PORTEFÓLIO

PORTUGAL A FAZER VOLUNTARIADO

QUEM SOMOS
O Grupo de Ação Social do Tagus - GASTagus é uma associação juvenil,
laica,

com

estatuto

Desenvolvimento,

que

de

Organização

desenvolve

Não-Governamental

projetos

de

educação

para

o

para

a

cidadania.
Acreditamos que, através do voluntariado, fomentamos nos jovens uma
participação

ativa,

crítica

e

consciente

na

sociedade,

mundo onde os problemas sociais são cada vez mais

perante

um

complexos e

proeminentes.
Este processo decorre em ambientes não formais de educação ao longo
do ano, em que os voluntários integram um dos projetos, e se desafiam
perante

o

desconhecido

e,

por

vezes,

fora

da

zona

de

conforto,

desenvolvendo um leque variado de soft skills.

MISSÃO
ALERTAR E INCENTIVAR OS
JOVENS PARA A
DESCOBERTA E PROMOÇÃO
DA DIGNIDADE HUMANA
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PILARES
Os nossos valores refletem-se em quatro dimensões, a que chamamos de
“Pilares”. Estes orientam, de forma transversal, as atividades desenvolvidas
no/e pelo GASTagus

ENTREGA E SERVIÇO
A entrega e disponibilidade (aos outros, ao grupo, aos parceiros e ao trabalho)
permite uma partilha e compreensão da realidade que nos rodeia. Os nossos
voluntários sabem que estão ao serviço dos outros e das suas necessidades,
procurando dar o melhor de si em todos os momentos.

EQUIPA E AMIZADE
Sozinho chego mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. Por forma a
potenciar as aprendizagens, e a ultrapassar as adversidades, o GASTagus é
pautado por um forte espírito de grupo, onde se respeita e valoriza as opiniões
e vivências de cada um, e se potencia verdadeiramente o trabalho em equipa.

RENÚNCIA E SIMPLICIDADE
Cada vez mais, vivemos numa sociedade de consumo e de tecnologias, em que
as relações humanas facilmente ficam para segundo plano. Este pilar apela a
que os voluntários estejam realmente presentes e entregues à experiência,
abdicando do que é supérfulo, vivendo-a intensamente, e partilhando o modo
de vida das comunidades locais, fomentando a sua integração nas mesmas.

CONTINUIDADE E SUSTENTABILIDADE
O GASTagus assenta neste principio de continuidade, fruto do trabalho dos
jovens que por aqui passam. Este princípio é também aplicado nos projetos
internacionais, nos quais é dado continuidade ao trabalho realizado por
equipas

anteriores,

que

estiveram

presentes

no

terreno.

As

atividades

desenvolvidas, junto das comunidades locais, são feitas no sentido de as
emancipar, e garantir a sua continuidade e sustentabilidade, durante os
períodos de ausência de uma equipa no terreno.
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A NOSSA HISTÓRIA
O GASTagus foi fundando em 2008, por dois jovens universitários, Nuno
Amarante e Nuno Cruz. Ambos antigos voluntários das Irmãs Doroteias que,
regressando de uma experiência de voluntariado internacional em Angola,
surge-lhes

a

vontade

de

poder

oferecer

a

experiência

de

voluntariado

internacional a um público universitário mais alargado, tendo em conta que a
questão da religião podia afastar pessoas da experiência.
Nasce assim o GASTagus, sob a premissa de uma organização laica - aberta a
qualquer crença e credo, e de não exclusão sócio-económica, dado que todos
os fundos necessários para a concretização da missão, são angariados em
equipa pelos próprios voluntários.
Em 2009, partem os primeiros 15 voluntários em missões de voluntariado
internacional. Nos anos que se seguem, a associação cresce e evolui, fruto do
trabalho de quem por aqui passou, e deixou a sua marca, contribuindo ainda,
para alguns dos marcos mais importantes na nossa história:
2013 - Prémio Montepio de Voluntariado Jovem
2014 - Reconhecimento do estatuto de ONGD pelo Instituto Camões

IST Taguspark - 2009

IST Taguspark - 2019

PARCERIAS
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PROJETO
INTERNACIONAL
O projeto Internacional é direcionado aos jovens com idades compreendidas
entre 18 e 30 anos. O projeto decorre nos diferentes pólos universitários
parceiros. Cada pólo acolhe um grupo diferente a que chamamos caminhada.
Cada caminhada funciona de forma independente, mas em sinergia com toda a
estrutura da associação.
A caminhada decorre durante 9 meses, entre dezembro e setembro, e assenta
em cinco vertentes principais: Formação, Voluntariado Local, Momentos-Chave,
Angariação de Fundos e Voluntariado Internacional.

A CAMINHADA

Formação

Momento-Chave

Voluntariado Local
Angariação de Fundos

Missão Internacional

FORMAÇÃO
Ao longo dos 7 meses que precedem a missão internacional, os voluntários
marcam presença em formações semanais, que decorrem em cada caminhada
no pólo correspondente.
Estas

formações

incidem

sobre

diversas

temáticas

atuais,

em

que

são

estimulados a pensar criticamente, iniciando um processo de descoberta,
crescimento e transformação pessoal, e de preparação para embarcar no
desafio da missão internacional.

04

MOMENTOS-CHAVE
Os momentos-chave são retiros pontuais de team-building e formação, em que
os voluntários partem rumo ao desconhecido, e são desafiados a sair da sua
zona de conforto.

