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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 

 
“TH!NK: youth & the post-truth era”, um intercâmbio juvenil cujos 

principais tópicos foram: média/política, pensamento crítico e participação 
dos jovens. 
Através de sessões de informação, debates e visitas de estudo pretendeu-

se desenvolver o espírito crítico em relação aos média actuais e discursos 
políticos (especialmente na política de pós-verdade), criando ao mesmo 
tempo momentos de aprendizagem intercultural entre os participantes de 

vários países Europeus.  
Foram acolhidos 30 jovens oriundos de Estónia, Itália, Macedónia, Polónia, 
Escócia (Reino Unido) e Portugal. 

 

 
Visita Preparatória:  

15-17 Setembro 2017 
 
Intercâmbio: 

15-17 Outubro 2017 
 
Lisboa, Portugal  

 

“Find your Flow” foi um intercâmbio juvenil cujo principal tema se tratou 
do desenvolvimento de pensamento crítico sobre vários elementos da 
moda na nossa sociedade (por exemplo, certos estilos de vida) 

procurando maneiras criativas  de expressão individual (não mainstream) 
e aumentar a aceitação das diferenças numa sociedade intercultural. 
Foram enviados 7 jovens Portugueses. 

 

Visita Preparatória:  
8 -10 Junho 2017 
 

Intercâmbio: 
29 Julho – 7 Agosto 2017 
 

Vilnius, Lituânia 

 

“Imagine your Dance” foi um intercâmbio juvenil que teve como 
principal tema a criatividade e expressão através da dança e fotografia. 
Combinou a actividade criativa da imagem (foto) e do movimento (dança 

integral) para proporcionar uma experiência criativa e enriquecedora que 
promove o crescimento pessoal dos jovens participantes. 
Reuniu jovens e líderes juvenis de Itália, Reino Unido, Roménia, Espanha, 

Grécia e Portugal.  
Foram enviados 5 jovens Portugueses. 
 

 

11 – 18 Julho 2017 
 
Zaragoza, Espanha 

 

 
“Independent thinking for better understanding” foi um 

 
12- 21 Julho 2017 
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intercâmbio juvenil que permitiu aos participantes desenvolver o seu 

pensamento crítico e independente em relação aos desafios do mundo 
moderno, como sendo o consumo responsável, as mudanças climáticas, os 
refugiados e as sociedades multiculturais, sempre no contexto dos 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A 
aprendizagem mútua e o trabalho em grupos internacionais também 
ajudarão a construir atitudes de tolerância entre os jovens, 
independentemente do país de origem ou da religião. 

Reuniu 42 jovens e líderes juvenis da Polónia, Grécia, Lituânia, Itália, 
Roménia, Bulgária e Portugal. 
Foram enviados 6 jovens Portugueses.  

 

 

Wisla, Polónia 
 

 
“Youth @4th Power”, um intercâmbio juvenil cujo principal objectivo foi 
a análise e discussão sobre a relação entre os média tradicionais e novos 
média, sendo que os tradicionais são condicionados por factores externos 

e podem condicionar a nossa visão sobre os assuntos, enquanto os novos 
são a expressão dos seus intervenientes individuais, com total liberdade. 
Reuniu jovens e líderes juvenis de Itália, Arménia, Turquia, Ucrânia e 

Portugal. 
Foram enviados 6 jovens Portugueses. 
 

 
Visita Preparatória:  
28 – 30 Julho 2017 
 

Intercâmbio: 
7 – 14 Outubro 2017 
 

Milão, Itália 
 

 

“Urban House”, intercâmbio internacional cujas principais temáticas 
foram: ecologia, reciclagem, pinturas e jardinagem. As principais 
actividades foram a renovação de um hostel associativo, considerando os 
princípios da colaboração e trabalho de equipa.  

Reuniu 36 jovens e líderes juvenis de Espanha, Croácia, Macedónia, 
Polónia e Portugal. 
Foram enviados 6 jovens Portugueses. 

