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Nota Introdutória
A Sol sem Fronteiras (Solsef) tem, ao longo dos últimos anos, vindo a crescer, a aumentar o seu raio de ação e a
consolidar boas práticas de funcionamento e gestão. Na procura de fazer mais e melhor, e após termos encontrado
alguma estabilidade financeira, temos aumentado o número de projetos desenvolvidos e apoiados, garantindo a
proximidade com os nossos parceiros de forma a fortalecer a capacidade de gestão.
Neste caminho de crescimento queremos reforçar as nossas relações familiares e apostar no fortalecimento da relação
com os Missionários e Missionárias do Espírito Santo - que deverão ser os nossos parceiros de eleição para a execução
de projetos de Cooperação para o Desenvolvimento - e com os Jovens Sem Fronteiras (JSF), a Liga Intensificadora da
Ação Missionária (LIAM), o Movimento Missionário de Professores (MOMIP) e com o Agrupamento de Escolas da
Atouguia da Baleia, Agrupamento de Escolas 1, 2, 3 de Peniche e Escola Secundária de Peniche, os nossos parceiros
para projetos de voluntariado.
No eixo de Cooperação para o Desenvolvimento, em 2019 vamos aumentar o número de projetos apoiados - passando
para cinco - e sair para além das fronteiras da Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau continuaremos a desenvolver o projeto
“Capacitando Futuro” em Bissorã, e o “Aprendizagem Inclusiva” em Contuboel. Dando continuidade ao projeto de
voluntariado “Abraçar a Missão” 2018, vamos apoiar a criação de um Refeitório Social na Paróquia de Nossa Senhora
das Neves, em São Tomé e Príncipe. Na senda de estreitar as relações com a Família Espiritana, vamos apoiar a partir
de janeiro de 2019, a criação e desenvolvimento de um Centro Social na Paróquia da Virgem do Rosário, no Bairro do
Reducto (perto de Assunção, no Paraguai) e, a partir de setembro de 2019, um segundo projeto em parceria com os
Missionários do Espírito Santo.
No eixo de Voluntariado Internacional, em 2019, iremos contar com dois projetos de voluntariado de curta duração: o
projeto “Ponte” em parceria com os JSF e o projeto “Aprender Vivendo”, em parceria com os Agrupamentos de Escolas
de Atouguia da Baleia, Agrupamento de Escolas 1, 2, 3 de Peniche e a Escola Secundária de Peniche. Iremos ainda
acompanhar a equipa de Voluntariado Missionário Espiritano e a voluntária de longa duração, Gabriela Rodrigues, que
fará 1 ano de voluntariado missionário em Itoculo, Moçambique.
No eixo de Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global, pretendemos consolidar ações que já têm vindo
a desenvolver-se nos últimos anos. A “Foto da Semana”, “Sorrisos de Papel” e “Olhares sobre Africa’s” são exemplos
de algumas iniciativas a continuar que ajudam a capacitar os voluntários da Associação e os parceiros, através da
sensibilização e da intervenção pedagógica.
Contudo, a força da ação da Solsef vai para além do número de projetos e do cumprimento de objetivos. A nossa força
reside nas mãos de todos os que trabalham connosco: na dedicação da equipa executiva, na resiliência dos nossos
parceiros, na disponibilidade dos nossos voluntários, na bondade dos nossos sócios, benfeitores e amigos. Por isso
mesmo, 2019 será um ano para garantir que neste caminho de crescimento e consolidação, encontramos eficácia
organizativa e operacional que nos permita potenciar todos os recursos envolvidos.
Queremos continuar a crescer, mas o enfoque será na consolidação de boas práticas de trabalho e no reforço da Equipa
Solsef. Queremos crescer de forma sustentada e sustentável, com voluntários formados, com presença efetiva no
terreno junto dos nossos parceiros locais para ajudar a acompanhar os projetos e com recursos humanos suficientes
para conseguir planear e executar tudo a que nos propomos fazendo jus ao nosso lema de fazer o Sol nascer para
todos.

