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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
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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.
Entre 2008 e 2018 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.
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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.
Em 2014, a linha estratégica de actuação manteve-se, promovendo sempre as actividades locais,
nacionais e internacionais desenvolvidas pela Associação Spin. Neste ano deu-se início a 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, em última instância, 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 e 2017, numa perspectiva de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, foram
submetidas novas candidaturas e implementados novos projectos ao Programa Erasmus+
mantendo o serviço prestado aos jovens Portugueses e residentes em Portugal, sempre com
novas oportunidades e desafios. Foram também 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.
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Chegados a 2018, ano em que celebramos 10 anos de existência, renovámos mais uma vez o
estatuto de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento junto do Instituto de
Camões, por um ulterior período de 2 anos, de forma a continuar o reconhecimento pelo nosso
trabalho em educação para o desenvolvimento e cidadania global.
Este foi um ano marcado pelo reforço e dinamização das parcerias estabelecidas, bem como por
uma forte aposta no estabelecimento de novas parcerias e criação de projectos, tendo em vista
proporcionar mais oportunidades de formação para jovens, professores e técnicos de juventude.
Destacamos a admissão como membro da rede ETEN, a European Training and Education
Network, 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 de 8 candidaturas à ação chave 102 do
programa Erasmus+.
Digno de relevo também a submissão de um projeto subordinado ao tema das eleições europeias
de 2019 e a de um projeto sobre pedagogia de emergência, um novo conceito que permite a
estabilização psico-social de jovens em risco de desenvolverem sintomas de stress póstraumático. No âmbito deste último criámos uma nova parceria com a organização alemã
“Freunde der Erzieghungskunst Rudolf Steiner”, que trabalha em todo o mundo em situações de
crise e conflito.
Tendo em conta a experiência e competência adquirida pela Associação no âmbito do
acolhimento de voluntários europeus nos últimos 10 anos, com a chegada do novo programa
Corpo Europeu de Solidariedade, submetemos no final de 2018 uma candidatura para um projeto
intitulado “Solidarity LX”. A ser aprovado, terá a duração de 3 anos e proporcionará a dezenas de
jovens a possibilidade de fazer projectos de voluntariado europeu, contribuindo para o
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desenvolvimento local, nacional e internacional e para a concretização dos nossos objectivos
sociais, assim como dos nossos parceiros.
Neste ano a Associação foi selecionada para um projeto piloto de estágios profissionais para
jovens oriundos de zonas rurais do sul da França. Através de uma nova parceria estabelecida
com a Associação Parcours le monde, acolhemos e providenciamos oportunidade de formação e
de estágio a 5 jovens provenientes de Carcassone que puderam assim melhorar as suas
competências pessoais e profissionais, contribuindo para a sua inserção futura no mercado de
trabalho, inclusão social e redução de desigualdades. No contexto deste projeto, criámos novas
parcerias com a Associação Elektra e a empresa Casas Almedina, sediadas em Lisboa.

De destacar também a implementação da primeira parte do projeto de intercâmbio internacional
juvenil SEED - Sustainable Empowerment through Experiencing Diversity, implementado pela
Associação Spin em parceria com a Associação Nacional Futebol de Rua e a organização alemã
Kindervereinigung. A primeira parte do intercâmbio foi implementada em Lisboa e permitiu juntar
11 jovens alemães e 13 jovens residentes no Bairro Padre Cruz para trabalharem temas como
sustentabilidade e a vida saudável, através de workshops, visitas de estudo e actividades
pedagógico-desportivas, desenvolvendo e melhorando as suas competências pessoais e sociais,
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contribuindo para o diálogo intercultural e inclusão social, aumentando a sua autoestima,
capacidade crítica e alargando os seus horizontes e perspetivas.