 

 

Visita Preparatória:  
18 – 20 Agosto 2017 
 
Intercâmbio: 

9-16 Outubro 2017 
 
Crnomelj, Eslovénia 

 
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 

 
“Brand New You”, um curso de formação cujo principal objectivo foi o de 
proporr uma reutilização das técnicas e abordagens do mundo dos 

negócios para potenciar o trabalho desenvolvido pelos técnicos de 
juventude e para a consciencialização da importância da educação não 
formal. O curso reuniu jovens e líderes juvenis de Portugal, Polónia, 

Lituânia, França, Eslováquia, Eslovénia, Alemanha, Espanha, Itália, 
Macedónia, Hungria,Grécia e Chipre. 
Foram enviados 2 participantes Portugueses.  

 

 
27 Maio - 5 Junho 2017 
 

Riga e Liepaja, Letónia 
 

 

“One Wild Life – Fostering authentic vocation and 
entrepreneurship in youth work” foi um curso de formação 
internacional que incidiu sobre a melhor utilização possível dos talentos 

individuais de cada um de nós.  Foi procurada a vocação de cada pessoa e 
como tal poderia ser melhorada e utilizada para atingir uma plenitude 
pessoal e profissional, em consonância com os desafios locais e mundiais. 

Foram acolhidos 30 técnicos de juventude, dos quais 5 Portugueses. 
  

 

15 -25 Junho 2017 
 
Sintra, Portugal 

 
“Change In to change out – Start Change Within” foi um curso de 
formação internacional cujos principais objectivos eram o desenvolvimento 

pessoal como uma aprendizagem ao longo da vida. Pretendia-se que os 

 
15 -22 Novembro 2017 
 

Rustavi, Georgia 



 
 

 

Rua do Rio Tejo nº7 ●1600-746 Lisboa ● +351 217145520 ● +351 914519264 ●  
geral@a-spin.pt ● www.a-spin.pt ●  skype: spin_associacao 

 
  

participantes analisassem as suas competências e qualidades, 

considerando os seus objetivos na vida e estabelecer metas de forma a 
realizar e maximizar o seu potencial.  
Foram enviados 3 técnicos de juventude, membros da equipa da 

Associação.  
 

 

 
 
Programa: Erasmus+  

      Acção- Chave 1 > Seminários Internacionais 
 
Público-alvo: Técnicos e líderes juvenis com mais de 18 anos 

 
 

Descrição da Actividade Data e local de realização 

 

“Close the Gap”, um seminário internacional cujo principal objectivo foi 
reunir 20 formadores, educadores e líderes juvenis de 10 países europeus 
para adquirir, partilhar e combinar as inovações tecnológicas com a 

educação não-formal. Promover o desenvolvimento das competências 
tecnológicas entre os jovens com um dos factores mais importante para 
reduzir o desemprego juvenil. 

Foram enviados 2 participantes Portugueses. 
 

 

3 – 8 Abril 2017 
 
Madrid, Espanha 

 
“Fill in the Gap: 30 years of Erasmus”, um seminário internacional 
cujo principal tema foi a avaliação, discussão e troca de informações sobre 

o impacto da educação não-formal no desenvolvimento dos indivíduos e, 
em consequência da sociedade Europeia.  Considerando o impacto da 
aprendizagem ao longo da vida em termos pessoais e profissionais, 

pretendeu-se explorar o potencial e influencia da educação não-formal. 
Foram enviados 3 participantes Portugueses.  
 

 
11 -18 Setembro 2017 
 

Zarautz, Espanha 
 

 

 
Programa: Europe for Citizens 

       
Público-alvo: Público e sociedade em geral 

 

Descrição da Actividade Data e local de realização 

 

“We are all Equal” foi um projecto internacional com a duração de 1 ano, 
cujos objectivos principais se prenderam com a promoção da tolerância, 
entendimento mútuo e combate à discriminação para com os imigrantes 

na Europa. 
 
