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Sofia Leite
Presidente da Sol sem Fronteiras

2022 será um ano de novos desafios. Mantendo algumas das 

implicações da pandemia provocada pela COVID-19, os projetos 

continuam, uma vez que a nossa missão de trabalhar pelo 

desenvolvimento integral das comunidades continua tão viva 

como sempre. No entanto, a sustentabilidade financeira voltará 

a ser um dos maiores desafios que vamos enfrentar.

Os eixos de atuação de Cooperação Internacional para 

o Desenvolvimento, Educação para a Cidadania Global e 

Voluntariado Internacional continuarão a ser palco do nosso 

trabalho, chegando a cada vez mais pessoas e melhorando as 

suas vidas, quer através do desenvolvimento das comunidades 

quer na sensibilização de diferentes formas de olhar o mundo. No 

entanto, no último ano quisemos fazer mais e, através do negócio 

social EmpodeArte, apostamos no apoio a algumas pessoas em 

situação de vulnerabilidade em Portugal no âmbito do eixo da 

Inclusão. Este eixo terá como desafio a sua continuidade, através 

do desenvolvimento de iniciativas de autoemprego junto de 

população vulnerável e, eventualmente, o seu crescimento. 

Caminhamos assim para cada dia estarmos mais perto de quem 

mais precisa, tomando como marco estratégico os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável-ODS e como fonte de inspiração a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Doutrina Social 

da Igreja Católica.

A nossa missão de traba-

lhar pelo desenvolvimento 

integral das comunidades 

continua tão viva como 

sempre. No entanto, a sus-

tentabilidade financeira 

voltará a ser um dos maio-

res desafios que vamos 

enfrentar.
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Missão, Visão e Identidade

A Sol sem Fronteiras (Solsef) é uma associação juvenil de inspiração cristã, inscrita 

enquanto Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), 

que tem uma missão clara: o desenvolvimento integral e integrado dos jovens, 

proporcionando-lhes o acesso a cuidados de saúde, educação e também o 

desenvolvimento humano e económico das suas comunidades. Para cumprir esta 

missão, a Solsef desenvolve projetos sustentáveis em países em desenvolvimento, 

em parceria com os missionários e os líderes de associações locais, contando com a 

participação de jovens com formação e preparação adequadas. Também intervém 

ativamente na sensibilização da juventude portuguesa para a solidariedade, 

potenciando o voluntariado como veículo de intercâmbio e formação entre jovens.

Somos uma Associação que tem como atributos essenciais e distintivos a 

solidariedade vivida sem fronteiras humanas, a juventude que trabalha em prol de 

outros jovens de forma rigorosa e transparente, com alicerces num crescimento 

contínuo e sustentável, e a aposta clara no desenvolvimento de projetos com 

viabilidade económica e operacional.

Com esta missão, e fazendo jus à identidade da Solsef, foram traçados um conjunto 

de Objetivos Estratégicos tendo em conta os principais eixos da atuação da 

Associação.
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Eixos e Objetivos 
Estratégicos
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Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

Educação para a Cidadania Global

Voluntariado (Nacional e Internacional)

Inclusão

Formação

Gestão Interna e Funcionamento

Parcerias Estratégicas

Angariação de Fundos e Sustentabilidade Financeira

Comunicação

Eixos Estratégicos

O plano de atividades para 2022 tem por base o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Solsef nos 

últimos anos e o caminho que a atual Direção Social quer traçar para o futuro. Assim sendo, tem por base 9 

objetivos estratégicos assentes nos eixos estratégicos de trabalho da associação:
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Consolidar o eixo de atuação: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

Afirmar o eixo de atuação: Educação para a Cidadania Global

Fortalecer o eixo de atuação: Voluntariado (Nacional e Internacional)

Desenvolver o eixo de atuação: Inclusão

Dar continuidade ao projeto formativo institucional

Profissionalizar a gestão interna e o funcionamento da Solsef

Reforçar as relações com parceiros estratégicos

Assegurar a sustentabilidade da associação 

Ser uma organização conhecida e credível, junto da sociedade civil, empresas e doadores