Neste ano marcámos presença em 3 intercâmbios internacionais cujas temáticas e metodologias
abordadas vão ao encontro dos nossos objetivos sociais. Nestes participaram 25 jovens
portugueses, sendo para muitos deles, a primeira experiência fora de Portugal. Continuámos a
nossa actividade nos cursos de formação internacionais, tendo sido parceiros de envio em 5
cursos de formação internacionais. Com estas actividades, 10 técnicos de juventude e líderes
juvenis tiveram a oportunidade de melhorar as suas competências fora do país trabalhando
temas como: empreendedorismo social, educação não formal, expressão artística do teatro,
comunicação inclusiva, não violenta e resolução de conflitos, desenvolvimento pessoal entre
outros. Participámos ainda num Seminário Internacional, nos quais 2 técnicos de juventude e
líderes juvenis tiveram a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre o programa
Erasmus+ e a criação de novas parcerias.
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O Serviço Voluntário Europeu, agora denominado de Corpo Europeu de Solidariedade é sempre
essencial no trabalho desenvolvido pela Associação Spin, pelo que, em 2018, mantivemos a forte
aposta no mesmo. Acolhemos na nossa sede vários jovens europeus e fomos organização
coordenadora de 4 novos projectos de acolhimento de voluntários europeus em Lisboa, para 10
entidades diversas, trazendo, assim, a Carnide, Lumiar e outras zonas de Lisboa, jovens de
diversos países da Europa. No total, acolhemos e coordenamos 21 jovens entre os 18 e os 30
anos em projectos de longa-duração (de 9 a 12 meses), provenientes dos mais diversos países
europeus, ao abrigo da acção-chave 1: Serviço Voluntário Europeu, do Programa Erasmus+. No
âmbito deste programa, renovámos parcerias com instituições locais e introduzimos novas
Associações, tais como a parceira de Carnide ”A.A.M.A.” (Associação de Atividade Motora
Adaptada) no Programa S.V.E. tendo concluído a sua acreditação e iniciado a coordenação do
acolhimento de voluntários europeus para estas Associações.
Através destes projectos os jovens voluntários internacionais desenvolveram actividades junto
dos nossos parceiros locais, nomeadamente: Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla,
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 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 e Associação de Atividade Motora Adaptada, contribuindo 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 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.
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No que se refere ao envio de jovens Portugueses em Serviço Voluntário Europeu (SVE), em
2018, fomos parceiros de 8 projectos, tendo proporcionado esta oportunidade a 10 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 todos projectos de longa duração (mais de 6 meses), correspondendo às
necessidades e expectativas pessoais e profissionais de cada um deles.
Na senda da informação útil e rigorosa para os jovens, técnicos e relevantes stakeholders de
educação e formação, a Spin continuou em 2018, na sua qualidade de multiplicador Eurodesk, a
informar

através

de

sessões

de

informação

e

testemunhos

presenciais,

tanto

em

estabelecimentos de ensino como em feiras e outros eventos de grande público. Dignos de nota
a participação na Feira de Voluntariado da Universidade Católica no âmbito da qual se iniciou
uma nova parceria com o Departamento de saídas profissionais da Universidade, assim como na
Feira de Empregabilidade da Sociedade Portuguesa Esclerose Múltipla, a participação na
conferência Democracia 4.0 na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e ainda no evento
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“Associativismo e Juventude” organizado pela Federação Nacional Associações Juvenis a convite
da Agência Nacional Erasmus+Juventude em Acção.

