficiência, seniores, crianças, desenvolvimento 

comunitário, educação não-formal, preservação e conservação da natureza, sustentabilidade, 

apoio a imigrantes e refugiados, apoio a pessoas dependentes de substâncias tóxicas e em 

situação de sem-abrigo, apoio à actividade cultural, etc., trabalhando e atingindo públicos muito 

alargados e heterogéneos, sendo que os resultados conjuntos, directos e indirectos das 

actividades chegam a milhares de pessoas. 

No âmbito deste programa, renovámos parcerias com instituições locais e introduzimos também 

novas organizações, como a Associação Fazer Avançar- SPEAK e a Câmara Municipal de Lisboa, 

tendo participado no processo de criação e obtenção dos seus Selos de Qualidade CES, sendo 

neste momento a Associação Spin o parceiro exclusivo do Município para esta tipologia de 

projecto europeu. Ambas as organizações iniciaram o acolhimento de jovens voluntários em 2019 

através da parceria “Solidarity LX”. 
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No que se refere ao envio de jovens Portugueses em Serviço Voluntário Europeu e Corpo 

Europeu de Solidariedade, em 2019, fomos parceiros de 13 projectos, tendo proporcionado esta 

oportunidade a 15 jovens, assim fomentando a sua cidadania europeia e consciência de outras 

realidades sociais e culturais, proporcionando-lhes novas perspetivas de vida e oportunidades de 

emprego após o seu regresso. Foram enviados 14 jovens para projectos de longa duração (mais 

de 6 meses) e 1 jovem para um projecto de curta duração (2 meses), correspondendo às 

necessidades e expectativas pessoais e profissionais de cada um deles. Os jovens voluntários 

portugueses desenvolveram actividades em organizações de vários países da Europa nas mais 

diversas áreas de intervenção: sustentabilidade, proteção da natureza e do meio-ambiente; 

cidadania, cidadania europeia e participação democrática; desenvolvimento rural e urbanização; 

políticas da juventude, atividades para jovens e desenvolvimento de competências; cultura, 

educação e formação, orientação profissional/desemprego juvenil; inclusão social de população 

marginalizada, apoio a pessoas com deficiência, entre outros, contribuído assim para o 

desenvolvimento social das suas comunidades de acolhimento a nível europeu. 

 

Na senda da informação útil e rigorosa para os jovens, técnicos e relevantes stakeholders de 

educação e formação, a Spin continuou em 2019, na sua qualidade de multiplicador Eurodesk, a 

informar através de sessões de informação e testemunhos presenciais, tanto nas nossas 

instalações, como em estabelecimentos de ensino como em feiras e outros eventos de grande 

público. Digno de nota a participação na Feira de Voluntariado da Universidade Católica no 

âmbito da qual se deu continuidade à parceria com o Departamento de saídas profissionais da 

Universidade, assim como as várias sessões de esclarecimento que tiveram diferentes em 

agrupamentos escolares e escolas de Lisboa e arredores (E.S. Manuel Cargaleiro, A.E. Dom Diniz, 

A.E.de Carcavelos, CEFAD). Ainda de realçar o estabelecimento de uma nova parceria e protocolo 

com a GAP Year Portugal para a inclusão das nossas oportunidades numa nova plataforma de 

voluntariado que assim poderão chegar a um público cada vez mais amplo. 
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Neste ano demos, ainda, continuidade aos campos de férias internacionais “Live it Lisbon!”. 

Foram realizados dois campos de férias de Verão em que jovens de várias nacionalidades vieram 

a Lisboa e desenvolveram actividades para benefício do Bairro Padre Cruz, contribuindo assim 

para a melhoria constante desta área geográfica. Foram acolhidos no Bairro Padre Cruz 46 

jovens de 27 países de vários continentes de ambos os hemisférios, os quais tiveram a 

oportunidade de, juntamente com a comunidade, desenvolver o espírito de entreajuda, 

tolerância, promover o diálogo intercultural, conhecer novas culturas, desenvolver o sentimento 

de pertença a uma comunidade e cidadania global. 

 

 

 

No que se refere a projectos relacionados directamente com a comunidade local de Carnide, em 

2019, foram implementadas várias actividades, nomeadamente a participação activa do projecto 

local “A Nossa Rua” sobretudo com jovens voluntários internacionais que contribuíram para a 

renovação e pintura de várias áreas do Bairro Padre Cruz. Foram dadas Aulas de Yoga abertas à 

comunidade semanalmente no Centro Comunitário de Carnide lecionadas por uma das nossas 

voluntárias coordenadas SVE a desenvolver o seu projecto com o parceiro A.A.M.A. 
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Foi inaugurada e ficou patente, durante duas semanas, no Centro Cultural de Carnide, a 

exposição “Lar Doce Lar”. Esta exposição foi constituída pelos resultados finais do trabalho 

coletivo sobre o direito à habitação e problemáticas locais relacionadas, realizados pelos jovens 

voluntários internacionais do projecto de Serviço Voluntário Europeu “Change+” no âmbito do 

projecto sobre Defesa dos Direitos Humanos que se propuseram a desenvolver. 

 

 

 

Tivemos também oportunidade de submeter um projecto no âmbito do programa “Meet and 

Code” a convite de duas organizações com as quais estabelecemos novas parcerias, Coderdojo 

Futurix e CoderDojoLX. O projecto foi aprovado e foi realizado o evento “O Céu não é o Limite” 

onde crianças e jovens de várias zonas de Lisboa e também do Bairro Padre Cruz puderam dar os 

primeiros passos na programação informática. 

Respondendo ao repto lançado pela Junta de Freguesia de Carnide, participámos também nas 

comemorações do evento anual do Arraial Sénior, alusivo aos Santos Populares de Lisboa e ainda 

no Natal Comunitário, contribuindo para combater a solidão entra a população sénior, promover 

o diálogo intergeracional e a solidariedade entre a população local.  

 

 

 

Ainda no âmbito local, mas desta feita municipal de destacar duas exposições: a exposição "Zines 

for the Planet", onde foram exibidos os resultados finais dos workshops sobre ecologia e 

sustentabilidade desenvolvidos com crianças e seniores de Telheiras pela voluntária SVE a 
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realizar o seu projecto na Associação Viver Telheiras, através do projecto polaco “Healthy 

Environment, Healthy Human” e a exposição fotográfica “Voluntariado em Lisboa” realizada pelo 

primeiro voluntário CES acolhido no Departamento de Direitos Socias da Câmara Municipal de 

Lisboa. A exposição reuniu fotografias e testemunhos fornecidos por voluntários locais e 

internacionais, após uma reflexão pessoal sobre o seu impacto enquanto voluntários, 

solidariedade social e a sua experiência pessoal de voluntariado. 

 

 

 

Relativamente à área de comunicação, o ano de 2019 foi um ano de consolidação dos objectivos 

traçados e criação de novos conteúdos, com o envio da newsletter, com actualizações diárias da 

página do Facebook, com a manutenção da página oficial da Associação Spin actualizadas 

sempre que surgissem notícias ou oportunidades a serem divulgadas, bem como com a 

actualização do blog como testemunhos de jovens participantes das nossas actividades, 

informando a população acerca das várias possibilidades que a União Europeia nos fornece e dos 

seus benefícios. Foi criada a página oficial da Associação Spin no Instagram de modo a podermos 

alcançar um público cada vez mais vasto e disseminarmos as nossas actividades e oportunidades 

de forma mais eficaz, com especial enfoque nas camadas jovens. Esta página é gerida 

maioritariamente pelos nossos voluntários CES de forma a que, no decorrer do processo, estes 

possam trabalhar e desenvolver as suas competências na área da comunicação. 

