RELATÓRIO
ATIVIDADES E CONTAS
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I. INTRODUÇÃO
O presente relatório de atividades tem como finalidade destacar
as principais ações programáticas desenvolvidas em 2011 pela
Associação Bué Fixe.
Indicamos também os mais significativos eventos nos quais
tivemos oportunidade de participar tanto a nível nacional quanto
internacional.
Ano de 2011 foi, igualmente, o ano em que formulamos a nossa
adesão a algumas plataformas nacionais e internacionais de
jovens.
Por último, indicamos os apoios financeiros que recebemos assim
como as despesas inerentes às atividades realizadas durante o
ano de 2011.

II. PROJETO” MEDIA JOVEM: A NOSSA RESPOSTA AO VIH/SIDA”
Durante este ano de 2011, o projeto “Media Jovem: a nossa
Resposta ao VIH/SIDA” orientou o nosso trabalho para o uso dos
media e de ferramentas de comunicação produzidas por jovens
imigrantes e migrantes que se expressam em português.
Este objetivo assenta no reconhecimento da inexistência de
informações adequadas aos jovens africanos, capazes de os
motivar para comportamentos mais seguros face ao VIH/ SIDA
assim com para o acesso aos serviços de saúde no Concelho da
Amadora. Este programa contou com o apoio da Fundação MTV
Staying Alive, Centro Norte Sul do Conselho da Europa,
Coordenação Nacional do VIH, Fundação Portugal-África e MTV
linked Pela Solidariedade.
Com este objetivo, desenvolvemos várias atividades voltadas
para jovens- com particular atenção para os que têm origens nos
PALOP- entre as quais vale destacar que:
 Produzimos, com o apoio da Cidadãos do Mundo, spots
radiofónicos que difundimos, assim como outros também
disponíveis na RDP África, no nosso programa de rádio “Espaço
BUÉ FIXE”, alojado na RDP África.
 Distribuímos 8,000 preservativos em locais de concentração de
jovens.
 Produzimos e testamos, com o apoio da Cidadãos do Mundo, e
distribuímos 4 (quatro) folhetos e guias de respostas a dúvidas de
jovens na área da saúde sexual e reprodutiva.
 Distribuímos 500 folhetos informativos sobre IST/VIH/SIDA em
escolas e outros locais frequentados por esta população.
 Enviamos semanalmente, por SMS, mensagens de prevenção
para cerca de 200 jovens da lista de contactos telefónicos
permanentes do programa.
 Realizamos duas (2) sessões de informação e sensibilização, sobre
os riscos e comportamentos seguros face à infeção por VIH/SIDA,
em dois (2) bairros (Cova da Moura e Santa Filomena), com
cerca de 40 jovens por sessão.
 Comemoramos o dia 1º Dezembro (Dia Mundial de atenção à
SIDA) em parceria com a MTV Portugal e o Grupo de Dança CHILL
Out do bairro Quinta do Laje, com famosos músicos e desportistas
numa arruada com distribuição de preservativos e material
informativo e um espetáculo de teatro. Para além da população
dos Bairro foram contactados pessoalmente mais de 50 jovens.

III.PROJETO “MEDIA NA PROMOÇÃO DO ACESSO DOS JOVENS
AOS DIREITOS SOCIAIS”
Este projeto tinha como objetivo maior a criação de mecanismos
e instrumentos de comunicação entre jovens, capazes de os
apoiar no processo de conhecimento e exercício efetivo dos seus
direitos básicos, priorizando os serviços disponíveis na área da
saúde e da educação em bairros desfavorecidos da Região de
Lisboa e Vale do Tejo.
Utilizamos os instrumentos de comunicação de que já
dispúnhamos para as ações de sensibilização face ao risco de
infeção por VIH/SIDA - nosso programa de rádio, blogue
interativo, e a Revista “Bué Fixe” - para difundir estes novos
conteúdos. O projeto foi apoiado pelo Programa Juventude em
Acão, Conselho da Europa , Fundação Portugal-África e
Fundação Pro-Dignitate.
Realizamos:
 Duas(2) oficinas com a participação de jovens imigrantes:
“Direitos e deveres dos jovens na área da saúde” e
“Participação dos jovens no seu processo de integração
social” que decorreram no Instituto de Higiene e Medicina
Tropical (IHMT) com a participação de 25 jovens em cada
sessão.
 Sessões semanais (1x semana) no programa de rádio
“Espaço BUÉ FIXE” sobre várias temáticas de interesse dos
jovens, com prioridade para o conhecimento dos seus
direitos sociais sobretudo na área da saúde e da atenção
às IST/VIH/SIDA.
 Editamos 5 (cinco) novos números da revista “BUÉ FIXE” com
prioridade para esta mesma temática.