Neste ano demos, ainda, continuidade a uma actividade implementada com sucesso em anos
anteriores: os 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 40 jovens de 28 países diferentes
(Albânia, Alemanha, Argélia, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Camboja, Colômbia, Croácia, Costa
Rica, Egipto, Espanha, Estados Unidos da América, Hungria, Índia, Itália, Kosovo, Macedônia,
Marrocos, México, Quirguistão, Roménia, Rússia, Tunísia, Turquia, Vietname, Ucrânia e Uruguai)
os quais tiveram a oportunidade de, juntamente com a comunidade, desenvolver o espírito de
entreajuda, solidariedade, tolerância, promover o diálogo intercultural, conhecer novas culturas e
desenvolver o sentimento de pertença a uma comunidade e cidadania global.
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No que se refere a projectos relacionados directamente com a comunidade local de Carnide, em
2018, 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. Respondendo ao repto lançado pela
Junta de Freguesia de Carnide, participámos também nas comemorações do evento anual do
Arraial Senior, alusivo aos Santos Populares de Lisboa e ainda o 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 tivemos oportunidade de organizar e
facilitar duas visitas ao Bairro Padre Cruz e às suas obras de Arte Urbana com os estudantes da
Erasmus Student Network e com o grupo do curso de formação “Jump into Solidarity” da Agência
Nacional Erasmus+.
Na freguesia vizinha do Lumiar foi possível a um dos voluntários do projecto SVE “Step Forward”
implementar workshops sobre arte e sustentabilidade com crianças da Escola Básica S. Vicente
de Telheiras e criar uma instalação artística a partir de lixo, um castelo mágico e os seus
habitantes fantásticos que ficou depois exposto na escola.
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O ano de 2018 assinalou 10 anos da existência da Spin, pelo que foi organizada uma festa
comemorativa na sede da Associação. No âmbito destas celebrações foram exibidos 2 vídeos
especialmente preparados para a ocasião, reveladores dos testemunhos dos beneficiários da
atuação da Spin ao longo dos anos. Aproveitamos a ocasião para agradecer a colaboração e
confiança aos nossos parceiros locais, apoiantes e financiadores através da entrega de
Certificados de Parceria e Colaboração. Agradecemos também aos nossos jovens voluntários por
toda a ajuda e participação, tendo-lhes sido oferecida uma t-shirt da Spin.
Quanto à área de comunicação, o ano de 2018 foi um ano de consolidação dos objectivos
traçados, com o envio bimensal 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 também feita a manutenção do site da Spin em Português e Inglês, de forma a que todos os
nossos parceiros nacionais e internacionais pudessem ir acompanhando as actividades, sendo
estabelecidos novos contactos e parcerias.
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Em relação ao Spin Hostel, o ano de 2018 começou com trabalhos de melhorias estruturais,
tendo sido construídas novas paredes no interior para divisão dos quartos, assim como efetuadas
benfeitorias e melhorias de modo a tornar-se num espaço sempre mais acolhedor para todos os
grupos. Logo após as obras, o Spin Hostel continuou durante este ano a acolher grupos nacionais
e internacionais informais ou provenientes 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. Devido ao aumento de visibilidade, foi
possível a realização de novos protocolos de colaboração para o desenvolvimento de atividades
sócioeducativas, desportivas e culturais no Spin Hostel e Bairro Padre Cruz, tanto com entidades
públicas, associações sem fins lucrativos e grupos informais de jovens.
O Spin Hostel foi também importante ao longo de todo o ano de 2018, visto que permitiu que
parceiros locais, nacionais e internacionais implementassem actividades no Bairro Padre Cruz,
fazendo também ali o seu alojamento.
Ao todo, ficaram alojados no Spin Hostel 10 grupos informais de jovens e líderes juvenis
participantes de actividades locais implementadas por 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.
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No que se refere a Recursos Humanos, em 2018, fizeram parte da Spin três colaboradoras a
tempo inteiro. Fizeram ainda parte da nossa equipa mais 1 estagiário de nacionalidade Espanhola
ao abrigo do Programa ELMER e ainda uma jovem alemã voluntária durante os meses de
Novembro e Dezembro.
2018 foi um ano relevante também no que se refere à formação dos seus colaboradores. Com a
participação em vários workshops e cursos de formação tais como: “Gestão de projetos”,
“Planeamento estratégico”, “Formação para multiplicadores Eurodesk”, “Gestão de serviços
alimentares”, “Formação para membro da ETEN”, “Technical meeting pass ESC”, “Discriminação
e Direitos Humanos”, “Gestão de Conflitos”, “Gestão Financeira”, as várias colaboradoras 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.

Ao analisar o ano de 2018 verificamos que 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 projetos e atividades, tendo-se verificado um
acréscimo do número de beneficiários assim como ampliado o raio de atuação da Associação.
2018 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.
No final deste ano de actividade, considerado o elevado número de projetos 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
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entusiasmo, dedicação e apoio demonstrado, formulando votos que 2019 seja novamente um
ano de projetos bem-sucedidos, um ano de crescimento, não somente em termos de actividades
e beneficiários, mas também de sócios, voluntários e colaboradores, estabelecendo novas e bemsucedidas 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 realização de
programas de mobilidade internacional para jovens.
Conforme expresso no art. 2.º dos seus Estatutos, a Associação tem como finalidade 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 projetos 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 10 de março de 2016 foram eleitos em Assembleia Geral os titulares dos órgãos sociais da
Associação Spin. Nos termos do novo 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 três anos. Todos os titulares abaixo referidos tomaram posse imediatamente.
Direcção
Presidente da Direcção: Sara Lea Oliveira Segurado
Vice-Presidente da Direcção: Carla Raquel Antunes de Carvalho
Secretária da Direcção: Aneta Dawidziuk
Conselho Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal: Rasa Verseckaitè
Vice-Presidente do Conselho Fiscal: Ana Francisca Amaral Correia
Secretário do Conselho Fiscal: Valter Emanuel Roma da Costa
Assembleia Geral
Presidente da Mesa da Assembleia Geral: João Nuno Machado Fernandes
1° Secretário da Mesa da Assembleia Geral: Sofia Mira Ferreira Pinto
2ª Secretária da Mesa da Assembleia Geral: Ângelo David de Carvalho González