Neste projecto pretendeu-se: 

1. Avaliar os diferentes tipos de discriminação sofridos pelos imigrantes na 
Europa no exercício dos seus direitos civis, através de uma pesquisa 
qualitativa 

 2. Envolver representantes de instituições públicas, ONGDs, movimentos e 
plataformas, cidadãos, na elaboração de recomendações e de medidas 
anti-discriminatórias 

 3. Combater as práticas discriminatórias para com os imigrantes através 
de um curso de formação internacional especialmente desenhado para tal 
 4. Aumentar o conhecimento e consciencializar as autoridades públicas, 
empregadores, o público em geral e os imigrantes sobre o respeito pelos 

direitos, através de uma campanha internacional anti-discriminação. 
 
Foi desenvolvido em parceria com organizações da Roménia, Sérvia, 

Bulgária, Itália e Espanha. Incluiu várias actividades nacionais e 

 

Visita Preparatória: 
27- 29 Janeiro 2017 
Madrid, Espanha 

 
Curso de formação: 
30 Maio – 4 Junho 2017 

Dr. Turnu Severin, Roménia 
 
Visita de Estudo: 

19 -22 Agosto 2017 
Balestrate, Itália 
 

Encontro final:  
23 -26 Novembro 2017 
Lisboa, Portugal  
 

Desde Setembro 2017: 
Realização de Campanha de 
sensibilização intitulada 

”Sabias que…”  promovida 
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internacionais, tais como: pesquisas, workshops, visitas de estudo, 

encontros e cursos de formação internacionais, bem como a elaboração de 
uma campanha de sensibilização, para atrair a atenção, interesse e 
consideração dos decisores políticos e responsáveis diretos para a 

necessidade de promover a integração e contrastar a discriminação. 
 
 

pela Spin através dos seus 

meios de comunicação, com 
a criação de um flyer 
distribuído pessoalmente e 

online, tendo atingido mais 
de 6000 pessoas. 
 

 
 

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  

 

“MARE – Marine Adventures Respecting the Environment” foi um 
projecto de SVE cujas actividades foram desenvolvidas na área da 
protecção ambiental, sendo a Organização de acolhimento uma importante 

organização no trabalho de conservação de zonas marinhas, ecoturismo e 
educação ambiental.  
Foram enviados 2 jovens Portugueses para este projecto internacional.  

 

 

Março – Dezembro 2017 
 
9 meses de duração 

 
Punta Campanella, Itália 
 

  

“EU Ambassadeurs” foi um projecto de voluntariado europeu destinado 

à promoção da consciência europeia, da cidadania comunitária e do 
multiculturalismo através da juventude europeia. 
Foi enviada 1 jovem Portuguesa para este projecto internacional.  

 

 
Setembro 2017 – Agosto 2018 
 
12 meses de duração 

 
Bordéus, França 

 

“Keep Calm and Discover new horizons” foi um projecto de 
voluntariado internacional desenvolvido no Dynamo international mobilité – 
um Centro juvenil de mobilidade europeia e um local de encontro de 

jovens com muito dinamismo e vontade de participar cujos principais 
objectivos são a integração social e laboral de jovens. Os voluntários 
participaram na vida cultural e social na Bruxelas através das actividades 

desenvolvidas no Centro: liderar workshops, apresentação de projectos de 
mobilidade europeia, curso de línguas estrangeiras, organizar eventos 
culturais, workshops artísticos, intercâmbios juvenis, entre outros. 

Foi enviada 1 jovem Portuguesa para este projecto internacional.  
 

 
Setembro 2017 – Julho 2018 

 
11 meses de duração 
 

Bruxelas, Bélgica 

 
“Diversification of Elva Youth Center”, um voluntariado internacional 

desenvolvido no Elva Hobby and Training Centre – um Centro Cultural 
informal e um local de encontro de jovens com muito dinamismo e 
vontade de participar cujos principais objectivos são a integração social e 

laboral de jovens. Os voluntários participaram na vida cultural e social na 
Elva através das actividades desenvolvidas no Centro, nomeadamente: 
liderar workshops, apresentação de projectos, curso de línguas 

estrangeiras, organizar eventos culturais e workshops artísticos e de 
ocupação de tempos livres.  
Foi enviada 1 jovem Portuguesa para este projecto internacional.  
 

