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QUEM SOMOS Service Civil International (SCI) é uma das maiores organizações mundiais de voluntariado
internacional com mais de 90 anos de experiência na coordenação de projectos internacionais de
voluntariado. Através dos projectos de voluntariado ajudamos a quebrar barreiras e preconceitos entre
pessoas de diferentes origens sociais, culturais e nacionais e promover uma cultura de paz
O QUE FAZEMOS SCI coordena projectos internacionais de voluntariado; projectos de voluntariado de
longa duração e também cursos, seminários, congressos e campanhas em todo o mundo. Todas estas
actividades são feitas em estreita cooperação com as agências e organizações parceiras.
ONDE ESTAMOS A organização é composta por mais de 40 filiais e grupos e um número crescente de
organizações parceiras. Os voluntários podem optar por participar em milhares de projectos em todo o
mundo. Todos são bem-vindos!
COMO PARTICIPAR Todos estão convidados para participar nos projectos da SCI.
Projectos internacionais de voluntariado (2 a 4 semanas), oportunidades de voluntariado de longo prazo (3
a 12 meses), seminários e estágios estão abertos a todos, independentemente da idade, sexo, cultura,
religião ou situação económica. Se estiveres interessado em participar num projecto internacional de
voluntariado, então podes procurar um projecto no banco de dados do site do SCI e depois fazer a
candidatura junto do Instituto Português da Juventude, uma vez que em Portugal não há nenhuma filial do
SCI.

TESTEMUNHO
NOME Ana Isabel Gonçalves da Fonseca
IDADE aquando do projecto 24, actualmente 27
LOCAL Embrach, Suíça

Olá, sou a Ana Isabel.
Fui escuteira durante 13 anos, e uma vez escuteiro, escuteiro para sempre. É esse o espírito, e é essa a
força que trago no coração. Desde pequenina que os meus pais me ensinaram a mim e ao meu irmão que
a mensagem de São Francisco não é brincadeira: Somos felizes quando fazemos os outros felizes, quando
partilhamos o melhor de nós com os outros.
E foi esse espírito que ao longo da vida nos conduziu aos dois pelas inúmeras actividades e tarefas que
temos vindo a executar: escuteiros, jovens missionários da Consolata, bombeiros voluntários e mais
recentemente as experiências internacionais de voluntariado.
E assim foi. Em 2007, durante o meu mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, através
de uma amiga, inscrevi-me no Instituto Português de Juventude para os campos de serviço civil.
Inicialmente fui colocada na Grécia, mas depois acabei por ir parar a Embrach, uma cidade na zona alemã
da Suíça a um campo de refugiados.
Muitos devem pensar que raio de campo de refugiados pode existir na Suíça, um dos países mais rico e
desenvolvido do mundo!
Eu digo-vos: um campo de refugiados com muitas pessoas oriundas de todos os continentes do mundo, e
com os mais diversos motivos para estarem ali. Uns chegaram de avião, outros de comboio, outros a
“salto”.
Vivi duas semanas em pleno Agosto naquele campo. Acreditem que ouvi histórias macabras, e presenciei
situações que marcam para o resto da vida. Havia recém-nascidos, crianças, jovens, adultos e idosos e
todos viviam e “tentavam” conviver em 3 estruturas de pré fabricado. Viviam 8 pessoas no espaço que nos
consideramos para 2 pessoas.
Éramos 7 voluntários maioritariamente europeus: italianos, checos, sérvios, polacos, norte-americanos,
suíços e eu, a portuguesa.
A nossa missão era ocupar os refugiados durante essas 2 semanas. Assim sendo, fizemos uma primeira
triagem do que cada um teria para oferecer em termos de actividades ao grupo e começamos a fazer
calendários: por idades e por género.
A questão do género era algo muito importante, pois as diferentes culturas têm visões diferentes de nós
ocidentais em relação ao papel da mulher. Assim sendo, tivemos o cuidado de criar actividades só para

senhoras, nomeadamente natação em piscinas cobertas para que as senhoras se sentissem livres para
praticar aquela actividade.
O nosso problema é que éramos poucos voluntários para tantos refugiados.
Aquele campo de refugiados tem esta actividade todos os anos, por isso recomendo vivamente esta
experiência. Eles precisam, e tu vais adorar. Se não sabes alemão, aprendes lá!
Cá eu, estou cheia de saudades dos meus meninos, do meu Sammy!
“Deixa este mundo um pouco melhor do que o encontras-te!” e...
“Impele a tua própria Canoa”
Ana Fonseca
Ex SCI em Embrach, Suíça
e-mail: aigfonseca1@gmail.com
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