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Nota
Introdutória
Entraremos em 2018, ano em que a Sol sem Fronteiras atingirá o quarto de século. Para trás, temos o
orgulho do caminho feito, a certeza da entrega, dedicação e devoção pelas causas que a Associação abraçou.
Partindo, uma vez mais, do planeamento estratégico de 2016 até ao ano 2020, o ano de 2018
significará, certamente, um aumento do rigor, exigência e esforço de quem quer ter uma palavra a dizer
no mundo do terceiro setor. Não perderemos o foco nos nossos eixos de atuação, mantendo-nos fiéis aos
propósitos para os quais fomos criados, mas certamente teremos que nos adaptar ao exigente “mundo
exterior” que nos obriga a ter uma atitude dinâmica perante as suas constantes mudanças.
A Solsef tem, nos últimos tempos, trilhado um caminho árduo e delicado, o da sustentabilidade
financeira. Olhando para o passado presente, vemos muito trabalho feito e percebemos que vamos
conseguindo criar os alicerces que nos permitem enfrentar o futuro de uma forma cada vez mais sustentada.
Alguns desafios serão iguais? Naturalmente que sim! Existirão pedras no caminho de que não
estávamos à espera? Com toda a certeza! Estaremos preparados para ultrapassar tais obstáculos? Tenho a
firme crença que sim!
Tudo será possível desde que mantenhamos a união e o lema da Solsef bem presente pois, sem
dúvida que, juntos, faremos o Sol nascer para todos!
Nelson Gomes – Presidente da Sol sem Fronteiras  

Com o contributo de
todos, o sol nasce
sem fronterias!
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Visão
Missão
Identidade
A Sol sem Fronteiras (Solsef) é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD)
que tem uma visão clara: viver num mundo com igualdade de oportunidades rumo ao desenvolvimento
sustentado, promovendo o desenvolvimento integral e integrado dos jovens lusófonos, proporcionando-lhes o acesso a cuidados de saúde, educação e também o desenvolvimento humano e económico das suas
comunidades. Para cumprir esta missão desenvolve projetos sustentáveis nos países lusófonos, em parceria
com os missionários de várias congregações, especialmente com os Missionários e Missionárias do Espírito
Santo, 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, o
intercâmbio e a formação entre jovens.
Uma organização que tem como atributos essenciais e distintivos a solidariedade vivida sem
fronteiras humanas, que nos dividem entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, a juventude que
trabalha em prol de outros jovens, de forma rigorosa e transparente, sinónimo de credibilidade e com
alicerces num crescimento contínuo e sustentado, e a aposta clara no desenvolvimento de projetos com
viabilidade económica e operacional.
Para que a visão e a missão da Solsef sejam cumpridas e seja possível manterem-se fiéis aos nossos
valores, foram pensadas ações que têm como principal foco a sustentabilidade da Solsef nas suas diversas
vertentes. Ações de caráter estratégico e estrutural, que esperam conduzir a Solsef a um sistema com maior
capacidade de resposta às necessidades que são identificadas e que definem a identidade e os objetivos da
Associação.
Um planeamento vivo e dinâmico, atento às problemáticas e que garanta um constante
acompanhamento das soluções adotadas e apoios disponibilizados assegurará que a missão, valores e
contributo da Solsef sejam uma mais-valia junto de quem mais necessita.
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Eixos e Objetivos
Estratégicos

À semelhança dos anos anteriores, o plano de atividades para 2018 continua a nortear-se pelo
planeamento estratégico para 2016/2020, onde os 7 eixos estratégicos dão, por conseguinte, origem a
outros 7 objetivos estratégicos.

Eixos

Estratégicos

1.

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

3.

Voluntariado Internacional (Curta e Longa duração)

2.
4.

5.

6.

7.