Prioridades para 2018
Para o ano de 2018, 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, dando início a novos projetos, uma bem-sucedida implementação das oportunidades
oferecidas pelo Programa Erasmus+, bem como o Programa Europe for Citizens, fomentando o
estabelecimento de novas parcerias, bem como a melhoria contínua do local e condições de
trabalho e da satisfação de todos os que connosco colaboram, sempre de acordo com a missão
estabelecida para a Associação aquando da sua fundação.
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Ao nível de estruturação interna, a aposta de 2018 passou também pela consolidação da equipa
de trabalho, nomeadamente através da manutenção 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 beneficários 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 2018.
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4. Actividades realizadas
4.1 DEPARTAMENTO PROGRAMAS EUROPEUS E MOBILIDADE (DPEM)
Este Departamento visa promover a disponibilização de informação aos jovens acerca das
oportunidades europeias e programas de mobilidade e incentivar a sua participação nesses
programas, vistos como instrumentos-chave para proporcionar aos jovens oportunidades de
educação e formação para a cidadania global, através de metodologia não formal, para a aquisição
de conhecimentos sobre o mundo e 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.
Programa: Erasmus+
Acção- Chave 1 > Intercâmbios juvenis
Público-alvo: Jovens dos 16 aos 30 anos
Descrição da Actividade

Data e local de realização

SEED – Sustainable Empowerment through Experiencing Diversity
foi um projeto de intercâmbio juvenil que reuniu em Lisboa 24 jovens com
poucas oportunidades oriundos de Portugal e Alemanha.
Os principais temas do intercâmbio foram o desenvolvimento sustentável e
os estilos de vida saudável. A segunda fase do projeto decorrerá em
Leipzig, Alemanha, em 2019.

Visita preparatória em 27 –
29 Maio 2018

Intercâmbio Juvenil internacional STARS - Sustainable Natural
Treasures and Rural Solutions que reuniu 30 jovens de Espanha,
Itália, Turquia, Moldávia e Portugal com o objectivo de promover a
iniciativa e empreendedorismo dos jovens participantes. Foram
enviados: 5 jovens participantes + 1 líder juvenil.

2 – 9 Setembro

Intercâmbio Juvenil internacional Thinking outside the box que reuniu
36 jovens e líderes juvenis de Espanha, Croácia, Macedónia, Polónia e
Portugal.
As principais temáticas abordadas foram: tolerância, aceitação da
diversidade, luta aos preconceitos e convivência intercultural. Foram
enviados: 5 jovens participantes + 1 líder juvenil.

26 – 29 Agosto
preparatória)

Implementação e 21 – 28
Junho 2018.
Lisboa, Portugal

Yanguas, Espanha

(Visita

17
–
24
Setembro
(intercâmbio juvenil)
Bank, Hungria
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Programa: Erasmus+
Acção- Chave 1 > Cursos de Formação Internacionais
Público-alvo: Técnicos de juventude, jovens e líderes juvenis com mais de 18 anos
Descrição da Actividade

Data e local de realização

Curso de formação internacional TED – Thought, Education and
Dissemination que reuniu 24 jovens e técnicos de juventude de 12
países: Polónia, Macedónia, Espanha, Itália, Croácia, Grécia, Países Baixos,
Lituânia, Roménia, Portugal e França. 2 participantes enviados.

6-13 Janeiro

Curso de formação internacional Change in to change out que reuniu
jovens e técnicos de juventude de 9 países: Bélgica, Arménia, Estónia,
Itália, Líbano, Letónia, Portugal, Roménia e Ucrânia. A principal
metodologia utilizada é baseada no aprender fazendo, no desenvolvimento
e desafio individual e de grupo através de uma simulação criativa que
relaciona objectos com a experiência pessoal. 3 participantes enviados.