Operacionalização
A estrutura da Solsef assenta em três eixos: Equipa Executiva (composta atualmente por quatro colaboradoras 
a tempo inteiro e uma costureira no atelier de costura); Direção Social (composta atualmente por 7 membros, 
todos em regime de voluntariado); Equipa de Voluntários (num total de aproximadamente 100 voluntários, 
funcionando como uma extensão dos dois primeiros eixos e catalisando a obtenção de resultados). São 
igualmente relevantes para a consecução dos nossos objetivos, as equipas locais, pertencentes ao quadro de 
recursos humanos dos parceiros no terreno, que implementam, principalmente, os projetos de Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento e os programas de Voluntariado Internacional.

Objetivos Estratégicos
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Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento
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Introdução

O eixo de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento na Solsef assenta na preocupação com o 

desenvolvimento e a promoção do ser humano na infância e na juventude, procurando desenvolver projetos 

que apoiem as necessidades reais identificadas pelos nossos parceiros no terreno, independentemente da 

natureza das mesmas, sendo o enfoque sempre nas áreas de educação e saúde.

Em 2022, a Solsef pretende continuar a reforçar a relação com os Missionários e Missionárias do Espírito 

Santo, apoiando a gestão e desenvolvimento de projetos de missões espiritanas nas áreas de atuação da 

associação, assim como com outros parceiros locais.

Em 2022, a Solsef pretende continuar a reforçar a rela-

ção com os Missionários e Missionárias do Espírito Santo, 

apoiando a gestão e desenvolvimento de projetos de mis-

sões espiritanas nas áreas de atuação da associação, assim 

como com outros parceiros locais.
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Objetivos

Objetivo 1: 

Garantir a execução continuada de projetos de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento;

Objetivo 2:
 
Apoiar a intervenção das Congregações dos Missioná-
rios e Missionárias do Espírito Santo na identificação, 
formulação e acompanhamento de projetos de coo-
peração para o desenvolvimento;

Objetivo 3:
 
Aumentar a presença da Solsef nos lugares de inter-
venção.
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Objetivos

Construção de parcerias sólidas e de longa duração, com os parceiros locais e com ou-
tras ONGD ou instituições que garantam a sustentabilidade das intervenções;

A 1.1 

Execução de quatro projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento: “Ca-
pacitação Pedagógica”, “Nutrição e Higiene”, “Missão Kajegut” e “Rádios Educativas”

A 1.2 

Atividades

O projeto Capacitação Pedagógica, que iniciou em 
janeiro de 2021 e é realizado em parceria com a Cáritas 
Diocesana de Bafatá, tem como objetivo apoiar o 
desenvolvimento qualitativo da gestão pedagógica do 
Jardim Infantil “Santa Teresinha do Menino Jesus” (com 
118 alunos e 100 alunas), da Escola “São Francisco 
Xavier” (com 305 alunos e 338 alunas) e do Liceu 
“Leopoldo Pastori” (com 170 alunos e 170 alunas), em 
Bafatá (Guiné- Bissau), através da capacitação do corpo 
docente e da direção (10 mulheres e 41 homens) e, 
ainda, a criação de infraestruturas de apoio. Em 2022, 
continuará a execução da Fase II do projeto, que é 
cofinanciado pelo Camões, I.P. e conta com a colaboração 
da Ser Mais Valia e o Centro de Formação de Associação 
de Escolas CENTRO-OESTE (CFAE CENTRO-OESTE).

GUINÉ-BISSAU

Capacitação Pedagógica
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O projeto Nutrição e Higiene, a iniciar em janeiro de 2022 em 
parceria com a Cáritas Diocesana de Bafatá, tem como objeti-
vo apoiar o desenvolvimento do sistema de cantina escolar e 
as condições de saneamento da Escola de Ensino Básico “São 
Francisco Xavier” (com 305 alunos e 338 alunas), em Bafatá 
(Guiné-Bissau), através da criação de infraestruturas de refei-
ção (cantina, despensa e refeitório) e casas-de-banho (com 
pavilhão masculino e pavilhão feminino separado) e ainda a 
ministração de formações sobre higiene e saneamento.