IV. EVENTOS NOS QUAIS PARTICIPAMOS
NACIONAIS
Seminário “Juventude e Valores”, organizado pela
Fundação Pro-Dignitate inserido no Ano Internacional
da Juventude, 23 de Maio 2011, Lisboa, Portugal.
Seminário Nacional e “Mostra de Boas Práticas”
organizado
pela
Federação
Nacional
das
Associações Juvenis no âmbito do Programa
Juventude em Acão, de 20 a 22 de Maio de 2011,
Figueira da Foz, Portugal.
Seminário ” Rumo ao Emprego Jovem”, organizado
pelo Conselho Nacional da Juventude (CNJ) de 1 a 3
de Abril 2011, Lisboa, Portugal.
“Colóquio Sobre a Emancipação Jovem”, realizado
pela Assembleia da República na Sala do Senado,
dia 28 Março 2011, Lisboa, Portugal.
Conferência Internacional sobre a infeção do VIH
entre os grupos de difícil acesso, organizado pelo GAT
(HSH - Homens que fazem Sexo com Homens e TS Trabalhadores do Sexo), de 28 a 29 de Março
2011,Lisboa, Portugal.
“2º Fórum dos Jovens Descendentes de Imigrantes e
da Diáspora Africana”, organizado pelo Conselho
Nacional da Juventude de 25 a 27 de Fevereiro 2011,
Almada, Portugal.

INTERNACIONAIS
“Congresso do Projeto ENTER”, realizado pelo Conselho da
Europa, de 14 a18 de Setembro 2011, Estrasburgo, França.
“Curso de Formação sobre Criatividade”, organizado pela
ONG “Citizens of Europe” de 24 de Julho a de Agosto 2011,
Berlim, Alemanha.
“Curso de Formação sobre Voluntariado” organizado pela
União Africana no quadro do programa “Corpo dos Jovens
Voluntários da União Africana”, de 14 Junho a 2 de Julho
2011, Malabo, Guiné- Equatorial.
Seminário “Cultural Coach – Making it a Reality”, organizada
pela Agência Nacional do Programa Juventude em Acão,
de 2 a 6 de Junho 2011, Helsínquia, Finlândia.
“African Youth Forum”, organizado pela União Africana, de
1 a 6 de Abril 2011, Adis Abeba, Etiópia.
“Universidade Internacional Saúde para todos”, organizado
pelo “Movimento Popular para Saúde” de 31 Janeiro a 11
de Fevereiro 2011, Dakar, Senegal.

V.FILIAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
NÍVEL NACIONAL:
 A “BUÉ FIXE” tornou-se membro da Federação Nacional das
Associações Juvenis (FNAJ),Portugal.
 Fizemos a nossa adesão e fomos aceites pelo Registo
Nacional das Associações Juvenis (RNAJ),Portugal.
 Fomos integrados como Membros na Rede Social da Junta
de Freguesia da Falagueira, Amadora,Portugal.

NÍVEL INTERNACIONAL:
 Fizemos a adesão e fomos aceites pela Fundação Europeia
da Juventude do Conselho da Europa, Estrasburgo, França.
VI.OUTRAS ATIVIDADES:
 Criamos – com o apoio da empresa de design B2Design e
de Ricardo Pestana- um novo design gráfico para a Revista
“BUÉ FIXE” e um novo logotipo textual da “BUÉ FIXE”.
 Criamos – com o apoio de Óscar Alves - o Sítio “BUÉ FIXE”.
 Criamos a página da “BUÉ FIXE” no Facebook.
 Angariamos mais membros e voluntários.
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