1 – 8 Março

Curso de formação internacional Level Up que reuniu jovens e técnicos
de juventude de 10 países: Suécia, Reino Unido, Grécia, Itália, Roménia,
Letónia, Portugal, Chipre, Estónia, Noruega. Através da educação não
formal este curso de formação pretende capacitar os líderes juvenis que
trabalham no âmbito da acção social e da educação, melhorando as
metodologias de interacção com os jovens e o reconhecimento do
programa Erasmus+ como ferramenta de desenvolvimento. 2
participantes enviados.

24 Agosto – 2 Setembro

Curso de formação internacional Theatre of the Giraffe que reuniu
jovens e técnicos de juventude de 12 países: Portugal, Espanha, Roménia,
Itália, Alemanha, França, Estónia, Lituânia, Macedónia, Bulgária, Eslovénia
e Polónia. Através da educação não formal e através da expressão
artística do teatro, este curso de formação pretendeu capacitar os jovens
a criar espaços de comunicação inclusiva e não violenta e ensinar a
resolver conflitos especialmente no âmbito da comunicação intercultural e
com pessoas de diferentes contextos. 2 participantes enviados.

21 – 30 Setembro

Curso de formação internacional Theatre of the Giraffe que reuniu
jovens e técnicos de juventude de 14 países: Bulgária, Chipre, Croácia,
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Grécia, Itália, Macedónia,
Polónia, Portugal, Roménia e Turquia. O curso teve por objectivo explorar
o tema do empreendedorismo social em várias áreas relevantes para a UE
neste momento (especialmente: educação, tecnologia, economia e
saúde). 1 participante enviado.

1 – 8 Dezembro

Murzasichle, Polónia

Geórgia

Sabbioneta, Itália

Brzozówka (Uniejów), Polónia

Črnomelj, Eslovénia
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Programa: Erasmus+
Acção- Chave 1 > Seminários Internacionais
Público-alvo: Técnicos e líderes juvenis com mais de 18 anos
Descrição da Actividade
Seminário de contacto Kick-start, que reuniu vários técnicos de
juventude com o principal objectivo de aprofundamento de conhecimentos
sobre o programa Erasmus+ e o estabelecimento de novas parcerias.
2 participantes enviado.

Data e local de realização
25 Maio a 2 Junho
Bergen, Noruega

Programa: Erasmus+ estágios profissionais – projeto piloto com Mission Locale
Público-alvo: jovens nem-nem provenientes de zonas rurais francesas
Descrição da Actividade
Projeto de formação e inclusão social: 5 jovens franceses de Carcassone
foram acolhidos pela Spin em Lisboa entre 8/11 e 5/12/2018 para
efetuarem um período de formação em contexto real de trabalho na sua
área de formação e interesse. A Associação estabeleceu protocolos de
colaboração com 5 entidades que acolheram os jovens estagiários e
organizou eventos sociais e culturais para promover a sua integração.

Data e local de realização
Novembro – Dezembro 2018
Lisboa, Portugal

Programa: Erasmus+
Acção-Chave 1 > Serviço Voluntário Europeu
Público-alvo: Jovens dos 18 aos 30 anos e comunidades locais
Descrição da Actividade

Data, local e duração

“Make up your Mind!” - projecto de coordenação e acolhimento SVE de
6 voluntários europeus, provenientes de Espanha, Croácia, Hungria e
Itália.
Os jovens têm a oportunidade de desenvolver os seus projectos nas áreas
de intervenção das várias organizações parceiras (Associação Spin,
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Associação de Residentes
de Telheiras e Associação Crescer a Cores).

Fevereiro 2018 – Outubro de
2019

“Change+” – projecto de coordenação e acolhimento SVE de 6
voluntários europeus, provenientes de França, Itália, Espanha e
Macedónia.
Os jovens têm a oportunidade de desenvolver os seus projectos nas áreas
de intervenção das várias organizações parceiras (Associação Spin, Junta
de Freguesia de Carnide, Junta de Freguesia do Lumiar e Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves).