 
Janeiro – Julho 2017 

 
6 meses de duração 
 

Elva, Estónia 

 

“Land of Games” trata-se de um projecto de SVE cujo principal objectivo 
é o desenvolvimento pessoal dos voluntários, como sendo em áreas como 

comunicação, aceitação mútua e tolerância, capacidade de gestão do 
tempo, de organização de eventos e trabalho em equipa.  
Envolveu 6 jovens provenientes de Portugal, Alemanha, Espanha, Polónia 

e França.  
Foi enviada 1 jovem Portuguesa para este projecto internacional.  

 

Setembro 2017 – Junho 2018 
 
8 meses de duração 

 
Cluj-Napoca, Roménia 
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“Red Cross EVS” é um projecto de voluntariado europeu que envolve 4 
voluntários provenientes de Portugal, Espanha, Hungria e Roménia.  As 
principais actividades a serem desenvolvidas estão relacionadas com a 

interacção entre os jovens e comunidades locais com os voluntários 
internacionais, com especial atenção ao tema da solidariedade. 
Foi enviada 1 jovem Portuguesa para este projecto internacional.  
 

 
Dezembro 2017 – Outubro 
2018 

 
10 meses de duração 
 

Pesaro, Itália 

 

“EVS for a Sustainable Future” foi um projecto de SVE em que os 

voluntários participantes tiveram oportunidade de participar nas 
actividades desenvolvidas pela organização de acolhimento, 
nomeadamente no que se refere a educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável. os voluntários irão descobrir a Natureza na Normandia e como 
gerir uma reserva natural junto ao mar. 
Envolveu jovens provenientes de Portugal, Espanha, Letónia e Itália. 

Foi enviada 1 jovem Portuguesa para este projecto internacional.  
 

 
Maio – Julho 2017 
 

2 meses de duração 
 
Coutances, França 

 

“Senior Plus” - projecto de coordenação e acolhimento SVE de 6 
voluntários europeus, provenientes de Espanha, Eslovénia, Croácia 
Roménia e Itália.  
Os jovens têm a oportunidade de desenvolver os seus projectos nas áreas 

de intervenção das várias organizações parceiras (Associação Spin, 
Associação SOS Animal, Associação de Residentes de Telheiras e Junta de 
Freguesia de Carnide). 

 

 

Janeiro 2017 – Setembro 
2018 
 
21 meses 

 
Lisboa, Portugal 

 
“Step Forward!” – projecto de coordenação e acolhimento SVE de 7 
voluntários europeus, provenientes de França, Itália, Espanha e Polónia. 

Os jovens têm a oportunidade de desenvolver os seus projectos nas áreas 
de intervenção das várias organizações parceiras (Associação Spin, 
Associação Salvador, Boutique da Cultura e Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves). 

 

 
Maio 2017 – Dezembro 2018 
 

20 meses 
 
Lisboa, Portugal 

 
“Hands Down!” - projecto de coordenação e acolhimento SVE de 5 
voluntários europeus, provenientes do Chipre, República Checa, Polónia, 

Espanha e Itália. 
Os jovens têm a oportunidade de desenvolver os seus projectos nas áreas 
de intervenção das várias organizações parceiras (Associação Spin, 

Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Junta de Freguesia do Lumiar 
e Associação Nacional de Futebol de Rua). 
 

 
Agosto 2017 – Janeiro 2019 
 

18 meses 
 
Lisboa, Portugal 

 
 

Programa: Erasmus+ > Erasmus for young Entrepreneurs 
 
Público-alvo: Jovens maiores de 18 anos 

 

Descrição da Actividade Duração e localização 

 
Acolhimento de 1 jovem italiana através do Programa Erasmus for 

Young Entrepreneurs que permite aos jovens desenvolverem um perído no 
exterior, aprendendo a melhor forma de gerir um negócio ou associação, 
numa perspectiva de futura implementação do mesmo modelo no país de 

origem.  
 

