
Projecto SVE “Supportng Communites, Encouraging Potental” Lisburn Sure Start, Irlanda do Norte 
Relato da voluntária Marta Santos, Setembro 2018

Foi no dia 2 de Setembro de 2017 que a minha aventura por terras irlandesas começou. Agora, de volta a 
casa, consigo fnalmente refetr e escrever sobre o últmo ano. 

O meu nome é Marta, tenho 22 anos e escolhi embarcar num SVE na Irlanda do Norte com o objetvo de 
conhecer novas realidades e problemátcas sociais, ao mesmo tempo que fazia uma pausa nos estudos. O 
projeto que integrei foi numa organização chamada Lisburn Sure Start, numa localidade perto de Belfast, 
para onde me deslocava todos os dias. Lá partcipei como voluntária em atvidades que promovem relações
saudáveis entre pais e flhos através de, por exemplo, aulas de natação, massagem para bebés, culinária 
saudável, preparação para a escola ou simples momentos de brincadeira. A organização tem também uma 
equipa responsável por dar apoio direto às famílias, através de visitas domiciliárias. 

Durante este período tve a oportunidade de melhorar o meu inglês de maneira signifcatva, assim como 
aceder a formações técnicas de assuntos sobre os quais sabia muito pouco. Além disso, estar em contacto 
com a cultura do país, bem como com diferentes nacionalidades dentro da mesma casa, abriu-me 
horizontes e fez-me olhar para a Europa de maneira diferente. As diferenças tendem a diminuir e as 
amizades surgem em todas as direções do contnente. 

A adaptação pode ser difcil devido a fatores
que muitas vezes ignoramos terem
infuência no nosso bem-estar e motvação.
Mudar nem sempre é fácil e estar fora da
nossa zona de conforto é ainda menos.
 O clima, a comida, a polítca, os hábitos e os
métodos de trabalho podem, como em
qualquer lado, ter um efeito menos positvo
na forma como olhamos para um projeto
sobre o qual tnhamos determinadas
expectatvas. 

No entanto, as relações que se estabelecem
têm uma importância que não pode ser
desvalorizada. Criar um espaço seguro e ter
um grupo de apoio é essencial aquando da
decisão de fazer voluntariado no estrangeiro. Sempre que as coisas correm de maneira inesperada, é nesse 
espaço que a partlha e o apoio mútuos acontecem. É uma experiência muito pessoal e por vezes solitária, 
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mas sem as pessoas que nos rodeiam não fca muito para contar, sejam elas também voluntárias, colegas 
de trabalho, taxistas ou cozinheiras do fsh and chips na nossa rua. 

Um mês depois de voltar consigo perceber tudo o que trouxe do meu SVE e como isso pode vir a infuenciar
positvamente a minha vida daqui para a frente. Tudo fcou mais claro, quer a nível profssional, quer a nível
pessoal. As aprendizagens, o crescimento e as amizades não têm preço. Agora resta contnuar o processo 
de despertar para o mundo à minha volta e perceber o impacto que posso ter no mesmo.

Marta
6/9/2018 

Para mais informações acerca do Serviço Voluntário Europeu contacta:

GAIA Alentejo | svegaia.alentejo@gmail.com
FACEBOOK SVE GAIA Alentejo | htps://gaiaalentejo.wordpress.com/voluntariado-sve/ 

www.juventude.pt
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