Só com o contrib
uto de todos
pode o Sol nasc
er sem Fronteir
as!
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Missão
Visão
Identidade
A 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, 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 parceria com os missionários de várias congregações
e outros parceiros 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, o intercâmbio e a 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 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 manter a fidelidade aos seus 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

O plano de atividades para 2019 assenta no planeamento estratégico 2016/2020, fruto do trabalho e exercício
coletivo de todos aqueles que colaboram com a Solsef e contribuem para a realização da sua missão. Desta
reflexão foi possível encontrar 7 eixos estratégicos, divididos em 7 objetivos estratégicos.

Eixos
Estratégicos
1 . Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

2. Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global
3. Voluntariado Internacional (Curta e Longa duração)
4. Gestão Interna e Funcionamento
5. Parcerias Estratégicas

6. Sustentabilidade Financeira e Angariação de Fundos
7. Comunicação
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Objetivos
Estratégicos
1. Consolidar o eixo de atuação: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

2. Afirmar o eixo de atuação: Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global
3. Fortalecer o eixo de atuação: Voluntariado Internacional (Curta e Longa Duração)
4. Profissionalizar a gestão interna e o funcionamento de Solsef
5. Assegurar uma rede de parcerias estratégicas
6 . Diversificar as fontes de financiamento

7. 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 três colaboradoras
a tempo inteiro; Direção Social, composta atualmente por 7 membros (todos em regime de voluntariado) e
Equipa de Voluntários, num total de aproximadamente 30 elementos que funcionam como uma extensão
dos dois primeiros eixos e catalisam a obtenção de resultados.
Pretende-se reforçar  a equipa executiva com um quarto colaborador a tempo inteiro, bem como continuar a
apostar em estágios (curriculares e profissionais) na área de Comunicação, Multimédia e Audiovisuais.
5
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Cooperação
Internacional para o
Desenvolvimento

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. Em 2019, a Solsef
pretende 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.

Capacitando Futuro
Projeto em parceria com a Associação “Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo” (ADPP - Guiné-Bissau),
iniciado 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 Motorizada
e Bicicleta”, “Informática Básica e Manutenção e Reparação de Computadores” e “Corte e Costura”) e a
partilha de conhecimentos com a comunidade do setor (600 pessoas).
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Aprendizagem Inclusiva
Projeto de apoio ao desenvolvimento de capacidades do Centro Educacional Irmã Valdelícia (no setor de
Contuboel, na Guiné-Bissau) em aliança com as escolas públicas localizadas na área de intervenção, iniciado
em outubro de 2018 e a decorrer até maio de 2020. Em parceria com a Congregação de Santa Teresinha
do Menino Jesus , tem como objetivo a conceção e elaboração do projeto que resulta das necessidades
sentidas pela população e transmitidas pelos parceiros no local. Pretende-se com este projeto apoiar o
desenvolvimento sustentável do Centro Educacional Irmã Valdelícia através da criação de infraestruturas
de refeição; a ampliação dos espaços recreativos e desportivos; o reforço do currículo pedagógico para a
integração de alunos/as com necessidades educativas especiais em coligação com o corpo docente das escolas
públicas do setor e o fortalecimento da vinculação com o contexto comunitário a partir da dinamização de
iniciativas de empreendedorismo direcionadas ao abastecimento alimentar nas cantinas escolares.
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Refeitório Social
No seguimento do projeto Abraçar a Missão 2018, com o apoio da LIAM, MOMIP e em parceria com as Irmãs
Franciscanas Hospitaleiras, em 2019 será finalizado o projeto de criação de um Refeitório Social na Paróquia
de Nossa Senhora das Neves, em São Tomé e Príncipe. Iniciado em agosto de 2018, o projeto tem como
objetivo contribuir para o apoio alimentar de crianças e idosos em risco de exclusão social na comunidade
das Neves, através da criação de uma Cozinha e Refeitório Social e da realização de formações sobre nutrição
e qualificação de pessoal local.