Continuou também a ser feita a manutenção do site da Spin em Inglês e em Português, de forma 

a que todos os nossos parceiros nacionais e internacionais pudessem ir acompanhando as 

actividades, sendo estabelecidos novos contactos e parcerias.  

 

Em relação ao Spin Hostel, no ano de 2019 continuamos a acolher grupos nacionais e 

internacionais de organizações que trabalham ou desenvolvem iniciativas no âmbito da nossa 

missão associativa, numa perspectiva de alargamento dos hóspedes e de abertura do Bairro 

Padre Cruz ao exterior. Demos continuidade à colaboração com várias entidades públicas, 
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associações e grupos informais de jovens que contribuíram para o desenvolvimento de atividades 

sócioeducativas, desportivas e culturais no Spin Hostel e Bairro Padre Cruz. 

Ao todo, ficaram alojados no Spin Hostel 5 grupos de diferentes áreas, desde grupos de jovens 

desportistas, estudantes, grupos de teatro, etc. através de entidades e associações parceiras. 

Esta situação contribuiu para o desenvolvimento sócio-económico do Bairro, mas também para a 

contínua desmistificação da imagem do mesmo, nomeadamente no que concerne à segurança e 

bem-estar dos seus visitantes.  

Os bons resultados e o sucesso do projecto Spin Hostel foram apresentados no Encontro "Aldeias 

que tocam, Povo que Clama" que decorreu em Fevereiro de 2019 no Centro Cultural de Carnide, 

juntando parceiros locais, responsáveis das Câmaras e Juntas de Freguesia de Macedo de 

Cavaleiros e Oeiras, a Fundação Montepio, Junta de Freguesia de Carnide, a Associação Crescer a 

Cores e a Associação Spin.  Este encontro visou promover o intercâmbio de experiências e 

vivências, para a ajuda ao combate da desertificação, bem como a promoção e criação de redes.  

Os responsáveis das Câmaras, Juntas de Freguesia e as suas comitivas tiveram oportunidade de 

ficar alojados no hostel de forma a conhecerem o projecto na primeira pessoa permitindo que 

este tipo de projecto social possa ser replicado/inspirador de projectos semelhantes noutras 

áreas do país. 

 

No que se refere a Recursos Humanos, em 2019, fizeram parte da Spin três colaboradoras a 

tempo inteiro. Fizeram ainda parte da nossa equipa 1 estagiário nacional ao abrigo do Programa 

de Estágios Profissionais IEFP. 

2019 foi um ano relevante também no que se refere à formação dos nossos colaboradores. Com 

a participação em vários encontros, webinares e cursos de formação tais como “Formação Direito 

e Legislação laboral”, “Formação no Programa Excel”, “Formação sobre Padrões de Qualidade em 

Políticas de Juventude”, “Procedimentos Administrativos na Gestão de Projectos Erasmus+”, 

“Procedimentos Administrativos na Gestão de Projectos Do Corpo Europeu de Solidariedade”, “II 

Encontro Multiplicadores Eurodesk 2019”, “Formação Agora EU”, “Primeiros Socorros”, os vários 

colaboradores da Spin tiveram a oportunidade de melhorar os seus conhecimentos e, assim, 

melhorar as suas competências pessoais e profissionais.  

São ainda vários os voluntários que colaboram com a Spin ao longo do ano, bem como em 

ocasiões específicas e cujo contributo é igualmente imprescindível.   
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Em retrospetiva verificamos que 2019 foi um ano que permitiu explorar novas possibilidades de 

educação e formação internacionais através do estabelecimento de novas parcerias, inserção em 

redes internacionais, criação de novos projectos e atividades, tendo-se verificado um acréscimo 

do número de beneficiários assim como ampliado o raio de atuação da Associação.   

2019 trouxe consigo novos desafios, mas também novas possibilidades, pelo que a Associação 

Spin viveu este ano com a certeza que irá continuar a proporcionar novas oportunidades aos 

jovens do Bairro Padre Cruz, aos jovens de Carnide e aos jovens residentes em Portugal, 

possibilitando assim novas aprendizagens e o seu crescimento pessoal e profissional, 

continuando o trabalho desenvolvido em prol da promoção da educação e cidadania activa, do 

diálogo intercultural e intergeracional, sustentabilidade, solidariedade e inclusão social. 

  

No final deste ano de actividade, considerado o elevado número de projectos e iniciativas em que 

a Spin tomou parte e implementou, a Direção da Associação Spin não pode deixar de agradecer 

a toda a equipa de colaboradores, associados, voluntários e amigos da Associação pelo grande 

entusiasmo, dedicação e apoio demonstrado, formulando votos que 2020 seja novamente um 

ano de projectos bem-sucedidos, um ano de crescimento, não somente em termos de 

actividades e beneficiários, mas também de sócios, voluntários e colaboradores, estabelecendo 

novas e bem-sucedidas parcerias com entidades de diversas áreas de atuação e países. 

 

A Direção da Associação Spin
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Apresentação da Associação 

 

A Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos é uma associação 

sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem como principal actividade a criação de 

oportunidades e realização de programas de mobilidade internacional para jovens. 

Conforme expresso no art. 2.º dos seus Estatutos, a Associação tem como principais objectivos 

promover o diálogo, a tolerância e as relações inter-culturais; a igualdade de oportunidades; a 

defesa dos direitos humanos; a cooperação entre os povos com vista ao seu desenvolvimento; a 

solidariedade e inclusão social; uma cidadania activa e participativa e a formação e aprendizagem 

ao longo da vida, em especial dos jovens e dos grupos socialmente desfavorecidos. 

 

 Tipo de actividades 

 

As nossas actividades podem ser agrupadas nas seguintes áreas de actuação: 

 

Programas Europeus de Mobilidade 

Participamos, como entidade de envio, acolhimento e coordenação de participantes, em diversas 

iniciativas no âmbito de programas europeus de mobilidade, educação e formação. Fornecemos 

informação, orientação e consultoria sobre oportunidades e iniciativas europeias de mobilidade a 

organizações e indivíduos interessados em participar nessas iniciativas.  

A nossa intervenção estende-se da divulgação das oportunidades à preparação de candidaturas e 

à gestão e coordenação de projectos europeus. 

 

Formação e Educação para o Desenvolvimento 

 

Tanto no âmbito de projectos de mobilidade internacionais como a nível local, promovemos 

acções de formação e sensibilização em diversas temáticas relacionadas com projectação 

europeia, mobilidade, direitos humanos, educação para a cidadania global, interculturalidade e 

desigualdades sociais, entre outras.  

 

Todas as actividades realizadas pela Associação Spin deverão ser conformes à Carta dos valores 

e princípios de actuação da Associação. 
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 Órgãos sociais 

 

No dia 21 de Junho de 2019 foram eleitos em Assembleia Geral os titulares dos órgãos sociais da 

Associação Spin. Nos termos do art. 4 n° 2 dos Estatutos (alterados em 29/08/2013 segundo 

Acta nº 17 da Assembleia Geral), os mandatos dos titulares dos órgãos sociais têm a duração de 

três anos. Todos os titulares abaixo referidos tomaram posse imediatamente. 