Educação para o Desenvolvimento

Gestão Interna e Funcionamento
Parcerias Estratégicas
Sustentabilidade Financeira e Angariação de Fundos
Comunicação
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Objetivos
Estratégicos

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Consolidar o eixo de atuação: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
Afirmar o eixo de atuação: Educação para o Desenvolvimento
Fortalecer o eixo de atuação: Voluntariado Internacional (Curta e Longa Duração)
Profissionalizar a gestão interna e o funcionamento de Solsef
Assegurar uma rede de parcerias estratégicas
Diversificar as fontes de financiamento
Ser uma organização conhecida, e credível, junto da sociedade civil, empresas e
doadores

Operacionalização
A Solsef apresenta um funcionamento consubstanciado na Direção Social que conta com 7 elementos,
em regime de voluntariado, cada um responsável por um ou mais pelouros. Não menos importante, a Equipa
Executiva que assenta em duas colaboradoras, a tempo inteiro sendo que a área da Comunicação está
entregue a um terceiro elemento, cujo vínculo de ligação com a Associação passa por Estágio Profissional/
Curricular. Por fim, a Solsef pretende também continuar a apostar nas equipas de voluntários, com as
necessárias adaptações.
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Cooperação
Internacional para
o Desenvolvimento
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Enquadramento
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 permitam criar um suporte para que a resposta educativa tenha sucesso, proporcionando e
reforçando o acesso à educação de qualidade, formal e não formal, de forma sustentada e duradoura.

Convictos da qualidade e durabilidade das parcerias como condições indispensáveis no que diz
respeito à implementação dos projetos, mantém-se o foco geográfico em Moçambique e Guiné-Bissau.
A Solsef entra em 2018 com co-financiamento já aprovado para dois projetos, pelo que planeia apoiar
quatro projetos, para além de alguns apoios pontuais, nomeadamente: “Edificando Educação”, “Capacitando
Futuro”, “Aprendizagem Inclusiva” e “Sim pelo Desenvolvimento”.
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Projeto

“Edificando
Educação”

a desenvolver-se a 2ª fase do projeto
a Educação”
De janeiro a junho de 2018
que tem como
(atualmente 248 alunos e 184 alunas) das tabancas de Bariapinde, Batau, Bajob e Mata de Ucó (no Setor
de Calequisse, na Guiné-Bissau), com ênfase na aplicação de medidas de ação
para
a
presença das meninas nas escolas, através do fortalecimento do currículo pedagógico em colaboração com
o corpo docente (4 professores e 1 professora), o reforço das infraestruturas de refeição e a melhoria do
sistema de saneamento dos
escolares com a
da população das tabancas (1479 pessoas)
e a delimitação de zona

baseada na aprendizagem inclusiva.
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Projeto

“Capacitando
Futuro”

Projeto em parceria com a ADPP-Guiné-Bissau, a iniciar em janeiro de 2018, que pretende apoiar
o desenvolvimento sustentável da Escola Vocacional de Bissorã (na Região de Oio, na Guiné-Bissau), com
um corpo docente e administrativo de 24 elementos e com uma capacidade para 150 alunos/as, através da
ampliação de infraestruturas escolares e residenciais, a criação de um banco de bolsas, a abertura de novos
cursos Técnicos Profissionais (“Mecânica de Motorizadas e Bicicletas”, “Informática” e “Moda e Costura”) e a
partilha de conhecimentos com a comunidade do setor (600 pessoas).
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Projeto

“Aprendizagem
Inclusiva”

No âmbito da relação mantida com a Comissão de Ensino da Diocese de Bafatá, na pessoa da Irmã
Ana Lúcia, e no seguimento da visita ao terreno em julho de 2017, foi levantado um conjunto de necessidades educativas, nomeadamente no que concerne à formação em educação inclusiva dos professores do
Centro Educacional da Irmã Valedelícia, em Contubuel.
Em 2018, com as necessidades levantadas e problemas identificados no terreno, junto da Irmã Ana
Lúcia e da comunidade local, desenvolver-se-á um projeto a iniciar no segundo semestre.
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Projeto

“Sim pelo
Desenvolvimento”