Centro Social no Reducto
Paraguai
No âmbito da relação de parceria entre a Solsef e a Família Espiritana, a Solsef irá apoiar a criação e
desenvolvimento de um Centro Social na Paróquia da Virgem do Rosário, no Bairro do Reducto (perto
de Assunção, no Paraguai). Em parceria com os Missionários do Espírito Santo, pretende-se reforçar o
departamento de ação social da comunidade através da criação de um Centro Social capaz de desenvolver
atividades de formação para a prevenção de drogodependência, a melhoria da empregabilidade dos jovens,
a redução de casos de violência e a promoção feminina.
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Objetivos
1

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

2
3

Consolidar práticas de profissionalização nas áreas de gestão do ciclo de
projeto;
Manter um foco setorial (saúde e educação) de intervenção procurando
apoiar mais projetos ligados à Congregação dos Missionários do Espírito
Santo;

4

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 cinco projetos de cooperação - “Capacitando Futuro” – Fase II,

“Aprendizagem Inclusiva”, “Refeitório Social”,  “Centro Social no Reducto” e  apoio a um
projeto e parceria com Missionários do Espírito Santo, ainda a definir;

2.1. Reforço dos conhecimentos e competências dos parceiros no âmbito do “ciclo do

projeto” e áreas técnicas;

2.2. Garantia de acompanhamento dos projetos no terreno de forma continuada;

3.1. Levantamento de projetos de cooperação junto da Congregação dos Missionários do

Espírito Santo;

3.2. Apoio ao desenvolvimento e gestão de projetos de Cooperação Internacional para o

desenvolvimento nas áreas da educação e saúde em Missões Espiritanas;

4.1. Realização de visitas de acompanhamento aos projetos no terreno;

4.2. Sinalização dos projetos através da colocação de placas identificativas.
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Educação para o
Desenvolvimento
e a Cidadania Global
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Enquadramento
A promoção da Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global (EDCG) e, através dela, de uma cidadania
ativa e responsável, constitui um contributo inegável para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), para garantir que todas as pessoas adquiram conhecimentos e capacidades necessárias
para promover o desenvolvimento sustentável, promovendo os direitos humanos, a igualdade de género, a
promoção de uma cultura de paz e não-violência, a cidadania global, e a valorização da diversidade cultural
e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
Em 2019 pretende-se continuar a capacitar os voluntários da Associação e dos parceiros para melhor
capacitar para a compreensão crítica e a participação no desenvolvimento local e internacional, através da
sensibilização e da intervenção pedagógica.
Pretende-se também integrar no quadro de ação da Solsef, o conceito de Educação para o Desenvolvimento
e a Cidadania Global, enquanto resultado de um processo de construção da narrativa pelo Grupo de Trabalho
de EDCG da Plataforma Portuguesa das ONGDs, e do qual a Solsef faz parte, enquanto contribuição para o
novo quadro de referência da ED em Portugal.

Formar para Multiplicar
O projeto visa formar e capacitar os associados e voluntários da Solsef para uma melhor integração e atuação
em contexto de voluntariado internacional, permitindo a aquisição de competências relacionadas com a
educação e cooperação para o desenvolvimento aplicáveis ao voluntariado. Os voluntários serão formados
também para a aquisição de conhecimentos e competências para prestar primeiros socorros em situações de
doença ou acidente, nesse mesmo contexto de voluntariado internacional.
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.

12

Foto da Semana
Missões Católicas
Com este projeto, será dado a conhecer o trabalho social desenvolvido pelas Congregações Religiosas, sob o
ponto de vista da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Assim, será feita uma sensibilização para
os problemas do desenvolvimento no mundo global e consciencialização para os projetos de desenvolvimento
sociais que as Congregações Religiosas apoiam, de forma a promover a dignidade humana e a garantir os
direitos básicos das populações, contribuindo para a (in)formação dos seguidores da Solsef.

Foto da Semana
Histórias de Vida
Pretende-se dar a conhecer histórias de vida com as quais os voluntários se cruzam durante os projetos de
voluntariado internacional, apresentando-as sob o ponto de vista da Educação para o Desenvolvimento e a
Cidadania Global. Através do projeto, pretende-se promover a equidade e a fraternidade entre comunidades,
consciencializando a população portuguesa para as assimetrias sociais, a riqueza da diversidade cultural e
para a promoção da dignidade humana.
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Olhares sobre África's III
O projeto tem como objetivo incentivar a realização de atividades de intercâmbio cultural além-fronteiras com
uma moral baseada na necessidade de aproximar culturas desde os princípios da tolerância e da integração
social.