 
Julho – Setembro 2017 

 
Associação Spin  
Lisboa, Portugal 
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Programa: Estágios académicos Nacionais e Internacionais  
 

Público-alvo: Estudantes a terminar um nível de ensino superior – licenciatura, mestrado ou 
doutoramento – interessados em realizar um período de estágio curricular com a Associação Spin 
 

Descrição da Actividade Duração e localização  

 
Acolhimento de 1 estagiária portuguesa para realização de estágio 

curricular com vista à finalização de Mestrado em Relações Internacionais 
e Ciência Política pela Universidade Nova de Lisboa.  
O estágio culminou com a realização de um relatório de estágio sobre o 

trabalho desenvolvido na Associação Spin, que foi essencial para a 
conclusão do ciclo de estudos e obtenção do grau de Mestre.  
 

 
Março – Agosto 2017 

 
Associação Spin  
Lisboa, Portugal 

 
Acolhimento de 1 estagiário espanhol para finalização da sua 

tese de Doutoramento no âmbito do Programa ELMER.  

Novembro 2017 – Fevereiro 
2018 

 
Associação Spin  
Lisboa, Portugal 

 
 

Programa: Campos de férias internacionais 
 
Público-alvo: Jovens maiores de 18 anos  

 

Descrição da Actividade Data início e duração  

 

“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. 
 

Acolhemos 24 jovens de 20 países diferentes: Argélia, Albânia, Barém, 
Bulgária, China, Chipre, Colômbia, Guatemala, Iraque, Malásia, Maldivas, 
Moldávia, Polónia, Roménia, Rússia, Sudão, Suiça, Taiwan, Ucrânia e 
Vietname.   

 

 

1 -11 Julho 2017 
 
Lisboa, Portugal  

 
“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. 
 

Acolhemos 19 jovens de 17 países diferentes: Bulgária, Israel, 
Cazaquistão, República da Macedónia, Turquia, Filipinas, Equador, 
Colombia, Croácia, Espanha, Arménia, Chipre, Inglaterra, Polónia, 

Bélgica, Roménia e Bósnia Herzegovina. 
  

 
24 Agosto – 3 Setembro 
2017 

 
Lisboa, Portugal 
 

 
 

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

Descrição da Actividade Data e localização 

 
Participação de 1 colaboradora da Associação Spin, na qualidade de 

Facilitadora, no evento internacional “Beyond Horizons-Partnership 

 
Março 2017 
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Building Activity”, sobre o tema do desenvolvimento do pensamento 

critico entre os jovens, organizado pela Associação Giramundo Lagos. 
 

Lagos, Portugal 

 
Participação de 1 colaboradora da Associação Spin, na qualidade de 
Facilitadora do Seminário “Diaspora Youth as Agents for Inclusive 

Societies and Global Development Education”, no evento internacional 
“University on Youth and Development” organizado pelo Centro 
Norte-Sul do Conselho da Europa. 

 

 
Setembro 2017 
 

Mollina, Espanha 

 

 
Público-alvo: Colaboradores da Associação Spin 
 

 

Descrição da Actividade Data e localização 

 

Formação em Educação não-formal promovida pela Agência Nacional 
Erasmus+ Juventude em Acção com o objectivo de renovar e adquirir 
conhecimentos no que se refere a metodologias de educação não-formal.   

Participação de 1 colaboradora da Associação Spin.  
 

 

Janeiro 2017 

 
Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na Conferência 
“Future Search” sobre Serviço Voluntário Europeu na Estónia. 

 

 
Julho 2017 

 

Participação de 1 colaboradora na Reunião de Organizações 
acreditadas no Serviço Voluntário Europeu relativo ao Corpo Europeu 
de Solidariedade, em Braga.  

 

 

Julho 2017 

 
Participação de 1 colaboradora da Associação Spin na IIIª Formação 
para Multiplicadores Eurodesk, para atualização, debate de 

experiências entre Multiplicadores e renovação do compromisso de 
qualidade Eurodesk.  
 

 
Setembro 2017 

 
Participação de 2 colaboradoras na Conferência “Democracy & 

Europe: our common future?” organizada pela Net4Society com o 
objectivo de discutir o futuro da Europa em Democracia.  
 