 

Direção 

Presidente da Direção: Carla Raquel Antunes de Carvalho  

Vice-Presidente da Direção: Aneta Dawidziuk 

Secretária da Direção: Inês Raquel Freixo Caroço 

 

Conselho Fiscal 

Presidente do Conselho Fiscal: Valter Emanuel Roma da Costa  

Vice-Presidente do Conselho Fiscal: Rasa Verseckaitè 

Secretário do Conselho Fiscal: Fagner de Oliveira Viana 

 

 

Assembleia Geral 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Sofia Alexandra Mira Ferreira Pinto  

1° Secretário da Mesa da Assembleia Geral: Kyriakos Stephanopoulos 

2ª Secretária da Mesa da Assembleia Geral: Luís Carlos Ventura Ribeiro 

 

 

 Prioridades para 2019 

 

Para o ano de 2019, a prioridade máxima e transversal a todos os departamentos da Associação 

Spin foi continuar com a consolidação e manutenção das actividades já iniciadas em anos 

anteriores, trabalhando permanentemente para o aumento do desempenho e da qualidade na 

implementação das oportunidades oferecidas pelo Programa Erasmus+, e mais recentemente 

pelo novo Corpo Europeu de Solidariedade. Para além disso continuámos a fomentar o 

estabelecimento de novas parcerias e criação de novos projectos de mobilidade internacional, 

bem como a melhoria contínua do local e condições de trabalho e da satisfação de todos os que 
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connosco colaboram, sempre de acordo com a missão estabelecida para a Associação aquando 

da sua fundação. 

 

Ao nível de estruturação interna, a aposta de 2019 passou também pela consolidação da equipa 

de trabalho, nomeadamente através da manutenção e contratação de recursos humanos e sua 

constante formação, respondendo com renovada eficácia às solicitações da Associação e dos 

utilizadores dos serviços que disponibiliza. Neste momento com uma equipa permanente de 3 

elementos, podemos dar uma melhor resposta às solicitações e implementar mais e melhores 

projectos. Apostámos também em acolher mais voluntários europeus, o que possibilitou a 

focalização em sectores, áreas e estratégias específicos, fomentando assim uma melhor 

organização e a promoção activa das actividades e serviços oferecidos pela Spin.  

 

A expansão de actividades disponíveis, bem como o aumento do número de beneficiários directos 

e indirectos das suas actividades, nomeadamente através da promoção e participação em cursos 

de formação nacionais e internacionais, programas de voluntariado internacional e projectos 

locais, é uma prioridade transversal às actividades da Associação Spin, sendo um objectivo 

mantido em 2019.  
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 4. Actividades realizadas 
 
Nesta parte do relatório estão elencadas, em mais pormenor, todas as actividades implementadas pela Associação Spin 

ao longo do ano de 2019. O elenco está organizado de acordo com os Departamentos da Associação responsáveis pela 
realização das actividades. Sendo a Associação Spin uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, 
cada actividade está acompanhada pela identificação dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a que a actividade diz respeito, i.e.: 
 

1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. 
3. Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 
4. Garantir o acesso a educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem 

ao longo da vida para todos. 

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e raparigas. 
6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. 
7. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos. 

8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno 
para todos. 

9. Construir infraestruturas resilientes promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 

10. Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países. 
11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. 
12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. 

13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. 
14. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável. 

15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda de 
biodiversidade. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. 

17. Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 
 

Mais informação sobre os ODS está disponível online em www.ods.pt. 
 
 

4.1 DEPARTAMENTO PROGRAMAS EUROPEUS E MOBILIDADE (DPEM)  
 

Este Departamento visa promover a participação em projectos de mobilidade, vistos como instrumentos-chave para 

proporcionar aos participantes oportunidades de educação e formação para a cidadania global, através de metodologia 
não formal, para a aquisição de conhecimentos sobre o mundo, bem como desenvolvimento de novas competências 
pessoais e profissionais num contexto intercultural e internacional.  

 
Principais objectivos:  
• Participação e promoção de projectos de mobilidade internacional para jovens no âmbito dos temas missão e valores 

promovidos pela Associação. 
• Proporcionar aos jovens portugueses e residentes em Portugal a aquisição de competências pessoais e profissionais 

num contexto intercultural. 

• Promover a consciência europeia, o desenvolvimento e a cidadania global activa dos jovens, através da sua 
participação em iniciativas europeias e internacionais de elevada qualidade. 
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Programa: Erasmus+ - Intercâmbios Juvenis 
 

Público-alvo: Jovens dos 16 aos 30 anos 
 

Descrição da actividade Data e local de realização ODS 
correspondente 

 
“SEED - "Let's Get Far Away” – 2ª fase do projecto Erasmus+ 

resultante da parceria entre a Associação Spin, a Associação 
Nacional de Futebol de Rua e a Kindervereinigung Leipzig. Nesta 
2ª fase realizou-se um intercâmbio com 24 participantes 
portugueses e alemães, em Leipzig, que levou 12 jovens do Bairro 

Padre Cruz até à Alemanha para trabalharem temas como 
desenvolvimento sustentável e estilos de vida saudáveis. 
 

Visita Preparatória: 

14-16 Junho, 2019 
 

Intercâmbio: 
3-9 Julho, 2019 

 
Leipzig, Alemanha 

4, 10, 12, 13 

 

“Creative Handmade: From Passion to Entrepreneurship” - 
intercâmbio juvenil cujos temas principais foram a arte tradicional 
e o artesanato. O projeto teve como objetivo fornecer 

conhecimento sobre artes manuais, dando ideias concretas para 
transformar a paixão para o artesanato em um trabalho de 
natureza empreendedora. Através de laboratórios manuais, os 
participantes foram capazes de criar objetos artesanais, 

explorando o potencial de mercado.  
O intercâmbio reuniu 30 jovens e líderes juvenis da Estónia, 
França, Itália, Portugal, Reino Unido e República Checa. Foram 

enviados 6 jovens portugueses. 
 

 
Visita Preparatória: 

15-17 Junho, 2019 
 

Intercâmbio: 

20-30 Julho, 2019 
 

Castellamare di Stabia, Itália 

4, 8, 12 

 
“My First Step Towards Sustainable Living” - intercâmbio 
juvenil focado no tema da sustentabilidade. Através de atividades 

não-formais, o projeto teve como objetivos sensibilizar sobre as 
diferentes formas de vida sustentável, analisar criticamente a 
sustentabilidade, desenvolver possíveis soluções a serem 

realizadas no dia-a-dia de cada participante e, finalmente, inspirar 
mudanças através de pequenas ações e dar coragem para dar o 
primeiro passo.  

O intercâmbio reuniu 25 jovens e líderes juvenis da Estónia, 
Polónia, Roménia e Portugal. Foram enviados 6 jovens 
Portugueses. 

  

 
11-18  Agosto, 2019 

 
Prangli, Estónia 

 

4, 6, 7, 11, 
12, 13 

 

“Creation of Culture” - intercâmbio juvenil cuja temática 
principal foi o diálogo intercultural. Os objetivos cumpridos 
durante este intercâmbio foram dar conhecimento aos 30 jovens 

participantes sobre as culturas dos 5 países envolvidos 
(Alemanha, Arménia, Croácia, Kosovo, Portugal), demonstrar 
como diferentes culturas no passado influenciaram as culturas 

dominantes destes cinco países, aumentar o nível do diálogo 
intercultural e da compreensão através da cooperação entre os 
jovens e motivar os jovens a participar ativamente em iniciativas 

de solidariedade e inclusão social. Foram enviados 5 jovens 
Portugueses. 
 

23-30 Setembro, 2019 
 

Vinkovci, Croácia 

4, 10, 16 
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Programa: Erasmus+ - Cursos de Formação Internacionais 
 

Público-alvo: Trabalhadores de ONGs, professores/educadores, trabalhadores e líderes juvenis  
 

Descrição da actividade Data e local de realização ODS 
correspondente 

 
“Let’s talk about love, let’s talk about sex” - curso de 

formação cujo tema principal foi a educação sexual dos jovens. O 
curso teve como objetivo criar espaço de discussão e reflexão 
sobre diferentes questões ligadas a todos os aspetos da 
sexualidade (imagem corporal, valores, comunicação, 

relacionamentos, violência de género, doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez indesejada) e como estes temas devem 
ser abordados no trabalho juvenil.  