GUINÉ-BISSAU

Nutrição e Higiene

Dentro dos projetos apoiados pelas Campanhas de Solida-
riedade da Família Espiritana de 2020/2021, será executado 
em 2022 o projeto Missão Kajegut em parceria com as Irmãs 
Missionárias do Espírito Santo em Caió (na Guiné-Bissau). O 
projeto pretende construir e equipar um espaço polivalente 
na tabanca de Kajegut, para o desenvolvimento de atividades 
de assistência comunitária nas áreas da saúde (atendimento a 
mulheres grávidas e crianças lactentes, apoio a crianças des-
nutridas, ajuda medicamentosa, apoio às Campanhas de Vaci-
nação Nacionais junto do hospital e realização de Campanhas 
de Sensibilização para a Saúde Comunitária) e da educação 
(alfabetização de mulheres adultas e dinamização de micro-
-empreendedorismos através da transformação de alimen-
tos).

GUINÉ-BISSAU

Missão Kagegut
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O projeto Rádios Educativas, a iniciar em junho de 2022 com o apoio das Campanhas de Solidariedade da 
Família Espiritana de 2021/2022/2023, em parceria com a Diocese de Ponte de Pedras, tem como objetivo 
promover a formação da população marajoara da Diocese de Ponta de Pedras através da aquisição e reno-
vação dos equipamentos e infraestruturas das rádios, e de outras medidas visando a sua sustentabilidade.

BRASIL

Rádios Educativas

Identificação de novos projetos de cooperação a apoiar em 2023;A 1.3

Dar continuidade aos programas de Banco de Bolsas de Estudo junto de Escolas geridas 
por parceiros da Solsef;

A 1.4 

Apoio à identificação, formulação e gestão de projetos de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento em Missões Espiritanas;

A 2.1

Colaboração contínua no Gabinete Central de Desenvolvimento da Congregação dos 
Missionários do Espírito Santo;

A 2.2 

Realização de visitas de acompanhamento aos projetos no terreno;A 3.1

Sinalização dos projetos através da colocação de placas identificativas.A 3.2 
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Educação para a
Cidadania Global
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Introdução

A Educação para a Cidadania Global (ECG) é um eixo de atuação específico, merecedor de reflexão, 

planeamento e parcerias particulares e, simultaneamente, é uma área abrangente e transversal na atividade 

da Solsef. 

Em 2022 pretende-se que este eixo de atuação continue a espelhar esta transversalidade no seio da associação, 

ao mesmo tempo que merece uma perspetiva mais aberta para levar a associação a agir em novos contextos. 

O eixo de ECG revela-se uma importante ponte para a Solsef, pelo que no ano de 2022 pretende-se continuar 

este caminho a fim de explorar novas oportunidades e crescer para rumos criativos e diversos.

Partindo da consciência de que todas as atividades da Solsef podem - e devem - conter um fundo de 

ECG, no sentido de motivar os públicos da ONGD a tomarem conhecimento e agirem rumo a um mundo 

mais sustentável, a comunicação está intrinsecamente ligada a este eixo de atuação, quer seja interna ou 

externamente. Assim sendo, pretende-se manter esta preocupação no ano de 2022 com uma linha condutora 

consciente que esteja presente em todos os momentos de comunicação da Solsef, com o objetivo de educar 

para a cidadania.

Em 2022 pretende-se que este eixo de atuação continue a 

espelhar esta transversalidade no seio da associação, ao 

mesmo tempo que merece uma perspetiva mais aberta para 

levar a associação a agir em novos contextos. 
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Objetivos

Objetivo 1: 

Garantir a execução continuada de projetos de ECG

Objetivo 2:
 
Estabelecer a ECG como forma de desenvolver parcerias e contextos de atuação estratégicos e diversificados

Objetivo 3:
 
Desenvolver um plano de comunicação focado na ECG para dentro e fora da ONGD.



Objetivos

Execução de dois projetos de ECG em 2022: Emo(can)ção-2ª Edição e Todos Contam-2ª 
Edição.

A 1.1 

Atividades

A iniciativa EMO(CAN)ÇÃO, promovida pelo IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude I.P. 