Maio 2018 – Novembro 2019

“Evolve, Support, Create! - projecto de coordenação e acolhimento SVE
de 7 voluntários europeus, provenientes da Arménia, Bélgica, França,
Polónia, Espanha e Itália.
Os jovens têm a oportunidade de desenvolver os seus projectos nas áreas
de intervenção das várias organizações parceiras (Associação Spin,

Agosto 2018 – Abril 2020

Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal
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Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Associação de Actividade
Motora Adaptada, Associação Crescer Maior, Associação Boutique da
Cultura).
“Healthy Environment, Healthy Human” - projecto em parceria com a
organização polaca FRSP de coordenação SVE de 2 voluntários europeus,
provenientes da Polónia.
Os jovens têm a oportunidade de desenvolver os seus projectos nas áreas
de intervenção da organização parceira Associação Viver Telheiras.

Outubro 2018 – Novembro
2019

Sustainable Living Lab - projecto de envio SVE de 1 voluntária
Portuguesa

Fevereiro a Dezembro 2018
Dinamarca

Sustainable Synergies - projecto de envio SVE de 2 voluntárias
Portuguesas

Outubro a Dezembro 2018
Grécia

Red Cross EVS - projecto de envio SVE de 1 voluntária Portuguesa

Dezembro 2017 a Outubro
2018
Itália

MARE 2018 - projecto de envio SVE de 2 voluntárias Portuguesas

Março a Dezembro 2018
Itália

Volunteering is Sharing - projecto de envio SVE de 1 voluntária

Março 2018 a Março 2019
Polónia

Portuguesa

EU Ambassadeurs - projecto de envio SVE de 1 voluntária Portuguesa

Lisboa, Portugal

Setembro
2019
França

2018

a

Agosto

ReactEVS - projecto de envio SVE de 1 voluntária Portuguesa

Outubro 2018 a Agosto 2019
Espanha

Volunteers for Education - projecto de envio SVE de 1 voluntário

Outubro 2018 a Abril 2019
Polónia

Português

Programa: Campos de férias internacionais
Público-alvo: Jovens maiores de 18 anos
Descrição da Actividade
“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 e a solidariedade.

Data início e duração
30 Junho – 10 Julho 2018
Lisboa, Portugal

Acolhemos 17 jovens de 15 países diferentes: Albânia, Bielorrússia,
Colômbia, Costa Rica, Egipto, Espanha, Estados Unidos, Hungria, Itália,
Roménia, Rússia, Tunísia, Vietname, Ucrânia e Uruguai!
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“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 e a solidariedade.

25 Agosto – 4 Setembro
2018
Lisboa, Portugal

Acolhemos 23 jovens de 18 países diferentes: Alemanha, Argélia, Bélgica,
Bielorrússia, Bulgária, Camboja, Colômbia, Croácia, Espanha, Índia,
Kosovo, Macedônia, Marrocos, México, Quirguistão, Rússia, Turquia,
Ucrânia

Programa: Formação, Participação em Conferências e Eventos
Público-alvo: Jovens e adultos
Descrição da Actividade

Data e localização

Sessões Informativas Eurodesk

Mensal, sede da Associação Spin

Evento Democracia 4.0 na Reitoria da Universidade Nova

08/05/208, Reitoria da
Universidade Nova

Evento Estoril FNAJ

Junho, Centro de Congressos
do Estoril

Workshop em parceria com a PAR sobre discriminação e direitos
humanos

13/09/2018, sede da
Associação Spin

Feira de Voluntariado da Universidade Católica

17/09/2018, Universidade Católica
Portuguesa

Feira da empregabilidade na SPEM

22/11/2018, Espaço Delta,
Marvila, Lisboa

Público-alvo: Colaboradores da Associação Spin
Descrição da Actividade

Data e localização

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na Sessão
esclarecimentos Proteção e Tratamento Dados organizada pela
AHRESP.

Março 2018

Participação de 2 colaboradoras no curso em Gestão Projetos
promovido pela Entrajuda.

Março 2018

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na Formação em
Planeamento Estratégico, promovida pela Entrajuda

Abril 2018

Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal
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Participação de 1 colaboradora e 2 voluntários da Associação no
evento Democracia 4.0 na Reitoria da Universidade Nova a convite da
Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação.