O curso de formação reuniu 20 trabalhadores e líderes juvenis de 
6 países diferentes: Bulgária, Espanha, França Grécia, Itália e 
Portugal.  

Foram enviados 3 participantes portugueses. 
 

24 Fevereiro-3 Março, 2019 
 

Metz, França 
3, 4, 5 

 
“The Plus” - curso de formação que pretendeu capacitar 
trabalhadores e líderes juvenis para o trabalho em contexto 

multicultural e com a metodologia da educação não-formal, 
principalmente no âmbito do Programa Erasmus+. Neste curso 
participaram 20 trabalhadores e líderes juvenis de 9 países 

diferentes: Chipre, Estónia, Grécia, Itália, Letónia, Portugal, Reino 
Unido, Roménia e Suécia. Foi exigido dos participantes um 
conhecimento prévio da metodologia da educação não-formal e 

do Programa Erasmus+. 
Foram enviados 2 participantes portugueses. 
 

 
2-10 Maio, 2019 

 
Sirmione, Itália 

4, 17 

 
“+EMPLOYABILITY” - projeto composto por um curso de 

formação e um seminário* de acompanhamento. O projeto teve 
como objetivo: melhorar as competências dos trabalhadores e 
líderes juvenis no seu trabalho ligado à empregabilidade dos 

jovens, especialmente através das ações no âmbito do Programa 
Erasmus+. Durante o curso os participantes exploraram os temas 
da empregabilidade e do desenvolvimento pessoal e criaram uma 

nova ferramenta NFE (um jogo/workshop/dinâmica/etc.) sob 
estes temas. Foram acolhidos 20 participantes do Chipre, Estónia, 
Grécia, Itália, Letónia, Noruega, Portugal, Reino Unido e Roménia. 

Foram enviados 2 participantes portugueses. 
 

13-19 Maio, 2019 
 

Bergen, Noruega 
4, 8 

 
“From Crisis to Chance” - curso de formação internacional no 
âmbito do qual a Spin acolheu 30 técnicos de juventude, 

professores e educadores de Portugal, Roménia, Alemanha, 
Espanha, Itália, Eslovénia e Noruega em torno do tema da 
Pedagogia de Emergência, uma abordagem pedagógica não 

conflituosa que ajuda crianças e jovens a processarem as suas 
experiências traumáticas. 
Neste curso de formação participaram parte 5 elementos 

portugueses. 
 

12-19 Maio, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

3, 4,  
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“Live Sustainably” - curso de formação que teve como objetivo 
aumentar a conscientização sobre a importância de cuidar do 
meio ambiente e, acima de tudo, desenvolver as competências 

necessárias para viver uma vida sustentável, inspirar e motivar 
outras pessoas. Foram acolhidos participantes de Portugal, 
Espanha, Croácia, Hungria, Reino Unido e França. 
Foram enviados 2 participantes portugueses. 

 

2-7 Setembro, 2019 

 
Valdediós, Asturias, Espanha 

4, 6, 7, 11, 

12, 13 

 
“In Search of Authenticity” - curso de formação que teve 
como objetivo fornecer ferramentas para o grupo de 24 

trabalhadores juvenis, animadores e ativistas sociais de forma a 
prevenir o burnout profissional e, ao mesmo tempo, aprender 
sobre como utilizar estas ferramentas para trabalhar com grupos 
mais vulneráveis. Além disso, foi realizado um Toolbox com 

atividades e métodos para o desenvolvimento do pensamento 
crítico e diálogo interno, preparado no âmbito deste curso de 
formação. O curso reuniu participantes da Bulgária, Itália, 

Lituânia, Polónia, Portugal, República da Macedónia do Norte, 
Roménia e Espanha. 
Foram enviados 3 participantes portugueses. 

 

12-19 Novembro, 2019 

 
Dolina Baryczy, Polónia 

4, 10 

 
“Let Youth Take Control” - curso de formação cujo tema 
principal foi o trabalho participativo da juventude nos diferentes 
países europeus e contextos regionais. Durante o curso também 

foram fortalecidos os contatos com organizações parceiras para 
desenvolver projetos e cooperação futura. O curso reuniu cerca 
de 25 trabalhadores juvenis de Portugal, Finlândia, França, 

Grécia, Malta, Polónia, Espanha e Alemanha. 
Foram enviados 2 participantes portugueses, entre os quais um 
membro da equipa da Associação. 

 

17-22 Novembro 2019 
 

Naunhof, Alemanha 
4, 17 

 
“Impact of Social Media on the Dissemination of 
Erasmus+”, foi um curso de formação em duas fases cujo tema 
principal foi a relação entre as ONGs e as redes sociais. Neste 

curso as atividades desenvolvidas concentraram-se nos métodos 
para eliminar as falhas na disseminação e nas maneiras 
inovadoras de gerir plataformas de médias sociais. O curso reuniu 

29 jovens e líderes juvenis da Bielorrússia, República Checa, 
Espanha, Grécia, Hungria, Itália, Roménia, Turquia e Portugal. 
Foram enviados 3 participantes portugueses. 

 

11-17 Novembro, 2019 
 

Bakuriani, Géorgia 

 
 

16-21 Fevereiro, 2020 

 
Horka nad Moravou, República 

Checa 

4, 17 
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Programa: Erasmus+ - Seminários Internacionais 

 
Público-alvo: Trabalhadores de ONGs, professores/educadores, trabalhadores e líderes juvenis 
 

Descrição da actividade Data e local de realização ODS 
correspondente 

 

“Where is my Self-power?” - seminário cujo tema principal foi 
o empoderamento dos jovens. Mais de 30 participantes de 11 
países diferentes (Alemanha, Croácia, Estónia, Lituânia, Letónia, 
Grécia, Hungria, Eslovénia, Finlândia, Espanha e Portugal) 

adquiriram técnicas e metodologias para poder trabalhar com os 
jovens e ajudar a desenvolver habilidades. As atividades deste 
seminário foram focadas no auto-conhecimento, auto-estima e 

auto-confiança. Foram enviados 2 participantes portugueses. 
 

13-18 Novembro, 2019 

 
Errenteria, Espanha 

4, 8 

 
“+EMPLOYABILITY” - projeto composto por um curso de 

formação e um seminário de acompanhamento. O projeto teve 
como objetivo: melhorar as competências dos trabalhadores e 
líderes juvenis no seu trabalho ligado à empregabilidade dos 
jovens, especialmente através das ações no âmbito do Programa 

Erasmus+. Neste segundo encontro, todos os participantes 
tiveram a oportunidade de partilhar as suas experiências da 
implementação da ferramenta NFE, conhecida na primeira fase do 

projeto. Foram acolhidos 20 participantes do Chipre, Estónia, 
Grécia, Itália, Letónia, Noruega, Portugal, Reino Unido e Roménia. 
Foram enviados 2 participantes portugueses. 

 

2-6 Julho, 2019 

 
Sabbioneta, Itália 

4, 8 

 

“Culture Link” - atividade de constituição de parcerias para 
capacitar trabalhadores e líderes juvenis para o trabalho em 
contexto multicultural e com a metodologia da educação não-

formal, utilizando a cultura como instrumento para melhorar as 
próprias competências. Foram acolhidos 17 jovens e animadores 
socioeducativos juvenis da Grécia, Suécia, Itália, Roménia, 

Estónia, Lituânia e Portugal, entre os quais 2 participantes 
membros da Associação Spin. 
 