 
Outubro 2017 

 
Recepção do Prémio “Boas Práticas” pelo projecto de SVE “CapitALL”. 

Cerimónia organizada pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em 
Acção, em Coimbra.  
 

 
Outubro 2017 

 
Participação de 1 colaboradora na Conferência “Migração, Cidadania, 

Direitos Humanos” organizada pela Faculdade de Direito, 
Universidade Nova de Lisboa com o objectivo de debater criticamente 
as Migrações, a Cidadania e os Direitos Humanos na União Europeia 

e, mais especificamente, em Portugal. 
 

 
Novembro 2017 

 
Participação de 1 colaboradora na ação de formação “Trabalho em 
Equipa” realizada pela Entrajuda - Associação para o Apoio a 

Instituições de Solidariedade Social. 
 

 
Novembro 2017 

 
Participação de 1 colaboradora na Conferência “Liderança na Gestão 

 
Dezembro 2017 
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de Voluntariado” organizada pela Federação Nacional das Associações 

Juvenis e Pista Mágica – Escola de Voluntariado.  
 
 

 
Participação de 1 colaboradora na Formação “Legislação e 

Regularização Documental – Apoio a População Imigrante” organizada 
pelo Centro Sagrada Familia em parceria com a Associação Nacional 
dos Jovens Empresários.  

 

 
Dezembro 2017 
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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 oficial do Diretor e Vice-Diretor da 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+ e recebeu um totem 
para assinalar a visita. Foi realizado um vídeo dessa visita, o qual está 

disponível para consulta online. 
 

Fevereiro 2017 

 
“Lanche espanhol no Spin Hostel” para os jovens do Bairro Padre Cruz, 

Iniciativa levado a cabo por um voluntário SVE coordenado e apoiado pela 
Spin, para promover o diálogo, a convivência e o conhecimento de outras 
culturas. 

 

Fevereiro 2017 

 

Actividade ”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 

activamente com a contribuição dos jovens da actividade “Live it Lisbon!”.  
 

Julho e Agosto 2017 
 

 
Comemoração de efemérides relevantes para a Juventude: 
- Dia Nacional do Pijama 

- Erasmus Talks 
- Dia Internacional do Voluntariado 
 

Novembro, Dezembro 2017 

 
Ginjinha Spin – tradicional recepção e integração dos novos voluntários 

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

Março, Outubro e Novembro 

2017 

 
Comemorações de eventos locais em Carnide:  

- Março é Juventude com sessão de Tandem de Línguas;  
- Arraial Senior;  
- Natal Comunitário. 
 

Março, Junho e Dezembro 
2017 

 

Participação na Feira de Expressões Artísticas de Carnide com o Workshop  
“Cores Biológicas” de forma a promover junto das crianças e jovens de 
Carnide, uma vida sustentável, com o reaproveitamento e reutilização de 

materiais usados. 
 

Junho 2017 

 
Banca “Spin World” nos Santos Populares de Lisboa de forma a dar a 
conhecer as actividades da Associação.  

 
 

 
Junho 2017 
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Comemoração do 4º Aniversário do Espaço comunitário Antiga Escola Rio 
Tejo, que incluiu: 

- lanche partilhado 

- swap party (troca de roupas) 

- inauguração de nova sinalética dos quartos do Spin Hostel. 

 

Setembro 2017 

 
“SpinForma-te” – sessões de Divulgação de Oportunidades de Serviço 

Voluntário Europeu, intercâmbios juvenis e cursos de formação 
internacionais realizadas no escritório da Spin.  
 

Mensalmente 

 
“SpinForma-te” com sessões de informação sobre Oportunidades 

Europeias para jovens, incluídas no serviço Eurodesk: 
- Feira do Voluntariado Gap Year; 
- Sessão no parceiro local Bola pra Frente; 

 
Sessões-piloto em colaboração com IEFP Lisboa/Rede Eures: 
- Sessão Eures no Centro de Emprego do Seixal;  

- Sessão Eures no Centro de Emprego de Almada; 
- Sessão Eures no Centro de Emprego de Tomar; 
- Sessão Eures no Centro de Emprego de Sintra; 

- Sessão Eurodesk em Lisboa;  
- Sessão Eures no Centro de Emprego de Torres Vedras. 
 