(IPDJ, I.P) no âmbito do dispositivo 2.2 do Programa Cuida-te+, visa promover a Educação para a Saúde 

pela Música. A Solsef, em nome do IPDJ, I.P., candidatou-se a executar a ação, através da dinamização 

de 60 sessões durante um ano, com o objetivo de educar para o desenvolvimento e a cidadania 

global com recurso a diversas estratégias didáticas que cruzam a música e a psicologia através dos 

fundamentos da musicoterapia.

Emo(can)ção - 2ª Edição

O projeto “Todos Contam” pretende promover a educação financeira em contexto escolar, no âmbito 
da Educação para a Cidadania Global, através da dinamização de sessões com recurso a diversas 
dinâmicas e envolvendo voluntários capacitados na área de gestão e finanças.

Todos Contam - 2ª Edição

Planeamento de projetos de ECG para 2023
A 1.2 
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Estabelecimento de parcerias estratégicas para implementação de projetos e ações 
no âmbito da ECG

A 2.1

Diversificação dos contextos de atuação da Solsef no âmbito da ECGA 2.2 

Construção e execução de um plano de comunicação digital com foco na ECG A 3.1
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Voluntariado 
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Introdução

O Voluntariado constitui um pilar primordial na Solsef, ocupando um papel importante na associação desde 

que esta foi criada. Este eixo estratégico é responsável por proporcionar a jovens, e não só, experiências de 

voluntariado enriquecedoras e frutíferas para as suas vidas e comunidades, através de ações de voluntariado 

de curta e de longa duração.

O Voluntariado Internacional tem vindo a ser desenvolvido com outras entidades dentro da Família Espiritana 

(Jovens sem Fronteiras-JSF, Liga Intensificadora de Ação Missionária-LIAM e Movimento Missionário de 

Professores-MOMIP), mas também fora da mesma junto de instituições escolares (Agrupamento de Escolas 

de Peniche, Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia e Escola Secundária de Peniche).

O Voluntariado Nacional também tem vindo crescer com o apoio incomensurável dos JSF, a concretização 

de parcerias estratégicas e o apoio de pessoas anónimas que disponibilizam o seu tempo em prol de causas 

solidárias.

Este eixo estratégico é responsável por proporcionar a jo-

vens, e não só, experiências de voluntariado enriquecedoras 

e frutíferas para as suas vidas e comunidades, através de 

ações de voluntariado de curta e de longa duração.
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Objetivos

Objetivo 1: 

Apoiar o Voluntariado Internacional de Curta, Média  e Longa duração, dando suporte logístico e administrativo 

na formação, preparação e envio dos voluntários, assim como no seu acompanhamento durante e após o 

projeto;

Objetivo 2:
 
Manter um modelo de acompanhamento de Voluntariado Nacional.
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Acompanhamento do voluntariado de média e longa duração no âmbito dos seguintes 
programas: Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades e Voluntariado 
Missionário Espiritano.

A 1.1 

Atividades

O Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades é um Programa de Voluntariado Internacional 

de Curta/Média Duração coordenado pela Solsef, junto dos seus parceiros locais, nos Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa – PALOP. Em 2022, contaremos com 2 voluntárias/professoras recrutadas 

pela Ser Mais Valia e 2 voluntárias/professoras recrutadas pelo CFAE-Centro-Oeste para a dinamização 

das atividades formativas programadas no âmbito do projeto Capacitação Pedagógica (cofinanciado 

pelo Camões, IP. e realizado em parceria com a Cáritas Diocesana de Bafatá).

Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades

Integrando a equipa de Voluntariado Missionário Espiritano, a Solsef continuará a trabalhar na 

formação, envio e acompanhamento dos voluntários que, ao abrigo deste programa, partem em 

projetos de longa duração. Em 2022, a Solsef irá acompanhar a voluntária Maria Clara Amorim, que 

irá partir para Nampula (Moçambique) em janeiro.

Voluntariado Missionário Espir itano
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Atividades

Acompanhamento do voluntariado de curta duração no âmbito dos seguintes programas: 
Ponte, Missão Cor Unum e Aprender Vivendo.