5-11 Setembro, 2019 
 

Sitia, Grécia 
4, 16, 17 

 
 

Programa: Erasmus+ - Serviço Voluntário Europeu / Corpo Europeu de Solidariedade 
 
Público-alvo: Jovens dos 18 aos 30 anos e comunidades locais  

 

Descrição da actividade Data, local e duração ODS 
correspondente 

 
“Unified Actions” - projecto de acolhimento SVE de 1 voluntário 
europeu na Associação Spin, proveniente da Estónia. 

A jovem teve a oportunidade de desenvolver o seu projeto nas 
áreas de intervenção da Associação Spin (juventude, cidadania 
activa, direitos humanos, diálogo intercultural, etc.). 

 

Março, 2019 - Fevereiro, 2020 
 

12 meses 
 

Lisboa, Portugal 

4, 10, 16 
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“Healthy Environment, Healthy Human” - projeto em 
parceria com a organização polaca FRSP de coordenação SVE de 1 
voluntário europeu na Associação Viver Telheiras, proveniente da 

Polónia. A jovem teve a oportunidade de desenvolver o seu 
projeto nas áreas de intervenção da organização parceira 
Associação Viver Telheiras (desenvolvimento comunitário, 
sustentabilidade e ecologia, cidadania activa, etc.). 

 

Abril, 2019 - Março, 2020 
 

12 meses 
 

Lisboa, Portugal 

4, 10, 11, 

12, 13 

 
“SolidarityLX” 1st annual Grant - projeto de coordenação e 
acolhimento CES de 10 voluntários europeus. Os jovens têm a 

oportunidade de desenvolver os seus projetos nas áreas de 
intervenção das várias organizações parceiras (Junta de Freguesia 
do Lumiar, Câmara Municipal de Lisboa, Associação Salvador, 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e Associação 

Nacional de Futebol de Rua). 
 

Janeiro, 2019 - Junho, 2020 

 
18 meses 

 
Lisboa, Portugal 

3, 4, 5, 10, 
11, 15, 16 

 
“SolidarityLX” 2nd annual grant 1ª fase - projeto de 

coordenação e acolhimento CES de 14 voluntários europeus.  
Os jovens têm a oportunidade de desenvolver os seus projetos 
nas áreas de intervenção das várias organizações parceiras (Junta 

de Freguesia de Carnide, Sociedade Portuguesa para o Estudo das 
Aves, Boutique da Cultura, Sociedade Portuguesa de Esclerose 
Múltipla, Associação de Actividade Motora Adaptada, Associação 
Crescer a Cores, Associação Crescer Maior, Ass. Viver Telheiras, 

Associação Fazer Avançar – SPEAK). 
 

Agosto, 2019 - Janeiro, 2021 
 

18 meses 
 

Lisboa, Portugal 

1, 2, 3, 4, 

10, 11, 12, 
13, 15, 16 

 
“MARE – Marine Adventures Respecting the Environment” 

- projeto CES cujas atividades foram desenvolvidas na área da 
proteção ambiental, sendo a organização de acolhimento uma 
importante organização no trabalho de conservação de zonas 

marinhas, ecoturismo e educação ambiental. Neste projeto 
participaram 6 voluntários de Portugal, França, Espanha, Tunísia e 
Letónia. Foi enviada uma jovem portuguesa para este projeto 
internacional. 

 

Março - Dezembro, 2019 
 

9 meses de duração 

 
Punta Campanella, Itália 

4, 13, 14 

 
“Sustainable Synergies” - projeto de CES cujo principal objetivo 
foi promover a sustentabilidade ambiental. Os voluntários 

participantes contribuíram para a criação, facilitação e 
implementação de todas as atividades da School of the Earth. 
Estas atividades incluem campanhas e eventos de sensibilização, 
workshops sobre a permacultura, comunicação não-violenta, 

energias renováveis, gestão do banco de sementes, manutenção 
da quinta da School of the Earth, entre outros. Foram enviados 2 
jovens portugueses em duas fases. 

 

Março - Maio, 2019 

Maio - Julho 2019 
 

2 meses de duração 

 
Nea Makri, Grécia 

4, 11, 12, 13 

 
“Deep Roots” - projeto CES de curta duração onde os voluntários 
participaram ativamente nas atividades da organização de 

acolhimento búlgara e cooperaram com outras instituições para 
organizar o décimo festival ecológico local. Foi enviado 1 jovem 
português para este projeto internacional. 
 

Maio - Julho 2019 
 

2 meses de duração 
 

Kazanlak, Bulgaria 

4, 13 
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“ACT together”, foi um projeto CES cujo objetivo principal foi a 
promoção do voluntariado local e internacional entre os jovens 
locais. As atividades da organização de acolhimento 

concentraram-se principalmente nas áreas de voluntariado, 
educação não-formal e aprendizagem intercultural. Neste projeto 
participaram 8 voluntários de diferentes países europeus. Foi 
enviada 1 jovem portuguesa para este projeto internacional. 

 

Março - Agosto 2019 
 

6 meses de duração 
 

Craiova,  Roménia 

4, 10, 16 

 
“BOOSTER” - projeto CES cujos objetivos principais foram a 
promoção de projetos de Erasmus+ e de Corpo Europeu de 

Solidariedade e implementação de atividades de educação não-
formal. Os voluntários contribuíram na criação de conteúdo para 
os vários canais de comunicação da associação de acolhimento 
Mladiinfo Slovensko. Foi enviada 1 jovem portuguesa para este 

projeto internacional. 
 

Abril, 2019 - Março, 2020 

 
12 meses de duração 

 
Bratislava, Eslováquia 

4, 10, 16 

 
“Recognizing Young Entrepreneurs and Teaching 

Entrepreneurship” - projeto CES cujo tema principal foi a 
importância do empreendedorismo na sociedade atual. As 
atividades deste projeto foram: pesquisar o tema do 

empreendedorismo, preparar materiais de aprendizagem e ensino 
não-formal. Os voluntários criaram e publicaram estes materiais, 
aprendendo informalmente sobre marketing, blog, uso de médias 
sociais para projetos, gestão de projetos, criação de sites. Foi 

enviada 1 jovem portuguesa para este projeto internacional. 
 

Maio - Outubro, 2019 
 

5 meses de duração 
 

Brossac, França 

4, 8 

 
“SUD-Solidarity, Union, Differences” - projeto CES cujas 

atividades dos voluntários concentraram-se principalmente na 
inclusão social para requerentes de asilo, workshops interculturais 
e sobre a gestão não-violenta de conflitos e também atividades de 

comunicação e informação. Foi enviada 1 jovem Portuguesa para 
este projeto internacional. 
 

Junho - Dezembro, 2019 

 
6 meses de duração 

 

San Savino, Itália 

4, 10, 16 

 
“Support children with various disabilities in Briec” - 

projeto CES que tem como objetivo dar assistência educativa e 
terapêutica a crianças com deficiência. As principais atividades do 
voluntário são: realizar alguns workshops, implementar atividades 

simples de jogos, participar e sugerir alguns laboratórios para 
pequenos grupos, desenvolver atividades para abrir as crianças e 
jovens para o exterior. Foi enviada 1 jovem portuguesa para este 
projeto internacional. 

 

 
Setembro, 2019 - Junho, 2020 

 

9 meses de duração 
 

Briec, França 

3, 4, 10 

 
“EU Ambassadeurs” - projeto de voluntariado europeu 
destinado à promoção da consciência europeia, da cidadania 

comunitária e do multiculturalismo através da juventude europeia. 
Foram acolhidos 12 voluntários de vários países europeus aos 
quais se juntam 12 voluntários do Serviço Cívico Francês. Foi 

enviado 1 jovem português para este projeto internacional.   
 