Maio 2018

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na IVª Formação
para Multiplicadores Eurodesk, para atualização, debate de
experiências entre Multiplicadores e renovação do compromisso de
qualidade Eurodesk.

Junho 2018

Participação de 2 colaboradoras no Evento Estoril FNAJ em representação
da AN

Junho 2018

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na Formação em
Gestão Serviços Alimentares, promovida pela Entrajuda.

Junho 2018

Lisboa, Portugal

Aveiro, Portugal

Estoril, Portugal

Lisboa, Portugal
Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na Formação em
Planeamento Estratégico, promovida pela Entrajuda.

Junho 2018
Lisboa, Portugal

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na Formação para
membros da Rede ETEN, promovido pela Education and Training
European Network.

Agosto 2018

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na Technical
Meeting Pass ESC, promovida pela Agência Nacional Erasmus+,
Juventude em Acção.

Agosto 2018

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin e vários
voluntários internacionais no Workshop sobre discriminação e direitos
humanos, promovido pela Associação Par

Setembro 2018

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na formação em
Gestão Financeira promovida pela Entraajuda

Outubro 2018

Budapeste, Hungria

Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal
Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na formação em
Gestão de Conflitos promovida pela Entraajuda

Outubro 2018
Lisboa, Portugal

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na sessão de
esclarecimentos sobre o Corpo Europeu de Solidariedade promovida
pela Agência Nacional Erasmus+Juventude em Acção

Outubro 2018

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na Sessão de
divulgação Erasmus+ Call 2019

Outubro 2018

Presença de 1 colaboradora na Cerimónia de “Boas Práticas”
organizada pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação.

Novembro 2018

Braga, Portugal

Lisboa, Portugal

Cascais, Portugal
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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
Descrição da Actividade

Data de realização

Visita de 30 técnicos de juventude internacionais no âmbito do curso de
formação “Democracy Reloaded”, promovido pela Agência Nacional para o
Programa Erasmus+ Juventude em Ação à Associação Spin, Spin Hostel e
Espaço Comunitário Antiga Escola Rio Tejo.

Fevereiro 2018
Lisboa, Portugal

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

Fevereiro - Julho 2018 /
Outubro 2018 - Junho 2019
Lisboa, Portugal

Comemoração do 10º Aniversário da Associação Spin que incluiu:
- agradecimentos institucionais e entrega de certificados de parceria
- visionamento de vídeo-testemunhos dos beneficiários da Associação
- baile de danças tradicionais europeias

Março 2018
Lisboa, Portugal

Formação para a Paz levada a cabo por voluntárias coordenadas pela Spin
na Crescer a Cores e na ANFR

Abril 2018
Lisboa, Portugal

Construção de um castelo para animação cultural para as crianças do CAF
da Junta de Freguesia do Lumiar, no Centro Comunitário

Maio 2018
Lisboa, Portugal

Clube de Literatura na Livraria Solidária de Carnide

Mensalmente
Lisboa, Portugal

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!”.
Comemoração de efemérides relevantes para a Juventude:
- Dia Nacional do Pijama
- Dia Internacional do Voluntariado, com a criação de vídeos atinentes ao
tema

Julho e Agosto 2018
Lisboa, Portugal

Novembro, Dezembro 2018
Lisboa, Portugal

Ginjinha Spin – tradicional recepção e integração dos novos voluntários
nacionais e internacionais, com a apresentação de todos os elementos.

Maio, Outubro e Novembro
2018
Lisboa, Portugal

Comemorações de eventos locais em Carnide:
- Março é Juventude
- Arraial Senior;
- Natal Comunitário.

Março, Junho e Dezembro
2018
Lisboa, Portugal
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“SpinForma-te” com sessões de informação sobre
Europeias para jovens, incluídas no serviço Eurodesk:
- Feira de Voluntariado da Universidade Católica
- Feira da empregabilidade na SPEM