A 1.2 

Desde 1993, o Programa Ponte acontece em parceria com os JSF. O Programa Ponte tem como objetivo 

a promoção do Voluntariado Internacional Missionário de Curta Duração a fim de permitir a jovens de 

Portugal uma inserção numa realidade cultural diferente. O Programa possibilita a interação, partilha e 

aprendizagens mútuas com a população local, principalmente com jovens, e apresenta uma proposta 

formativa abrangente com ênfase nos valores dos direitos humanos, da cidadania responsável e 

da cooperação. Como habitual, a Solsef fará o acompanhamento dos voluntários junto da equipa 

coordenadora, dando suporte formativo e logístico.

Em 2022, o Programa Ponte terá lugar em Caió (na Guiné-Bissau) e reunirá um grupo de 11 jovens 

voluntários acompanhados de um padre Espiritano que os coordenará. Como habitual, o Programa 

será realizado durante o mês de Agosto.

Ponte

A Missão “Cor Unum” é um Programa Missionário de Voluntariado Internacional de Curta Duração, 

para maiores de 30 anos, desenvolvido pelos Missionários do Espírito Santo, através da sua equipa de 

Coordenação da Animação Missionária (ECAM), em parceria com a Solsef.

Este Programa, com realização bianual, irá decorrer em 2022 e a Solsef fará o acompanhamento dos 

voluntários, junto da equipa coordenadora, dando suporte formativo e logístico.

Missão Cor Unum
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O “Aprender Vivendo” é um Programa de Voluntariado Internacional de Curta Duração, realizado pela 

Solsef em parceria com o Agrupamento de Escolas de Peniche, o Agrupamento de Escolas de Atouguia 

da Baleia e a Escola Secundária de Peniche. Esta iniciativa tem como objetivo facultar uma convivência 

missionária entre os professores e alunos de Portugal que partem em missão e a comunidade que os 

recebe. A próxima edição do “Aprender Vivendo” realizar-se-á em 2023 pelo que em 2022 iniciaremos 

o caminho de preparação.

Aprender Vivendo

Continuidade na equipa de Voluntariado Missionário Espiritano.
A 1.3 

Promoção do Voluntariado Nacional no âmbito da dinamização da participação cidadã 
nas seguintes áreas:  Educação para a Cidadania Global; Dinamização da Loja Solidária; 
Assessoria Jurídica; Organização de Eventos; Costura e outros trabalhos Manuais; e 
Marketing e Comunicação.

A 2.1

Integração de novos voluntários nas equipas de Voluntariado Nacional.
A 2.2 

Estabelecimento de dinâmicas para a monitorização, acompanhamento e avaliação 
dos voluntários nacionais.

A 2.3
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Inclusão
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Introdução

Os projetos de Inclusão são a área de atuação mais recente da Solsef e consubstanciam-se em ações concretas 

que promovem a inclusão de populações desfavorecidas ou vulneráveis através do desenvolvimento de 

atividades vinculadas às artes e ações de empreendedorismo com um foco no conceito do negócio social. 

Sendo um eixo de atuação recente, mas essencial, pretendemos reforçar e potenciar os resultados e 

oportunidades.

Sendo um eixo de atuação recente, mas essencial, pretende-

mos reforçar e potenciar os resultados e oportunidades.
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Objetivos

Objetivo 1: 

Promover o desenvolvimento de projetos na área de Inclusão

Manter o funcionamento continuado do atelier de costura “EmpoderArte” como 
negócio social.

A 1.1

Alargar o âmbito do negócio social “EmpoderArte” para diferentes formas de arte 
aplicada (Pintura, Artesanato e outros Trabalhos Manuais) através da implementação 
de um novo projeto de Inclusão: Jovens com Arte.

A 1.2 

Identificar projetos de inclusão para 2023.A 1.3

Com vista a ampliar o rendimento do negócio social “EmpoderArte”, foi definido o projeto “Jovens 

com Arte” que pretende promover o desenvolvimento de competências pessoais, relacionais e 

profissionais, orientadas à articulação de iniciativas de autoemprego e à obtenção de rendimentos por 

via das práticas artísticas aplicadas, em população jovem em risco de exclusão social, com agravante de 

desemprego ou subemprego, no município de Lisboa. O projeto foi apresentado para cofinanciamento 

à Câmara Municipal de Lisboa (CML) e aguardamos resultados da candidatura.