Setembro, 2019 - Agosto, 2020 
 

12 meses de duração 
 

Bordéus, França 

4, 16 
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“Social artistic volunteering project Hal 5” - projeto CES 
desenvolvido no Cirkus In Beweging vzw, organização através das 
artes circenses tenta estimular o desenvolvimento individual, 

social, físico e criativo. Foi enviada 1 jovem portuguesa para este 
projeto internacional. 
 

Setembro, 2019 - Agosto, 2020 
 

12 meses de duração 

 
Leuven, Bélgica 

4, 10 

 
“Community Building, ecology and education for change” - 

projeto CES cujos objetivos foram o aumento da qualidade de vida 
a nível comunitário; a facilitação do acesso à educação, ao 
mercado de trabalho e aos eventos culturais de qualidade 

europeia, bem como a promoção do maior nível de consciência 
quanto à proteção ambiental. Foi enviado 1 jovem português para 
este projeto internacional.   
 

Setembro, 2019 - Agosto, 2020 
 

12 meses de duração 

 
Shipka, Bulgaria 

4, 8, 11 

 

“Volunteering is Solidarity” - projeto CES criado com o 
objetivo de contribuir para a integração na sociedade de jovens 
com menos oportunidades, através de workshops sobre as 

temáticas da educação intercultural, mobilidade, democracia e 
línguas estrangeiras. Foi enviada 1 jovem portuguesa para este 
projeto internacional. 

 

Setembro, 2019 - Setembro, 2020 
 

12 meses de duração 

 
Wroclaw, Polónia 

4, 10 

 

“Sustainable Synergies II”, projeto de CES cujo principal 
objetivo foi promover a sustentabilidade ambiental. Os voluntários 
participantes contribuíram para a criação, facilitação e 

implementação de todas as atividades da School of the Earth. 
Estas atividades incluem campanhas e eventos de sensibilização, 
workshops sobre a permacultura, comunicação não-violenta, 

energias renováveis, gestão do banco de sementes, manutenção 
da quinta da School of the Earth, entre outros. Foi enviado uma 
jovem portuguesa para o projeto de curta duração e outro jovem 

português para o projeto de longa duração. 
 

Outubro - Dezembro, 2019 

Outubro, 2019 - Setembro, 2020 
 

2 e 12 meses de duração 

 
Nea Makri, Grécia 

4, 11, 12, 13 

 
 
Programa: Erasmus+ - Estágios Internacionais 

       
Público-alvo: Jovens NEET, estudantes de ensino profissional 
 

Descrição da actividade Data e local de realização ODS 
correspondente 

 
Visita de Estudo e Preparação à Associação Spin, Spin Hostel e 

Espaço Comunitário pelos coordenadores da Associacion Parcours 
Le Monde no âmbito da parceria Erasmus+ estágios, de forma a 
preparar o acolhimento dos jovens estagiários franceses. 

 

Maio, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4, 8, 10 

 

Projeto 2.0 de formação e inclusão social: 10 jovens 
franceses de Haute-Garonn foram acolhidos pela Spin em Lisboa 
entre 1/06 e 30/06/2019 para efetuarem um período de formação 

em contexto real de trabalho na sua área de formação ou 
interesse. A Associação estabeleceu protocolos de colaboração 
com várias entidades locais que acolheram os jovens estagiários e 

organizou eventos sociais e culturais para promover a sua 
integração. 
 

Junho 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4, 8, 10 
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Projeto 3.0 de formação e inclusão social: 9 jovens franceses 
de Foix foram acolhidos pela Spin em Lisboa entre 12/09 a 
15/06/2019 para efetuarem um período de formação em contexto 

real de trabalho na sua área de formação ou interesse. A 
Associação estabeleceu protocolos de colaboração com várias 
entidades locais que acolheram os jovens estagiários e organizou 
eventos sociais e culturais para promover a sua integração. 

 

Setembro e Outubro, 2019 

 
Lisboa, Portugal 

4, 8, 10 

 
Visita da ETEN à Associação Spin, Spin Hostel e Espaço 
Comunitário para reuniões de coordenação sobre a 

implementação dos projectos VET nas Escolas. 
 

Outubro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4, 8 

 
 
Programa: Campos de férias internacionais 

 
Público-alvo: Jovens adultos e comunidade local 
 

Descrição da actividade Data e local de realização ODS 
correspondente 

 
“Live it Lisbon!” – Sessão A - Campo de férias internacional “Live 

it Lisbon!” com o principal objectivo de recuperar zonas 
geográficas específicas do Bairro Padre Cruz e conhecer a cultura 
e língua Portuguesas. Pretende-se também desenvolver a 

tolerância, diálogo intercultural, solidariedade e cidadania global. 
 
Acolhemos 25 jovens de 18 países diferentes: Argentina, Bósnia e 

Herzegovina, Cambodja, China, Egipto, Espanha, EUA, Finlândia, 
Hungria, Israel, Líbia, Lituânia, Reino Unido, Roménia, Rússia, 
Sudão, Turquia e Ucrânia 

 

6-16 Julho, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4, 5, 11, 16 

 

“Live it Lisbon!” – Sessão B - Campo de férias internacional “Live 
it Lisbon!” com o principal objectivo de recuperar zonas 
geográficas específicas do Bairro Padre Cruz e conhecer a cultura 

e língua Portuguesas. Pretende-se também desenvolver a 
tolerância, diálogo intercultural, solidariedade e cidadania global. 
 

Acolhemos 21 jovens de 15 países diferentes: Croácia, Espanha, 
Finlândia, França, Gana, Holanda, Israel, Itália, Kosovo, Marrocos, 
Rússia, Tunísia, Turquia, Ucrânia e Zimbábue 

  

24 Agosto-3 Setembro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4, 5, 11, 16 

 

 
Programa: Formação, Participação em Conferências e Eventos 
 

Público-alvo: Jovens e adultos 
 

Descrição da actividade Data e localização ODS 
correspondente 

´ 
“SpinForma-te” - Sessões Informativas Eurodesk na sede da 

Associação Spin. 
 

Mensalmente 
 

Lisboa, Portugal 

4, 10 

 
Participação de 1 colaboradora no Encontro “Aldeias que tocam, 
Povo que Clama" promovido pela Junta de Freguesia de Carnide, 

Ass. Crescer a Cores e Fundação Montepio. 

Fevereiro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
11 
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Open Day Spin – sessão especial Eurodesk com dia aberto para 
visita à sede da associação e conversa sobre as atividades 
desenvolvidas. 

 

Maio, 2019 
 

Lisboa Portugal 
4, 10 

 

Sessão de Informação Erasmus+ e Eurodesk no Agrupamento de 
Escolas Dom Dinis no âmbito do projeto VET de mobilidades 
internacionais para jovens estudantes. 

 

Outubro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4, 10 

 

Sessão de Informação Erasmus+ e Eurodesk no Agrupamento de 
Escolas de Carcavelos no âmbito do projeto VET de mobilidades 
internacionais para jovens estudantes. 

Outubro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4, 10 

 
Implementação da banca informativa sobre Oportunidades 

Europeias para jovens - serviço Eurodesk na Feira de Voluntariado 
da Universidade Católica 
 

Novembro, 2019 

 
Lisboa, Portugal 

4, 10 

 

Sessão de Informação Erasmus+ e Eurodesk na Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro no âmbito do projeto VET de mobilidades 
internacionais para jovens estudantes. 