No seguimento do projeto de voluntariado “Abraçar a Missão” até Agosto de 2018 a Solsef, em parceria com o MOMIP, LIAM e os Missionários do Espirito Santo, continuará a apoiar a comunidade do Munhinho
(no Lubango, Angola), contribuindo para a formação e capacitação dos membros da comunidade, através
de ciclos de formação de técnicos e profissionais de saúde, da formação integral de jovens desprovidos de
condições socioeconómicas adequadas e do equipamento da Biblioteca da Missão.
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Objetivos
1

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

2
3

4

Consolidar práticas de profissionalização nas áreas de gestão do ciclo de projeto;

Manter o foco geográfico (Moçambique e Guiné-Bissau) e setorial (saúde e
educação) de intervenção;
Aumentar a presença institucional da Solsef nos lugares de intervenção.

Atividades Previstas
1.1.

Construção de parcerias sólidas e de longa duração, com os parceiros locais e com outras ONGD’s e/ou
Institutos que garantam a sustentabilidade das intervenções;

1.2. Execução de três projetos de cooperação - “Edificando a Educação”, “Capacitando Futuro” e
“Aprendizagem Inclusiva”;
2.1. Reforço dos conhecimentos e competências dos parceiros no âmbito do “ciclo do projeto” e áreas
técnicas;
3.1. Acompanhamento dos projetos a desenvolver e identificação/definição de 1 novo projeto nas
geografias/áreas de intervenção identificadas;
4.1. Realização de visitas de acompanhamento aos projetos no terreno, particularmente à Guiné-Bissau;

4.2. Garantir a inclusão da apresentação institucional da Solsef como entidade promotora de projetos de
desenvolvimento comunitário;
4.3. Sinalização dos projetos através da colocação de placas identificativas.
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Educação para o
Desenvolvimento
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Enquadramento
A Educação para o Desenvolvimento (ED) é um processo dinâmico e participativo que procura
sensibilizar e consciencializar a sociedade civil para os problemas do desenvolvimento no mundo global.
Baseada nos valores da justiça, equidade e solidariedade, a ED visa uma mudança de mentalidades e
comportamentos através de uma ação local.

No ano de 2018, pretende-se capacitar os voluntários da Associação e dos parceiros para uma melhor
compreensão crítica e participação no desenvolvimento local e internacional, através da sensibilização e da
intervenção pedagógica.
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Objetivos
1

Garantir a execução contínua de projetos de ED na área de Educação Formal e
Não-Formal;

2
3

Criar agentes multiplicadores de ED através da formação certificada nas áreas de
ED, Cooperação Internacional e Primeiros-Socorros, aplicáveis ao voluntariado;
Definir um plano de parcerias estratégicas.

Atividades Previstas
1.1.

Revisão da agenda de candidatura para projetos de ED (financiamento público e privado);

1.2. Formulação de projeto de ED em contexto extra-escolar e/ou migratório;

2.1. Realização de 2 ações de formação creditadas para membros da Associação, voluntários e outros

interessados em serem agentes de mudança para a Cidadania Global.As ações de formação serão na
área da Educação e Cooperação para o Desenvolvimento no Voluntariado e Primeiros-Socorros em

contexto de Voluntariado Internacional, com uma duração global de 32 horas.
3.1. Estabelecimento de novas parcerias estratégicas para implementação de novos projetos;
3.2. Consolidação das parcerias estratégicas já existentes.
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Voluntariado
Internacional
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A Solsef tem, desde a sua génese, desenvolvido projetos, em parceria com os Jovens Sem Fronteiras
(JSF) que contribuem para que jovens participem em projetos de voluntariado, os quais têm imprimindo à
Solsef um autêntico sentido de missão. No ano de 2016, reforçou-se a aposta no Voluntariado Internacional,
possibilitando tal experiência a outros grupos.
As parcerias com a Liga Intensificadora de Ação Missionária (LIAM), o Movimento Missionário de Professores (MOMIP) e com os Agrupamentos de Escolas de D. Luís de Ataíde, de Atouguia da Baleia, de Peniche
e a Escola Secundária de Peniche alargou o leque de projetos de voluntariado na Solsef.
Em 2018, a Solsef irá contar com dois projetos de voluntariado de curta duração: o projeto Ponte em
parceria com os JSF e o projeto Abraçar a Missão, em parceria com MOMIP e LIAM.
Será também ano de alicerçar o projeto Aprender Vivendo, que acontecerá em 2019.
A Solsef continuará o seu programa de formação de voluntários, validando  metodologias e práticas
no acompanhamento dos grupos de voluntários.