Jovens com Arte

Atividades
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Formação
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Introdução

Na vertente de formação, a Solsef tem como um dos seus objetivos participar ativamente na formação da 

sociedade civil, principalmente dos jovens enquanto Agentes de ECG.

A formação é um importante pilar que tem vindo a crescer para além da ECG. Para 2022, pretendemos fazer 

com que este pilar se torne num eixo e a Solsef em entidade certificadora de formação, quer seja para os 

públicos externos (como forma de dar a conhecer a ONGD como especialista em matérias do desenvolvimento, 

do voluntariado e da cidadania global) quer seja para os públicos internos (como palco para a capacitação do 

voluntariado nacional e internacional e dos sócios). 

Para 2022, pretendemos fazer com que este pilar 

se torne num eixo e a Solsef em entidade 

certificadora de formação.
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Objetivos

Objetivo 1: 
Apostar na componente formativa institucional;

Objetivo 2:
 
Profissionalizar a componente formativa institucional.

Construção de um plano formativo adequado à formação de voluntários, sócios e 
públicos externos com oferta de formações certificadas;

A 1.1

Reforçar as atividades de formação, para incidir como eixo de atuação, através da 
implementação do processo de acreditação da Solsef enquanto entidade formadora 
certificada.

A 2.1

Atividades
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Objetivos

Atividades

Gestão Interna
e Funcionamento
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Introdução

Tendo em conta o crescimento da Solsef nos últimos anos, não só com o aumento dos projetos geridos, como 

com a tentativa de reforçar cada vez mais as relações com os nossos parceiros estratégicos, em 2022 há que 

não descurar a preocupação com a motivação da equipa executiva.

Com o crescimento da Loja Solidária, foi possível iniciar o funcionamento em 2020 de um novo atelier de 

costura, que em 2022 continuará em funcionamento com uma costureira a tempo inteiro. A juntar a este 

crescimento, a Solsef precisa de reforçar a operacionalização do programa de gestão e acompanhamento de 

voluntários nacionais.

Em 2022 há que não descurar a preocupação com 

a motivação da equipa executiva.
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Objetivos

Objetivo 1: 
Potenciar a realização e valorização dos colaboradores, reforçando o espírito de equipa.

Criação de modelo de avaliação e reconhecimento da Equipa Executiva, que proporcione 
um crescimento e desenvolvimento profissional e humano dos colaboradores;

A 1.1

Reforço dos laços entre Equipa Executiva, Direção Social e Voluntários, através de 
organização de momentos de trabalho e lazer em conjunto.

A 2.1

Atividades
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Parcerias Estratégicas
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Introdução

Em 2022 a Solsef pretende continuar a caminhar rumo ao crescimento, mas como até aqui, este caminho 

não se faz sozinho. Pretendemos continuar a caminhar lado a lado com a Família Espiritana, com quem 

partilhamos valores e princípios, e são nossos parceiros por excelência.

Pretendemos continuar a caminhar lado a lado 

com a Família Espiritana, [...] nossos parceiros 

por excelência.
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Objetivos

Objetivo 1: 
Fomentar o sentido de pertença dos JSF à Solsef;

Objetivo 2: 
Fortalecer a aproximação com a Família Espiritana;

Objetivo 3: 
Potenciar parcerias externas à Família Espiritana.
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Objetivos Atividades

Potenciação da proximidade durante momentos-chave da relação Solsef-JSF (por ex.: 
Campanha de Natal, acompanhamento do grupo Ponte, participação em encontros 
nacionais e regionais);

A 1.1

Sensibilização e mobilização dos JSF para um sentido de pertença dos projetos 
desenvolvidos pela Solsef;

A 1.2 

Participação nas atividades da Família Espiritana (por ex.: Magustos Missionários, 
Assembleias LIAM, Peregrinação da Família Espiritana, Encontros Nacionais dos 
Movimentos, etc.);

A 2.1

Dinamização das Campanhas de Solidariedade da Família Espiritana;A 2.2 

Estabelecimento de novas parcerias e fortalecimento das existentes, no âmbito dos 
diferentes eixos de atuação.