Abril, Maio; Junho; Julho; 
Setembro; Outubro 2017 

 
Eventos Sócio-culturais 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. 
- Atividade de voluntariado no Bairro Padre Cruz, com jovens de todo o 
mundo e comunidade local 

- Lanche partilhado para debate de ideias sobre o tema “pós-verdade” 
para desenvolvimento do espírito critico dos jovens. 
 

Abril 2017 

Setembro 2017 
Outubro 2017 

 
Visita de estudo de Técnicos de juventude e Animadores Juvenis franceses 

provenientes do parceiro “Clube Intercultural Europeu” à Associação Spin, 
com a finalidade de conhecerem o funcionamento, boas práticas, projetos 
internacionais para jovens, debater necessidades e interesses dos jovens, 

assim como possibilidades de parcerias futuras. 
 

Outubro 2017 

 
“Somos todos iguais?” – workshop sobre direitos humanos e cidadania, 
organizado em parceria com a Associação SOS Racismo, com o objetivo de 

informar e sensibilizar sobre formas de prevenir, proteger-nos e combater 
as violações de direitos humanos, o racismo e a discriminação.  
 

Novembro 2017 

 
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 2017 

 

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

Mensalmente 
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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: Jovens e público em geral 
 

Descrição da Actividade Data de realização 

Actualização e manutenção do Site da Associação Spin, com actualização 

de notícias e oportunidades 

 
Diária/semanal, de acordo 

com o volume de actividades 
 

Manutenção da página da Spin no Facebook e Twitter para divulgação das 
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 

 

 

Redacção e envio da newsletter 

 

Mensal 

Manutenção do site do Spin Hostel em Português e Inglês 
Mensal, de acordo com o 
volume de actividades, 
alojamentos e parcerias 

 

Gestão da lista de divulgação (mailing-list)  
 

Manutenção mensal 

 
Criação de sinaléctica com a pintura de logotipo do Spin Hostel no exterior 
do edifício  

 

Setembro 2017 

 

Campanha de promoção do Spin Hostel através do Google Ads 
 

Janeiro – Julho 2017 

 
Campanha de divulgação dos serviços do Spin Hostel a parceiros nacionais 

e internacionais – envio de newsletter especial com esta temática 
 

Janeiro 2017  

Inscrição de Spin Hostel na plataforma internacional Booking.com, com o 
principal objectivo de divulgar os serviços à comunidade internacional e 
assim alargar o público-alvo e os respectivos hóspedes.   

 

Março 2017 
 

 

Inscrição de Spin Hostel na plataforma internacional HostelWorld.com, 
Julho 2017 
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com o principal objectivo de divulgar os serviços à comunidade 

internacional e assim alargar o público-alvo e os respectivos hóspedes.   

 

 

Inscrição de Spin Hostel na plataforma internacional HostelsClube com o 
principal objectivo de divulgar os serviços à comunidade internacional e 

assim alargar o público-alvo e os respectivos hóspedes.   

 

Dezembro 2017 
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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 

Alojamento de Grupo do parceiro Clube de Basket de Queluz 
 
Janeiro 2017 
 

 

Alojamento de Grupo do parceiro Capoeira Alto Astral 

 

Abril 2017 

 

 

Alojamento de Grupo de estudantes provenientes da Alemanha 

 

Maio 2017 

 

Alojamento de Grupo do parceiro Guifões Sport Clube 

 

Maio 2017 

 
Alojamento de Grupo Maiatos 
 

Junho 2017 

 
Alojamento de Grupo do parceiro Câmara Municipal São Vicente-Madeira 

 

Junho 2017 

 
Alojamento de Grupo informal de jovens provenientes de Espanha 
 

Julho 2017 

 
Alojamento de Grupo do parceiro Academia Cidadã 

 

Agosto 2017 

 

Alojamento de Grupo do parceiro Clube Intercultural Europeu 
provenientes de Portugal e França  
 

Agosto 2017  
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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 2017, que lhe apresentou a Direcção. 