Sorrisos de Papel
O presente projeto, realizado com a equipa da Loja Solidária da Solsef, e incluído no contexto da Campanha
de Natal da Solsef, propõe que as crianças de diversas escolas e centros de estudo parceiros possam adquirir
postais de Natal e posteriormente fazer a sua entrega a utentes idosos residentes em diversas instituições.
Tem como objetivos: (1).- A promoção da solidariedade sem fronteiras, apoiando um projeto educativo; (2).A promoção do contacto intergeracional entre as crianças e os mais idosos e (3).- A redescoberta da forma
tradicional e especial da época natalícia, escrevendo um postal de Natal.
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Objetivos
1

Garantir a execução contínua de projetos de Educação para o Desenvolvimento
e a Cidadania Global (EDCG) na área de Educação Não-Formal;

2
3

Criar agentes multiplicadores de EDCG através da formação certificada nas
áreas de EDCG, 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 EDCG (financiamento público e
privado);
1.2. Formulação de projeto de EDCG em contexto extra-escolar com incidência na temática
cultural e artística;
2.1.

Construção de um plano formativo adequado à formação de voluntários sobre Educação
e  Cooperação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global no Voluntariado e PrimeirosSocorros em contexto de Voluntariado Internacional;

3.1.

Estabelecimento de novas parcerias estratégicas para implementação de novos projetos;

3.2. Consolidação de parcerias estratégicas já existentes.
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Voluntariado
Internacional

Enquadramento
O voluntariado faz parte da Associação desde as suas origens, por ser até um dos motivos da sua criação.
Em conjunto com os JSF, a Associação tem desenvolvido projetos neste campo de forma a contribuir para a
participação dos jovens em projetos de voluntariado.
Além deste movimento, desde 2016 que a Solsef tem alargado as suas parcerias a outros movimentos da
Família Espiritana, como a LIAM e o MOMIP. Nesse mesmo ano iniciou-se uma nova parceria com algumas
escolas de Peniche, com o intuito de realizar um projeto de voluntariado para alunos e professores.

Projetos
Em 2019, a Associação irá contar com dois projetos de voluntariado internacional de curta duração: o projeto
Ponte em parceria com os JSF e o projeto Aprender Vivendo, em parceria com os Agrupamentos de Escolas
de Atouguia da Baleia, de Peniche e a Escola Secundária de Peniche.
Desde 2015, que os sócios da Associação têm oportunidade de participar no projeto Ponte. Este projeto
realiza-se num país de língua oficial portuguesa, tendo a duração de um mês.
O projeto “Aprender Vivendo”, realiza-se desde 2016 com os alunos e professores. No verão de 2019, este
projeto de curta duração levará sete voluntários ( quatro alunos e três professores) e um representante da
Solsef até Contuboel, região de Bafatá, na Guiné-Bissau.
Em 2019, a Associação dará continuidade ao seu programa de formação de voluntários do projeto Ponte, do
projeto Aprender Vivendo e acompanhará, no âmbito do Voluntariado Missionário Espiritano, a voluntária
Gabriela Rodrigues ao longo do seu ano de voluntariado, que se iniciará em janeiro.

17

Objetivos
1

2
3

Apoiar o voluntariado de longa duração, apostando, tanto na formação no
âmbito da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, como durante
o projeto de voluntariado de longa duração propriamente dito;
Promover o voluntariado de curta duração como veículo de cidadania
global;
Sistematizar os projetos de voluntariado.

Atividades Previstas

1.1.

Integração na equipa de Voluntariado Missionário Espiritano, de forma a ajudar na
organização de ações de formação para o envio dos voluntários de longa duração, tal como
no acompanhamento ao longo do ano de formação dos mesmos;
1.2.

Pedido de envio de relatório periódicos por parte do voluntário ao longo do seu
voluntariado;
2.1.

Divulgação dos projetos de voluntariado desenvolvidos;

2.3.

Divulgação dos projetos de voluntariado a realizar;

3.2.

Apoio no projeto “Aprender Vivendo”;

2.2. Realização de ações de formação nas áreas da Cidadania Global;
3.1.

Apoio no projeto em parceria com os Jovens Sem Fronteiras - “Ponte”;

3.3.