A 3.1

Continuação da realização de reuniões regulares com os Provinciais dos Missionários 
e Missionárias do Espírito Santo;

A 2.3 

Prossecução da participação ativa no Conselho de Animação Missionária Espiritana-
CAME;

A 2.4 
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Angariação de Fundos e 
Sustentabilidade Financeira
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O ano de 2022 será muito desafiante para a Solsef a todos os níveis. Com o objetivo em mente de continuar 

a aumentar os beneficiários diretos e indiretos de todos os nossos projetos de cooperação e de voluntariado, 

todos os outros fatores que garantem a sustentabilidade financeira da associação terão de acompanhar esta 

vontade de crescer.

Com o abrandamento da pandemia pela COVID-19 e com a vida a voltar ao ritmo normal, o ano de 2022 

será determinante para fortalecer os nossos vetores da sustentabilidade como os sócios, a Loja Solidária, os 

Eventos e a Campanha de Consignação Fiscal.

Queremos aumentar a nossa influência junto das empresas e chegar a cada vez mais públicos. Temos a 

ambição de aumentar a nossa rede de doadores e inovar com a nossa Loja Solidária.

Mantendo os nossos padrões de qualidade, profissionalismo e determinação, iremos conseguir atingir os 

nossos objetivos de sustentabilidade.

Introdução

Mantendo os nossos padrões de qualidade, profissionalismo 

e determinação, iremos conseguir atingir os nossos 

objetivos de sustentabilidade.
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Objetivos

Objetivo 1: 
Promover eventos de angariação de fundos como garantia da sustentabilidade da Solsef e de todos os seus 
eixos de atuação;

Objetivo 2: 
Investir na elaboração de candidaturas a financiamento de fundos públicos, agências e fundações (nacionais 
e internacionais);

Objetivo 3: 
Impulsionar o financiamento privado e de particulares;

Objetivo 4: 
Conseguir um aumento do número de sócios pagantes;

Objetivo 5: 
Aumentar as receitas próprias, reforçando a dinamização da Loja Solidária ao longo do ano.
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Objetivos Atividades

Potenciação de parcerias entre a Solsef e outras instituições públicas ou privadas 
na realização de eventos, sendo que, com o levantamento das restrições devido à 
pandemia provocada pela COVID-19, será possível aumentar o número de eventos, e 
estes poderão acontecer em formato presencial;

A 1.1

A 1.2 

Criação de uma agenda de candidaturas a financiamento de fundos públicos, agências 
e fundações (nacionais e internacionais) como forma de garantir sustentabilidade de 
projetos;

A 2.1

Implementação de uma agenda de candidaturas, com a sua respetiva calendarização 
de elaboração e entrega;

A 2.2 

Criação de uma agenda de Eventos Solidários, que inclui um planeamento anual de 
participação em Missas Solidárias, de Norte a Sul do país. Esta é também uma forma 
de divulgar a Solsef e os projetos para os quais está a angariar fundos e desta forma 
atingir diferentes públicos-alvo;
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Consolidação da estratégia de comunicação, em todos os meios como: presencial, via 
CTT e online, de forma a fidelizar todos os nossos doadores;

A 3.1

Organização eficiente do calendário de concretização das campanhas e outras ações 
de angariação de fundos, para desta forma não sobrecarregar os doadores/sócios/
amigos com os vários pedidos que são realizados ao longo do ano;

A 3.2

Aumentar o investimento na divulgação da Consignação Fiscal do IRS;A 3.3

Reforço da base de dados com informação de novas empresas e manutenção dos 
contactos com as empresas que colaboram atualmente com a Solsef, no sentido de 
continuarmos a divulgar as nossas Campanhas junto dos seus colaboradores;

A 3.4

Dinamização de Campanha de Recuperação de Quotas, através do contacto com todos 
os sócios, uma vez por ano, a fim de os informarmos sobre as atividades da Solsef 
e de mantermos a nossa base de dados atualizada e ao mesmo tempo relembrar o 
pagamento anual da quota;