 

Novembro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4, 10 

 

 
Público-alvo: Colaboradores da Associação Spin 
 

Descrição da actividade Data e localização ODS 
correspondente 

 
Participação de duas voluntárias na conferência “Have your say in 

what the European Parliament should do for youth!” que teve 
como objetivo melhorar a comunicação entre o Parlamento 
Europeu e os jovens. 

 

Março 2019 
 

Bruxelas, Bélgica 
16, 17 

 
Participação de uma voluntária no Encontro Anual ETEN realizado 
em Budapeste com participantes de vários países europeus. 

 

Junho, 2019 
 

Budapeste, Hungria 
4, 8 

 

Participação de 1 colaboradora numa Formação de Excel 
promovida pela Entreajuda em parceria com Universidade Católica 
de Lisboa. 

 

Junho, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
N/A 

 

Participação de 2 colaboradores no Webinar Procedimentos 
Administrativos na Gestão de Projetos Erasmus+ promovido pela 
Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação. 

 

Julho 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4 

 

Participação de 2 colaboradores no Webinar Procedimentos 
Administrativos na Gestão de Projetos do Corpo Europeu de 
Solidariedade promovido pela Agência Nacional 

Erasmus+Juventude em Ação. 
 

Julho, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4 

 
Participação de 1 colaboradora no Curso Básico de Primeiros-

Socorros promovida pela Entreajuda em parceria com a Escola de 
Socorrismo da Cruz Vermelha Portuguesa. 

  

Julho,2019 
 

Lisboa, Portugal 
N/A 
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Participação de 1 colaborador na sessão AgoraEU, organizada pela 
Agência Nacional Eramsus+ Juventude em Ação para 
apresentação pública do seu novo espaço de encontro e 

formação.  
 

Outubro, 2019 
 

Porto, Portugal 
4 

 
Participação de 1 colaborador da Associação Spin no II Encontro 
Multiplicadores Eurodesk, para atualização, debate de experiências 

entre Multiplicadores e renovação do compromisso de qualidade 
Eurodesk. 
 

Novembro, 2019 
 

Figueira da Foz, Portugal 

4 

 

Participação de 2 colaboradoras na Formação sobre Direito e 

Legislação Laboral promovida pela Entreajuda em parceria com a 

sociedade de advogados Vieira de Almeida. 

 

Novembro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
8 

 

Participação de 1 colaborador numa atividade de formação 

dinamizada pela Junta de Freguesia de Carnide e a organização 

CLIP – Recursos e Desenvolvimento no âmbito do Plano 

Estratégico de Apoio ao Movimento Associativo de Carnide. 

 

Novembro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
17 

 
Participação de 1 colaborador da Associação Spin na Formação 

sobre Padrões de Qualidade em Políticas de Juventude promovida 
pelo Conselho Nacional para a Juventude. 
 

Dezembro, 2019 

 
Lisboa, Portugal 

4 
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4.2 DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DFOE) 
Este Departamento tem como principal função a organização de iniciativas locais de curta duração, de carácter cultural, 

desportivo ou recreativo, com vista a divulgar a Associação junto do público em geral, bem como promover a sua 
sensibilização para os valores e a sua participação nas actividades da Associação. 
 

Objectivo:  
• Divulgar a Associação e estimular o trabalho em parceria, em especial com as entidades da freguesia de Carnide e 
Conselho Consultivo da Juventude 

 
 
Público-alvo: Comunidade local, público em geral 

 

Descrição da actividade Data de realização 
ODS 

correspondente 

 

Aulas de Yoga Abertas à Comunidade no Centro Comunitário 
Antiga Escola Rio Tejo, promovidas por uma voluntária SVE 
coordenada pela Associação Spin. 

 

Semanalmente de Janeiro a 
Junho, 2019 

 

Lisboa, Portugal 

4, 10 

 
Aulas de português para estrangeiros, promovidas por duas 
voluntárias da Associação Spin no Espaço Comunitário Antiga 

Escola Rio Tejo. 
 

 
Janeiro - Junho 2019 

Outubro - Dezembro 2019 

 
Lisboa, Portugal 

 

4 

 
Clube de Literatura na Livraria Solidária de Carnide dinamizado 

pelos voluntários da Associação Spin. 
 

Mensalmente de Janeiro a 
Junho, 2019 

 
Lisboa, Portugal 

4 

 
Inauguração da Exposição “Lar Doce Lar” sobre o direito à 
habitação, desenvolvida pelos voluntários SVE do projecto 

“Change+”, patente por 2 semanas no Centro Cultural de Carnide. 
 

Fevereiro 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4, 11 

 
Cine-Fórum sobre Pedagogia de Emergência realizado no âmbito 
do Curso de Formação “From Crisis to Change”. 

 

Maio, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

3, 4 

 
Apresentação Pública dos resultados dos workshops sobre 
Pedagogia de Emergência desenvolvidos durante o Curso de 

Formação “From Crisis to Change” na sede da Associação Spin. 
 

Maio, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

3, 4 

 
Evento sócio-cultural com crianças do ATL Quinta dos Frades: 
actividades interculturais entre as crianças e os participantes do 

“Live it Lisbon!”. 
 

Julho, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4, 16 

 
Atividade ”A Nossa Rua” promovida pela Junta de Freguesia de 
Carnide que consiste na limpeza e manutenção dos espaços 

comuns da freguesia por parte dos diferentes moradores e 
associações locais. A Spin participou ativamente com a 
contribuição dos jovens da actividade “Live it Lisbon!”.  

 

Julho, Agosto e Setembro, 2019 

 
Lisboa, Portugal 

11 
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Evento sócio-cultural com utentes do Centro Comunitário de 
Telheiras – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: actividades 
interculturais e intergeracionais entre os idosos e os participantes 

do “Live it Lisbon!”, lanche partilhado 
 

Julho e Agosto, 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4, 16 

 
Evento sócio-cultural com jovens do Bairro Padre Cruz: actividades 
interculturais entre os jovens do BPC e os participantes do “Live it 

Lisbon!”, lanche partilhado, jantar de convívio internacional. 
 

Agosto e Setembro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4, 10, 16 

 
Workshop de Fotografia e StoryTelling facilitado por um voluntário 
da Associação Spin a fazer o seu projecto ESC na Câmara 

Municipal de Lisboa. 
 

Julho, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4 

 
Inauguração da Exposição “Voluntariado em Lisboa” na Biblioteca 
de Belém, organizada por um voluntário da Associação Spin a 

fazer o seu projecto ESC na Câmara Municipal de Lisboa. A 
Exposição ficou patente durante 2 semanas e foi composta por 
fotografias e testemunhos fornecidos pelos próprios voluntários, 

após uma reflexão pessoal do seu impacto e experiência de 
voluntariado. 
 

 

Agosto, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

 

4, 10 

 
Ginjinha Spin – tradicional recepção e integração dos novos 

voluntários nacionais e internacionais, com a apresentação de 
todos os elementos.  
 

Abril, Junho, Setembro, 

Dezembro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4 

 

Apoio à organização de comemorações de eventos locais em 
Carnide:  
- Arraial Senior;  

- Natal Comunitário. 
 

Junho e Dezembro 2019 
 

Lisboa, Portugal 
4, 11 

 
Evento Meet and Code “O Céu não é o Limite” em parceria com 
Coderdojo Futurix e CoderdojoLx onde crianças e jovens deram os 
primeiros passos na aprendizagem de programação informática.  

 

Outubro, 2019 

 
Lisboa, Portugal 

4, 9, 10 

 

Inauguração Exposição “Zines for the Planet” onde foram exibidos 
os resultados finais dos workshops desenvolvidos com crianças e 
seniores de Telheiras por uma voluntária SVE da Associação Spin 

a realizar o seu projecto na Associação Viver Telheiras. 
 