Definição e preparação de projeto(s) de voluntariado para 2019.

18

Gestão
Interna e
Funcionamento

19

Enquadramento
Tendo em conta as áreas de atuação, apenas com uma gestão eficiente e eficaz é possível que todos os
objetivos sejam atingidos. Desta forma surge a proposta de reforço da equipa executiva para que o futuro
da Solsef seja pautado por um crescimento sustentado. A juntar a esta decisão, foi definido como estratégia
apostar na consolidação de práticas de trabalho - com reforço de competências nas ferramentas de trabalho
(Salesforce e Toc online) e melhoria de comunicação interna.

Objetivos
1

Aumentar a profissionalização da gestão;

2

Potenciar o sentido de pertença.

Atividades Previstas

1.1.

Reforço da Equipa Executiva;

1.2.

Reforço de competências nas áreas de maior fragilidade, com revisão e
melhoramento de procedimentos de gestão de tesouraria;
1.3.   Consolidação do funcionamento da Direção Social e da articulação com a Equipa

Executiva, centrando a sua ação ao nível estratégico;
2.1.

Criação de modelo de valorização e reconhecimento da Equipa Executiva e dos
Voluntários.
20

Parcerias
Estratégicas
21

Enquadramento
Com uma identidade fortemente consolidada por 25 anos de trabalho no seio da Família Espiritana, a
Solsef está consciente da importância das parcerias estabelecidas com os diversos membros desta Família.
Pretendemos reforçar e consolidar a relação com os JSF, bem como trabalhar cada vez mais com os restantes
movimentos da Família Espiritana – a saber MOMIP e LIAM, e ainda abraçar novos parceiros.

Objetivos
1

Aumentar o sentido de pertença dos JSF à Solsef;

2
3

Fomentar as parcerias construídas com MOMIP, LIAM, CEPAC   e restante
Família Espiritana;
Potenciar parcerias externas à Família Espiritana.

Atividades Previstas

1.1.

Reforçar a relação com os JSF e a comunicação com a Coordenação Nacional, tentando
retomar a implementação do planeamento estratégico acordado para a parceria JSF/
Solsef;

1.2.

Sensibilização/mobilização dos JSF para as atividades organizadas pela Solsef;

2.1.

Participação nas atividades da Família Espiritana;

2.2. Dinamização de eventos/campanhas em parceria com membros da Família Espiritana;
2.3. Realização de sessões formativas sobre as áreas de intervenção da Solsef;

2.4. Realização de reuniões regulares com o Provincial dos Missionários e  com a Superiora

de Distrito das Missionários do Espírito Santo;

3.1.

22

Criação e dinamização de bases de dados com potenciais parcerias de diversos setores de atividade.

Angariação de fundos
&

Sustentabilidade
financeira
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Enquadramento
Uma das maiores qualidades da Solsef é o desejo de chegar sempre mais longe no concretizar dos seus
objetivos. Esse desejo reflete-se no trabalho diário da Direção Social, da Equipa Executiva e de todos os
voluntários que dão vida à Associação. Diante das dificuldades na angariação de fundos e na promoção da
sustentabilidade, persiste sempre a vontade de lutar para que a Solsef não pare de crescer e de apoiar os
projetos que estão em execução.
As campanhas e os eventos tornam-se mais do que formas de garantir a sustentabilidade. Através delas,
procura-se sensibilizar outros públicos-alvo para que venham a contribuir para os projetos e a ajudar em
todas as tarefas.

Objetivos
1

2
3

4
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Organizar eventos de angariação de fundos promovendo a sustentabilidade da Solsef e dos seus Projetos;
Aumentar o Financiamento Público e Privado;
Impulsionar o financiamento de particulares através do aumento do
número de sócios pagantes;
Aumentar as receitas próprias, mantendo a dinamização da Loja Solidária
ao longo do ano, através de desenvolvimento da loja online e participação
em feiras e vendas solidárias.

Atividades Previstas
1.1.

Potenciação de parcerias entre a Solsef e outras Instituições Privadas na realização de
eventos;
1.2.

1.3.