Objetivos
1

2
3

4

Apoiar o Voluntariado Internacional de longa duração apostando numa presença
mais concreta junto dos voluntários;
Apoiar o voluntariado de curta duração apostando na formação no âmbito da
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e da ED, promovendo a
formação e o acompanhamento dos voluntários;
Promover o voluntariado de curta duração como veículo de cidadania global;

Formar uma equipa de formadores.
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Atividades Previstas
1.1.

Reunir com os voluntários antes e após o projeto;

1.2. Contacto direto com os voluntários durante o tempo de missão;
2.1. Pelo menos 2 grupos formados para partir em missão;
2.2. Apoio no projeto em parceria com os JSF;

2.3. Apoio no projeto em parceria com MOMIP e LIAM;

3.1. Realização de ações de formação nas áreas da Cidadania Global;
3.2. Voluntários integrados na vida ativa da Associação;
3.3. Divulgação dos projetos de voluntariado a realizar;
3.4. Preparação de projeto de voluntariado para 2019;

4.1. Preparação de formadores aptos para garantir preparação de voluntários.
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Gestão
Interna e
Funcionamento

Os últimos anos têm sido marcados por uma abordagem da Associação no sentido de incrementar o
seu nível de profissionalização, representando um enorme desafio uma vez que, quer a Direção Social, quer
as Equipas de Trabalho, funcionam num regime de voluntariado em ligação com uma Equipa Executiva.
No ano de 2018, manter-se-á a aposta numa profissionalização de todos os intervenientes da Associação, promovendo a pró-atividade e autonomia de forma a potenciar a eficácia e eficiência da Solsef no
seu todo.
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Objetivos
1

2

Aumentar a profissionalização da gestão;

Potenciar o sentido de pertença.

Atividades Previstas
1.1. Otimização do planeamento e gestão de tarefas da Equipa Executiva, com reuniões periódicas de
acompanhamento;
1.2. Aumento do know how da Equipa Executiva em áreas com crescente importância na Associação
(Contabilidade, por exemplo);
1.3. Utilização de ferramentas colaborativas com maior eficácia e eficiência;

1.4. Criação de modelo de avaliação da Equipa Executiva;
2.1. Desenvolvimento de atividades de team building.
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Parcerias
Estratégicas
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É por demais reconhecido pela Associação que um dos grandes contribuintes para o seu sucesso
passa pelas parcerias estratégicas estabelecidas, nos mais diversos quadrantes.
Nesse sentido, em 2018 a Solsef quer continuar a fomentar a relação umbilical com a Congregação
dos Missionários do Espírito Santo e, à semelhança de anos anteriores, potenciar igualmente as relações
com outros parceiros e, assim, contribuir para um funcionamento mais profícuo.

Objetivos
1

2
3

Aumentar o sentido de pertença dos JSF;
Fomentar as parcerias construídas com MOMIP, LIAM, CEPAC (Centro Padre Alves
Correia) e restante Família Espiritana;
Potenciar parcerias externas à Família Espiritana;

Atividades Previstas
1.1. Dinamização do planeamento estratégico acordado para a parceria JSF / Solsef;