Outubro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4, 11, 12, 13 

 
Evento Sócio-cultural com ESN “Erasmus Student Network”: 
- Visita guiada ao Bairro Padre Cruz e Lanche partilhado com 

jovens locais e internacionais, de forma a dar a conhecer a 
comunidade local, outras culturas, bem como oportunidades 
nacionais e internacionais para os jovens. 

- Lanche partilhado para debate de ideias, apresentação das 
oportunidades europeias de mobilidade internacional e para 
desenvolvimento do espírito crítico dos jovens. 

 

Novembro, 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4, 10, 16 
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Organização de “Jantar de Natal partilhado”, com a participação 
dos jovens acolhidos e coordenados pela Associação Spin, seus 
mentores, sócios, amigos e equipa da Associação Spin, para 

promoção do conhecimento, convivência, diálogo e espírito de 
entrajuda e solidariedade. 
 

Dezembro 2019 
 

Lisboa, Portugal 

4 

 
Reunião/Oficina de Turismo Criativo de Base Comunitário a 

convite de organizações parceiras, para estreitamento de 
colaboração em prol do desenvolvimento de um novo projeto de 
Turismo Sustentável no Bairro Padre Cruz. 

 

Novembro, 2019 

 
Lisboa, Portugal 

11 

 

Participação no Conselho Consultivo da Juventude de Carnide, 
onde são discutidos assuntos relevantes relativos aos jovens e 
associações locais. 

   

Mensalmente 
 

Lisboa, Portugal 
10, 11 
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4.3 DEPARTAMENTO DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO (DIC) 

  
Este Departamento tem por objectivo principal a criação da imagem da Associação, contribuindo para a divulgação e 
promoção das suas actividades. 
 

Principais Objectivos:  
 Promover a imagem e serviços da Spin e divulgar as suas actividades junto dos seus diversos públicos-alvo 

 Actualização e dinamização da imagem da Associação 
 Criação e Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação concertada e adequada ao público-alvo da 

Associação Spin, sendo apelativa e informativa a todos os utilizadores das plataformas de comunicação.  
 Fácil acesso à informação e oportunidades existentes por parte dos parceiros internacionais 
 Promover a imagem e serviços do Spin Hostel 

 
 

Público-alvo: Público em geral 
 

Descrição da actividade Data de realização ODS 
correspondente 

 

Atualização e manutenção do site da Associação Spin, com 
notícias e oportunidades, e do Spin Hostel, em Português e Inglês. 

 

Diária/semanal, de acordo com 
o volume de actividades, 

alojamentos e parcerias 

Todos 

(directa ou 
indirecta-
mente) 

 

Manutenção das páginas da Spin nas redes sociais para divulgação 
das actividades e para advocacia (conteúdo alusivo aos ODS, 

valores da Spin, etc.). 

 

Diariamente 

 

Manutenção do blog da Spin. 

 

Semanal/mensal, de acordo 
com o volume de actividades e 

contribuições 

 

Redação de notícias e material de divulgação e promoção de 

actividades da Spin. 

 

 
Diária/semanal, de acordo com 

o volume de actividades 
 

 

Redação e envio da newsletter. 

 

De acordo com o volume de 
actividades 

 

Criação de novo documento-tipo (Infopack ESC). 
 

Janeiro, 2019 

 
Criação da página oficial da Associação Spin no Instagram. 
 

Maio, 2019 

 

Comemoração de datas mais importantes para a Associação em 
todos os canais de comunicação: 
- Dia da Europa, 

- Dia Internacional do Voluntariado (incl. criação de vídeos para 
YouTube). 
 

Maio e Dezembro, 2019 

 
Participação de 1 Colaboradora e vários voluntários nas gravações 

de um vídeo sobre o Projecto ESC “SolidarityLX” premiado como 
“Projecto Inspirador 2019” e na Cerimónia de Atribuição de 
Prémios organizada pela AN Erasmus+Juventude em Ação. 

 

Novembro e Dezembro, 2019 

 
Guimarães, Portugal    
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4.4 SPIN HOSTEL 

  
O Spin Hostel tem como principal objectivo possibilitar a todos os parceiros locais, nacionais e internacionais 
implementarem projectos no Bairro Padre Cruz, tendo alojamento de qualidade.  
 

Objectivo:  
 Permitir a implementação de projectos locais, nacionais e internacionais no Bairro Padre Cruz, fornecendo alojamento 

de qualidade e com boas condições logísticas;  
 Possibilitar aos moradores o contacto com pessoas de outras nacionalidades e proveniência socio-cultural, de forma a 

vivenciar novas experiências;  

 Reanimação do comércio local com novos clientes para os diversos negócios.  
 

 
Público-alvo: Jovens e líderes juvenis, animadores socio-culturais locais, nacionais e internacionais, público em geral 
 

Descrição da actividade Data de realização ODS 
correspondente 

 

Alojamento de Grupo do parceiro Clube de Basket de Queluz 

 

Janeiro, 2019 

11 

 

Alojamento de Grupo CAC Fundação Montepio  

 

Fevereiro, 2019 

 

Alojamento de Grupo de estudantes da TUNA TUIST 

 

Março, 2019 

 

Alojamento de Grupo do parceiro Associação Lua Cheia – Teatro 
para Todos 

 

Março, 2019 

 

Alojamento de Grupo do parceiro italiano PODIUM 
 

Março, 2019 
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Parecer do Conselho Fiscal 
 

Dando cumprimento às competências estabelecidas pelo n.º 2 do artigo 7.º dos Estatutos 

da Associação, o Conselho Fiscal examinou o Relatório e Contas relativos ao ano de 2019, que 

lhe apresentou a Direção. 

No seguimento das actividades realizadas, das parcerias estabelecidas e dos objectivos 

delineados para o ano de 2019, obtivemos o resultado positivo de €26.659,51, aumentando 

assim os fundos patrimoniais da Associação para €116.532,29. 

Segundo a decisão da Assembleia Geral, no dia 28 de Março de 2019, em 2019 o valor 

da quota de sócio manteve-se em €20/ano. Ao longo do ano registaram-se 31 novos sócios, 

passando assim o nrº total de sócios para 322.   

Em 2019 recebemos da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Acção o valor total de 

€226.760,32 para utilização nas diversas actividades realizadas pela Associação Spin com o 

apoio desta entidade. Contudo, dado que os projetos da Associação transitam de ano, desse 

montante uma parte diz respeito às atividades implementadas ainda em 2017-2018 e outra será 

utilizada na implementação de projetos ao longo do ano de 2020.  

Em 2019, a Associação Spin manteve a sua equipa em termos de recursos humanos, 

acolhendo ainda um jovem estagiário português ao abrigo do Programa de Estágios 

Profissionais do IEFP, I.P. Assim, este ano foi despendido em salários e encargos respetivos o 

valor de €55.030,22.  

De acordo com o princípio de actuação da associação em que todos devem ter acesso às 

actividades realizadas, optou-se por não cobrar aos participantes portugueses a inscrição nas 

diversas actividades realizadas pela Associação Spin. Pretendeu-se assim que o acesso fosse 

livre de qualquer constrangimento e para que o custo de inscrição não fosse um impedimento à 

participação nas mesmas.  

Considerando a actual conjuntura económica e social, congratulamo-nos com os 

resultados positivos obtidos das actividades realizadas pela Associação Spin. 

Da análise realizada não houve lugar a qualquer reparo, razão pela qual submetemos a 

esta Assembleia o seguinte parecer: 

 - Que sejam aprovados o Relatório e Contas do ano 2019. 

 

Lisboa, 19 de Junho de 2020 
 
 

____________________ 
O Conselho Fiscal

 





 