Criação de uma agenda de Eventos Solidários;
Descentralização dos eventos por outros pontos do país;

1.4.

Implementação de um calendário de visitas às paróquias amigas da Solsef, como forma
de divulgar a associação e os Projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
em execução;
1.5.

Dinamização da campanha “Dias de Sol” para angariação de fundos com empresas e
entidades privadas;
2.1.

Criação de uma agenda de candidaturas;

2.2.

Continuar a beneficiar do Financiamento Público, pelo apoio aos Projetos de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento da Solsef, e por outros apoios a atividades
que promovem o Intercâmbio cultural, entre Portugal e África;
2.3.

Aumento do Financiamento Privado, pelas doações de Empresas e outros Institutos
Privados às atividades realizadas pela associação;
2.4.

Aumento dos donativos particulares;

3.2.

Beneficiamento dos sócios com oferta de bilhetes para eventos/espetáculos;

3.4.

Realização de campanhas de angariação de novos sócios;

3.1.

Aumento da rede de parceiros com benefícios para os sócios;

3.3.

Divulgação dos benefícios com vista ao pagamento de quotas dos sócios existentes;

4.1.

Dinamização da Loja Solidária de funcionamento permanente, com campanhas focadas
na venda a particulares, com recurso a 5 campanhas sazonais;
4.2.

Estabelecimento e fortalecimento de parcerias sólidas e duradouras com fornecedores
de artigos para a Loja Solidária;
4.3.

Definição e implementação da agenda de feiras, eventos e missas solidárias a estar
presente com banca da Loja Solidária;
4.4.

Aumento da profissionalização da imagem da Loja Solidária com recurso a materiais de
apoio à venda;
4.5.

Dinamização de campanhas de “Celebrações Solidárias” (ex.: casamentos, batizados,
aniversários, etc.);
4.6.

Implementação da Loja Online no site e dinamização no Facebook.
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Comunicação
Enquadramento
A comunicação é um pilar essencial de qualquer organização, não sendo diferente nas ONGD’s. É importante
tanto para fora como para dentro e é uma área transversal a todas as outras, pois nenhuma é capaz de
funcionar plenamente sem comunicar.
A Solsef percebeu isso há algum tempo e, como tal, tem sido possível receber vários estágios nesta área,
focados inteiramente na melhoria dos meios de comunicação.  Em 2019 pretende-se continuar com esta
dinâmica e procurar ter estagiários a complementar a equipa de comunicação.
Ao longo dos anos, a Solsef tem vindo a crescer, a chegar a mais pessoas, e isso deve-se ao esforço até
agora feito. Deste modo, é possível dar a conhecer a sua missão, visão e identidade, divulgar as campanhas,
eventos e projetos para que o Sol possa Nascer para Todos.
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Objetivos
1

Analisar e definir o Plano de Comunicação Institucional da Solsef;

2
3

Elaborar o Plano de Comunicação para as atividades ao longo do ano de
acordo com o público alvo;
Reforçar a proximidade e notoriedade da Solsef junto dos sócios, voluntários e doadores (nomeadamente a Família Espiritana, entre outros).

Atividades Previstas
1.1. Reflexão sobre as políticas de comunicação interna/externa e reestruturação das
mesmas;
2.1. Desenvolvimento dos materiais de comunicação para as campanhas associadas às
diferentes Equipas de Trabalho (Campanhas da Loja Solidária, Presentes sem Fronteiras,
Eventos, Sócios, feiras com a presença da Solsef, entre outros);
2.2. Desenvolvimento e execução da campanha de Consignação Fiscal;
3.1. Publicação do Boletim Anual;

3.2. Publicação de quatro newsletters;

3.3. Publicação de uma notícia mensal no Jornal Ação Missionária;

3.4. Publicação de algumas rubricas (como a Foto da Semana, Histórias de Vida, Projetos de
Cooperação em andamento…);
3.5. Elaboração de campanhas de captação de sócios;

3.6. Dinamizar a iniciativa “Angariação de Fundos no Aniversário” no Facebook
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Juntos fazemos
o Sol Nascer para
Todos

i www.solsef.org @ info@solsef.org
213 940 047 | 917 170  726 | 960 225 472
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