2.1. Participação nas atividades Família Espiritana;

3.1. Dinamização das parcerias existentes com Universidades;

3.2. Levantamento de necessidades concretas da Associação com posterior estabelecimento de parcerias

para suprimir as respetivas lacunas.
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Angariação de
Fundos e
Sustentabilidade
Financeira
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A Solsef tem enfrentado grandes desafios para garantir a sua sustentabilidade financeira. Desta forma, as candidaturas a linhas de financiamento públicas específicas para o terceiro setor são fundamentais
para garantir o desenvolvimento da Associação.
Desta forma, os apoios que continuará a receber são fundamentais não só para garantir a execução
dos projetos de cooperação, como são um investimento importante na profissionalização dos recursos humanos para que melhor possam trabalhar os nossos eixos de Atuação: Educação para o Desenvolvimento,
Cooperação Internacional e Voluntariado Internacional.

Objetivos
1

2
3

4

Garantir a angariação de fundos para os projetos através de co-financiamento de
fundos públicos e privados;
Garantir a angariação de fundos através da organização de eventos e atividades
que promovam a Solsef e os seus projetos;
Dinamizar o financiamento de particulares através do aumento do número de
sócios pagantes;
Aumentar as receitas próprias através da dinamização da Loja Solidária ao longo
de todo o ano.
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Atividades Previstas
1.1.

Implementação da agenda de candidaturas anuais a entidades públicas e privadas;

2.1. Organização de eventos em parceria com diversas entidades (JSF, Paróquias e outras instituições);
2.2. Dinamização da campanha “Dias de Sol”;

2.3. Organização de um Ciclo Anual de Workshops Solidários;

2.4. Realização de Feiras Solidárias em diversas zonas do país;

3.1. Aumento dos benefícios para os sócios da Solsef, através de promoções ou de ofertas de bilhetes/
entradas que entidades/instituições possam oferecer;
3.2. Divulgação de benefícios com vista ao pagamento de quotas dos sócios existentes;

3.3. Realização de campanhas de angariação de novos sócios;

4.1. Dinamização de Loja Solidária de funcionamento permanente, com pelo menos 5 campanhas sazonais;

4.2. Estabelecimento de parcerias sólidas e duradouras com parceiros para a Loja Solidária;

4.3. Dinamização e presença em diversas feiras e paróquias;

4.4. Manutenção das parcerias existentes com lojas físicas e aumento da disseminação desta rede de

parceiros;

4.5. Implementação da Loja Online no site, com dinamização através das redes sociais.
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Comunicação
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A transversalidade da área de Comunicação em qualquer instituição é por demais evidente. A
Solsef não é exceção e a prova disso é que nos últimos anos tem havido uma aposta, com recurso a estágios
académicos e/ou curriculares, em manter um elemento exclusivamente afeto a esta área, sendo que, em
2018, a ideia passa por manter-se a mesma dinâmica.

Objetivos
1

Definir o Plano de Comunicação Institucional da Solsef;

2
3

Tornar a comunicação da Solsef mais eficaz e eficiente;

Reforçar a credibilidade e notoriedade junto dos sócios, voluntários e doadores.

Atividades Previstas
1.1.

Revisão dos fluxos de comunicação interna e externa;

2.1. Desenvolvimento e implementação do Plano de Comunicação das campanhas associadas aos diferentes
grupos de trabalho (Campanhas da Loja Solidária, Feiras Sem Fronteiras, Presentes Sem Fronteiras,
Eventos, entre outros);
2.2. Desenvolvimento e implementação de um Plano de Marketing ;
2.3. Lançamento da campanha da Consignação Fiscal;

3.1. Publicação do Boletim Anual;

3.2. Publicação de quatro newsletters;

3.3. Publicação de quatro notícias no Jornal Ação Missionária;

3.4. Definição e implementação de estratégias para uma comunicação eficiente com os sócios, doadores e

voluntários.
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Obrigado por fazer parte desta missão!

Juntos vamos conseguir com que
o Sol Nasça para Todos
i

www.solsef.org
info@solsef.org
projetos@solsef.org
Rua de Santo Amaro, nº 43 1ª andar
1200-801 Lisboa
213 940 047 | 960 225 472
917 170 726
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