Oportunidades

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
critico dos jovens.
- Contribuição para a campanha barrete solidário da Associação parceira
“Salvador”
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.
Visita de técnicos de juventude do curso de formação internacional “Jump
into Solidarity” organizado pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em
Acção à sede da Associação, Spin Hostel e Espaço Comunitário Antiga
Escola Rio Tejo.
A Associação foi destacada como uma das principais ONGDs portuguesas
que trabalham com jovens para a promoção da cidadania e
desenvolvimento no âmbito do programa Erasmus+
Visita da fundadora da Rede ETEN proveniente da Hungria à sede da
Associação Spin, Spin Hostel e Espaço Comunitário Antiga Escola Rio Tejo,
para estreitamento de colaboração em prol da educação e formação de
jovens e professores de toda a Europa.
Participação no Conselho Consultivo da Juventude de Carnide, onde são
discutidos assuntos relevantes relativos aos jovens e associações locais.
“SpinForma-te” – sessões de Divulgação de Oportunidades de Serviço
Voluntário Europeu, intercâmbios juvenis e cursos de formação
internacionais realizadas no escritório da Spin.

Outubro e Novembro 2018
Lisboa, Portugal

Novembro 2018

Dezembro 2018
Lisboa, Portugal

Dezembro 2018
Lisboa, Portugal

Dezembro 2018
Lisboa, Portugal
Mensalmente
Lisboa, Portugal

Mensalmente

Rua Rio Tejo, nº 7 ● 1600-746 Lisboa ● +351 217145520
geral@a-spin.pt ● www.a-spin.pt ● skype: spin_associacao

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 públicoalvo 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: Jovens e público em geral
Descrição da Actividade
Atualização e manutenção do Site da Associação Spin, com atualização de
notícias e oportunidades
Manutenção da página da Spin no Facebook e Twitter para divulgação das
actividades

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

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

Bimensal

Manutenção do site do Spin Hostel em Português e Inglês

De acordo com o volume de
actividades, alojamentos e
parcerias

Gestão da lista de divulgação (mailing-list)

Manutenção mensal

Criação de 2 videos comemorativos dos 10 anos da Associação Spin,
exibidos na Festa do 10º aniversário da Associação e publicados online no
canal youtube da Associação para o público em geral.

Janeiro-Março 2018

Criação de t-shirts da Associação Spin

Fevereiro-Março 2018

Criação de material divulgativo do aniversário dos 10 anos da Associação
(logótipo, convites, cartazes e certificados)

Janeiro-Março 2018

Criação de novos documentos-tipo da Associação (ofícios, declarações,
orçamentos)

Janeiro – Maio 2018

Criação de campanha de divulgação de pacotes culturais do Spin Hostel a
novos potenciais parceiros internacionais – envio de newsletter especial
com esta temática

Novembro 2018
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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 sociocultural, 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
Alojamento de Grupo do parceiro Clube de Basket de Queluz

Alojamento de Grupo do parceiro Capoeira Alto Astral

Data de realização
Janeiro 2018
Fevereiro 2018

Alojamento de Grupo do parceiro Aga Khan

Março 2018

Alojamento de Grupo de estudantes de arquitetura provenientes da
Eslovénia

Maio 2018

Alojamento de 3 Grupos informais de jovens provenientes de Portugal e
Espanha

Julho 2018

Alojamento de Grupo do parceiro A.A.M.A.

Junho 2018

Alojamento de Grupo informal de jovens provenientes de Espanha

Agosto 2018

Alojamento de emergência de famílias sob a alçada da Santa Casa da
Misericórdia

Dezembro 2018
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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 2018, que
lhe apresentou a Direção.
No seguimento das actividades realizadas, das parcerias estabelecidas e dos objectivos
delineados para o ano de 2018, obtivémos o resultado positivo de €11.746,02, aumentando
assim os fundos patrimoniais da Associação para €89.872,78.
Segundo a decisão da Assembleia Geral, no dia 5 de Junho de 2018, o valor da quota de
sócio foi aumentado de €15/ano para €20/ano. Ao longo de 2018 registaram-se 18 novos
sócios, passando assim o nrº total de sócios para 292.
Em 2018 recebemos da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Acção o valor total de
€154.256,45 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 2016-2017 e outra será
utilizada na implementação de projetos ao longo do ano de 2019.
Em 2018, a Associação Spin manteve a sua equipa em termos de recursos humanos.
Sendo que uma das colaboradoras requisitou alteração do regime para trabalho a tempo
parcial, este ano foi despendido em salários e encargos respetivos um valor ligeiramente mais
baixo do que no ano passado, nomeadamente €49.647,72.
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 2018.
Lisboa, 20 de Maio de 2019
____________________
O Conselho Fiscal
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