VOLUNTARIADO LOCAL
Porquê ajudar lá fora, antes de ajudar na nossa casa?
Os jovens fazem voluntariado em instituições locais, atuando diretamente com
grupos vulneráveis da sociedade, como idosos, crianças, pessoas sem-abrigo,
entre outras!

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
O GASTagus não cria encargos nem aos parceiros que nos recebem no terreno,
nem aos voluntários que partem em missão. Um voluntário, para partir em
missão, tem que, através do seu trabalho em equipa com os restantes
voluntários, financiar a sua viagem.
Para isso os voluntários utilizam a sua criatividade e trabalham em conjunto,
para realizar eventos junto das suas comunidades, e por Portugal fora, ao
longo da caminhada.

MISSÃO INTERNACIONAL
Os voluntários partem, entre 25 de julho e 5 de setembro, para um projeto de
voluntariado internacional, por um período de cerca de 30 dias.
São agrupados em equipas multidisciplinares, de 4 a 6 elementos, de acordo
com as suas valências, e com as necessidades no terreno, identificadas pelos
parceiros internacionais.
O GASTagus, atualmente, conta com parceiros no Brasil, Cabo-Verde, Guiné
Bissau, Moçambique e São Tomé e Princípe
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PROJETO
NACIONAL
O FAZ-TE é o projeto nacional do GASTagus, direcionado para jovens com
idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos.
A caminhada incide, também mas com algumas variantes, em cinco principais
vertentes: Formação, Voluntariado Local, Momentos-Chave, Angariação de
Fundos e Voluntariado Nacional.

FORMAÇÃO
Os voluntários marcam presença em formações semanais, que decorrem no
pólo correspondente.
As formações assentam em 3 eixos: Sentir, Pensar e Agir - e que incidem sobre
diversas temáticas pertinentes e atuais, contando com a colaboração de
convidados especialistas.

SENTIR
SENTIR

PENSAR

AGIR

Presença regular de convidados, para nos informarmos e, em

conjunto, explorar e sentir a fundo cada uma das problemáticas.
PENSAR

Em conjunto, debater sobre as questões mais proeminentes do dia a

dia, ouvir o outro, pensar e refletir.
AGIR

Porque não é apenas no papel que se faz a mudança, saímos à rua e

colocamos as mãos na massa, e em conjunto tornamos o nosso mundo melhor.
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MOMENTOS-CHAVE
Os momentos-chave são retiros pontuais de team-building e formação, em que
os

voluntários partem rumo ao desconhecido, e

são desafiados a sair da sua

zona de conforto.

VOLUNTARIADO LOCAL
À semelhança do que acontece no projeto internacional, os jovens fazem
voluntariado

em

instituições

locais,

atuando

diretamente

com

grupos

vulneráveis da sociedade, como idosos, crianças, pessoas sem-abrigo, entre
outras!

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
O FAZ-TE assenta, também, no princípio de não criar encargos aos parceiros.
Assim, ainda que com uma expressão menor ao longo da caminhada, os
voluntários trabalham em equipa para angariar os fundos necessários para
suportar os custos da Missão Nacional.

MISSÃO NACIONAL
Nem sempre é necessário partir além fronteiras para entrar em contacto com
realidades difíceis. Mesmo em Portugal, existem populações e comunidades à
margem, que vivem em contextos sócio-económicos desfasados com o que se
espera de um país dito "desenvolvido".
Assim, durante o mês de Agosto, os voluntários da caminhada partem em
conjunto,

numa

desenvolverão

missão

atividades

de

voluntariado

junto

de

um

dentro
parceiro

do

nosso

Nacional

país,
e

onde

respetiva

comunidade, de acordo com as suas necessidades proeminentes.
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IMPACTO
Desde de 2008, contabilizamos cerca de 805
Voluntários, que passaram pelos projetos do
GASTagus.
Com o apoio dos cerca de 43 parceiros no
terreno,

os

voluntários

partiram

em

152

missões de voluntariado em 7 países.
Tudo somado, estimamos ter contribuído com
mais

de

217

contabilizando
nacional,

e

000
as

ainda

horas
missões
as

horas

de

voluntariado,

internacionais
de

realizadas em instituições locais.

e

voluntariado

805

VOLUNTÁRIOS

152

MISSÕES DE
VOLUNTARIADO

+217 000

HORAS DE
VOLUNTARIADO

24
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COMO AJUDAR
ATRAVÉS DE:
Parcerias que visam reduzir o custo do envio de um voluntário, e os custos
respetivos no terreno, prestando apoio a nível dos voos, medicamentos,
géneros alimentares e materiais (Redes mosquiteiras, colchões insufláveis e
repelentes).
Apoio na organização e operacionalização de eventos, através da doação de
géneros, cedência de espaços, ou outro tipo de apoio logístico.
Apoio de Paróquias ou feiras, para a venda de artesanato.
Donativos monetários.

NIB

0035 2169 0003 3093 500 56

IBAN

PT 50 0035 2169 0003 3596 2302 2

BIC SWIFT CGDIPTPL

CONTACTOS
(+351) 960 240 489
Av. Portugal nº76 B - Loja 10 piso 1, 2790-479 Carnaxide
geral@gastagus.org
@gastagus

GASTagus

WWW.GASTAGUS.ORG
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