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

delineados para o ano de 2017, obtivémos o resultado positivo de €16.966,25. 

No ano de 2017 houve a manutenção da quota de sócio para €15/ano. Registaram-se 

29 novos sócios, participantes das actividades.   

Em 2017 recebemos da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Acção o valor total 

de €163.584,25 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 ao financiamento atribuído 

ainda em 2015-2016 e outra será utilizada na implementação de projetos ao longo do 

ano de 2018.  

Em 2017, a Associação Spin manteve sua equipa em termos de recursos humanos e 

como tal foi dispendido o valor de €53.557,65 em salários e encargos respectivos, 

nomeadamente através da manutenção do contrato com as funcionárias já contratadas 

em anos anteriores.  

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 de forma a 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 2017. 

 

Lisboa, 16 de Maio de 2018 

 

O Conselho Fiscal 
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Balanço individual em 31 de Dezembro de 2017

31/12/2017 31/12/2016

ACTIVO

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Goodwill 
Activos intangíveis
Activos biológicos 
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 
Participações financeiras - outros métodos 
Accionistas/sócios 
Outros activos financeiros 398,73 226,58
Activos por impostos diferidos
Activos não correntes detidos para venda

398,73 226,58
Activo corrente
Inventários
Activos biológicos 
Clientes 
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Accionistas/sócios 
Outras contas a receber 46.392,54 39.192,68
Diferimentos 522,95 24.010,91
Activos financeiros detidos para negociação
Outros activos correntes
Activos não correntes detidos para venda 
Caixa e depósitos bancários 121.810,76 114.168,05

168.726,25 177.371,64
Total do activo 169.124,98 177.598,22

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio
Capital realizado
Acções (quotas) próprias 
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão 
Reservas legais 
Outras reservas 
Resultados transitados 61.160,51 38.175,79
Ajustamentos em activos financeiros 
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio 

61.160,51 38.175,79
Resultado líquido do período 16.966,25 22.984,72
Interesses minoritários 

Total do capital próprio 78.126,76 61.160,51

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos 
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 
Passivos por impostos diferidos 
Outras contas a pagar 

0,00 0,00
Passivo corrente
Fornecedores 1.476,00 1.107,00
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos 1.293,86 1.394,91
Accionistas/sócios 
Financiamentos obtidos 
Outras contas a pagar 
Diferimentos 88.228,36 113.935,80
Passivos financeiros detidos para negociação 
Outros passivos financeiros 

90.998,22 116.437,71
Total do passivo 90.998,22 116.437,71

Total do capital próprio e do passivo 169.124,98 177.598,22

               A Direcção

_____________________________________ _____________________________________

PERIODOS
RUBRICAS NOTAS

Valores em Euros

O Contabilista Certificado
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Demonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2017

31/12/2017 31/12/2016
 

Vendas e serviços prestados 0,00 0,00

Subsídios à exploração 177.112,88 163.422,71

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos +/- +/-

Variação nos inventários da produção +/- +/-

Trabalhos para a própria entidade + +

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas - -

Fornecimentos e serviços externos -156.422,48 -132.334,43

Gastos com o pessoal -53.557,65 -46.764,12

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) -/+ -/+

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+ -/+

Provisões (aumentos/reduções) -/+ -/+

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+ -/+

Aumentos/reduções de justo valor +/- +/-

Outros rendimentos e ganhos 50.167,80 38.410,88

Outros gastos e perdas -523,90 -14,51

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 16.776,65 22.720,53

Gastos/reversões de depreciação e de amortização - -

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+ -/+

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 16.776,65 22.720,53

Juros e rendimentos similares obtidos 190,00 354,16

Juros e gastos similares suportados -0,40 -1,43

Resultado antes de impostos 16.966,25 23.073,26

Imposto sobre o rendimento do período - -88,54

Resultado líquido do período 16.966,25 22.984,72

               A Direcção

_____________________________________ _____________________________________

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERIODOS

Valores em Euros

O Contabilista Certificado