A 4.1

Angariação de novos sócios através da realização de uma Campanha Anual;A 4.2 
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Produção continuada de produtos de costura para a Loja Solidária através da 
manutenção em funcionamento de um Atelier de Costura;

A 5.1

Estabelecimento e fortalecimento de parcerias sólidas e duradouras com fornecedores 
de artigos para a Loja Solidária;

A 5.2

Consolidação da profissionalização da imagem da Loja Solidária, mantendo o recurso 
a materiais e estratégia de comunicação e imagem adequados;

A 5.3

Aumento dos canais de venda dos artigos da Loja Solidária (presencial e online);
A 5.4

Dinamização da Loja Solidária com campanhas focadas na venda a particulares e 
empresas;

A 5.5

Dinamização de campanhas de “Celebrações Solidárias” (ex.: casamentos, batizados, 
aniversários, etc.);

A 5.6

Dinamização de estratégia de Marketing para promoção da nova Loja Online e através 
das redes sociais e plataformas digitais;

A 5.7

Registo da marca “Prenda Solidária”.A 5.8
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Comunicação
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Comunicar é “tornar comum” e é por isso que é uma área tão central na planificação de cada ano na Solsef. 

É um objetivo da Associação “tornar comum” a todos a oportunidade de crescer e aprender com saúde, 

segurança, dignidade e qualidade. É também um objetivo constante da Solsef, a partilha com todos os sócios, 

voluntários, amigos e públicos externos, conteúdos e informações que ajudem a construir uma visão mais 

justa do Mundo. Por outras palavras, a comunicação na Solsef é uma forma de “tornar comum” experiências, 

conhecimentos, culturas, imagens, conquistas, desafios e realidades que tantas vezes são percecionadas 

como diferentes, distantes e longínquas. Comunicar na Solsef é uma forma de trazer para perto os que estão 

longe, agradecer e explicar os contributos dos benfeitores da associação e, assim, mostrar quando, onde e 

como juntos trabalhamos pela melhoria das condições e oportunidades dos concidadãos desta nossa “casa 

comum”.

 

Introdução

Comunicar é “tornar comum” e é por isso que é uma área tão 

central na planificação de cada ano na Solsef. 
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Objetivos

Objetivo 1: 
Definir a Comunicação como veículo da ECG;

Objetivo 2: 
Planificar a comunicação da Solsef;

Objetivo 3: 
Reforçar a proximidade e notoriedade da Solsef junto dos públicos internos e externos.

Atividades

Execução de rúbricas e artigos de comunicação digital com o objetivo de educar para 
a Cidadania Global;

A 1.1

A 1.2 
Definição de boas práticas para a concessão de testemunhos de voluntariado 
internacional responsáveis;
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Objetivos

Atividades

Definição e execução de Planos de Comunicação para atividades recorrentes e projetos 
implementados;

A 2.1

Esquematização e planificação mensal da comunicação Always-On da Solsef nos canais 
digitais;

A 2.2 

Pesquisa, monitorização e planificação do contacto com órgãos de comunicação para 
aumentar o alcance da comunicação da Solsef;

A 2.3 

Definição de estratégia de posicionamento do novo site da Solsef;
A 2.4 

Aumento da interação com sócios, voluntários, parceiros e amigos nas redes sociais;A 3.1

Desenvolvimento e execução da campanha de Consignação Fiscal;
A 3.2 

Publicação do Boletim Anual e envio do mesmo aos sócios, em formato físico e digital;
A 3.3 

Construção e envio de e-mail marketing em função dos diferentes objetivos (informação, 
divulgação, angariação de fundos);

A 3.4 

Publicação de pelo menos uma notícia mensal no Jornal Ação Missionária;
A 3.5

Humanização da comunicação com ênfase na tónica emocional.
A 3.6
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Obrigado
Sol sem Fronteiras

Rua de Santo Amaro, 
43, 4º andar, 1200-801 

Lisboa Portugal

+351 213 940 047
+351 917 170 726

https://www.solsef.org/
info@solsef.org


