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Nota
Introdutória
O ano de 2020 será, mais uma vez, desafiante para a Sol Sem Fronteiras (Solsef). Sempre com os olhos
postos no futuro e com a certeza que queremos continuar a fazer bem com a dedicação que a Associação
abraçou desde sempre.
A Solsef tem feito um caminho do qual se orgulha, sempre com o enfoque nos Eixos de Atuação, como
os Projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Voluntariado Internacional e Educação
para o Desenvolvimento e Cidadania Global (EDCG). Todos os eixos são essenciais para nos manter fiéis
aos nossos propósitos, para os quais a Solsef existe, dar voz aos que não têm voz e abrir portas para todos
aqueles que julgavam impossível ter acesso à educação e saúde.
Os desafios para 2020 são ambiciosos e exigentes, ao nível da sustentabilidade financeira. Os obstáculos
não nos param, pelo contrário ajudam-nos a ser melhores na busca de novas formas de financiamento
e a fazer uma melhor divulgação para chegarmos a outros públicos para que estes possam conhecer a
realidade dos países em desenvolvimento.
Estamos prontos para mudanças porque temos a certeza que estamos preparados para todas elas,
abraçados ao nosso lema: juntos faremos o Sol nascer para todos!
Mónica Ferreira – Presidente da Sol sem Fronteiras  

Só com o contrib
uto de todos
pode o Sol nasc
er sem Fronteir
as!
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Missão,
Visão e
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 humano sustentável,
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 este objetivo, a Solsef desenvolve projetos em parceria com vários parceiros locais, contando com
a participação de voluntários com formação e preparação adequadas, e também intervém ativamente na
sensibilização da juventude portuguesa para a solidariedade, potenciando o voluntariado, o intercâmbio
cultural além-fronteiras e a formação humanista entre jovens.
É uma associação que tem como atributos essenciais e distintivos a solidariedade vivida sem fronteiras
humanas e a juventude que trabalha em prol de outros jovens de forma rigorosa e transparente. A Solsef,
sinónimo de credibilidade, desenvolve projetos com alicerces num crescimento contínuo e sustentado e 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 desta ONGD 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 2020 assenta no planeamento estratégico 2016/2020, fruto do trabalho e exercício
coletivo de todos aqueles que colaboram com a Solsef e contribuem para a concretização da sua missão.
Desta reflexão foi possível encontrar 7 eixos estratégicos, divididos em 7 objetivos estratégicos.
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Eixos
Estratégicos
- Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

2  -  Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global
3  -  Voluntariado Internacional (Curta e Longa duração)
4

-  Gestão Interna e Funcionamento

6

-  Sustentabilidade Financeira e Angariação de Fundos

5

- Parcerias Estratégicas

7 - Comunicação
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bjetivos
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 quatro colaboradoras
a tempo inteiro); 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, catalisando a obtenção de resultados).
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Cooperação
Internacional para o
Desenvolvimento

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 sempre o enfoque na área de educação e a saúde. Em 2020, 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.
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Aprendizagem
Inclusiva
Guiné-Bissau
O 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, feito 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 que conta com mais de 300 alunos/
as. Com a Fase I terminada, na Fase II, que estará a decorrer até maio de 2020, a Solsef pretende reforçar
o currículo pedagógico para a integração de alunos/as com necessidades educativas especiais em coligação
com o corpo docente das escolas públicas do setor, ter um banco de bolsas criado para crianças em risco de
exclusão social, bem como ampliar os espaços recreativos e desportivos do Centro Educacional Irmã Valdelícia
para permitir a organização de campeonatos desportivos ao nível do setor. O projeto APRENDIZAGEM
INCLUSIVA conta com o cofinanciamento do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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Inovação
Educativa
Moçambique
O projeto INOVAÇÃO EDUCATIVA, em parceria com os Missionários do Espírito Santo em Nampula, tem
como objetivo apoiar o desenvolvimento de capacidades da Escola Comunitária São João de Deus (na
cidade de Nampula, em Moçambique), com capacidade para 1555 discentes provenientes principalmente
do bairro de Mutauanha, através da criação de infraestruturas escolares (biblioteca, laboratório e sala de
informática) no Pólo II para permitir a ampliação da oferta formativa até 12ª classe. O projeto INOVAÇÃO
EDUCATIVA é financiado graças às campanhas de angariação de fundos promovidas pela Solsef junto dos
Jovens sem Fronteiras (JSF), da Liga Intensificadora da Ação Missionária (LIAM) e do Movimento Missionário
de Professores (MOMIP).
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Crescemos
Juntos
Paraguai
No âmbito da relação de parceria entre a Solsef e a Família Espiritana, a Solsef está a apoiar a criação e
desenvolvimento de um Centro Social na Paróquia “Virgen del Rosario”, no Bairro do “Reducto”, perto de
Assunção (Paraguai). Em parceria com os Missionários do Espírito Santo no Paraguai, pretende-se reforçar o
departamento de ação social da comunidade através da criação de um Centro Social capaz de desenvolver
atividades de formação social para a prevenção de toxicodependência, para melhorar a empregabilidade de
jovens, para reduzir os casos de violência e para a promoção feminina. Em 2019 já foram construídas 3 salas
de formação e em 2020 prevê-se não só equipar as salas, como construir um alpendre polivalente. O projeto
CRESCEMOS JUNTOS é financiado graças às campanhas de angariação de fundos promovidas pela LIAM e
pelo MOMIP.
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Objetivos
1

2

3

4

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

Consolidar práticas de profissionalização nas áreas de gestão do ciclo de projeto;
Apoiar a intervenção da Congregação dos Missionários do Espírito Santo na identificação,
formulação e acompanhamento de projetos de cooperação para o desenvolvimento;
Aumentar a presença 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 ou
instituições que garantam a sustentabilidade das intervenções;
1.2. -  Execução de três projetos de cooperação: “Aprendizagem Inclusiva-Fase II”, “Inovação Educativa” e
“Crescemos Juntos”;
1.3. -  Identificação de um novo projeto de cooperação a apoiar em 2021;

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. - Integração no Gabinete Central de Desenvolvimento 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
12

Introdução
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.

Em 2020 pretende-se que estes valores sejam transmitidos não só através dos projetos desenhados para
acontecerem num espaço e tempo previsto, mas também através das plataformas digitais em que a Solsef
marca presença.

Por um lado, planeia-se que o Instagram seja potenciado como uma plataforma de comunicação educativa,
que apele à reflexão e à partilha de cenários e histórias de vida de outras culturas. Deste modo, os cidadãos
que seguem a Solsef nesta rede social poderão tomar consciência acerca de problemas, alegrias, realidades
e histórias que acontecem noutros continentes, a partir do seu telemóvel.
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Projeto

“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 EDCG. 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.

O projeto terá uma componente no Facebook, em que a história de vida será contada mais a fundo, e uma
componente no Instagram, em que o foco será na possível ponte que se possa estabelecer entre a vida da
pessoa em causa e a vida de cada um de nós. O objetivo é criar empatia e fortalecer a ligação entre a vida em
geral do nosso público português, a vida em particular de algumas pessoas do nosso público beneficiário e a
vida em geral dos nossos beneficiários indiretos.
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Projeto

“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.
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Projeto

“Foto da Semana Curiosidades”

Neste projeto pretende-se dar a conhecer, através do Instagram, algumas curiosidades sobre os países onde a
Solsef dinamiza projetos de Voluntariado ou projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.
Estas curiosidades têm como objetivo sensibilizar os seguidores da página de Instagram para um contacto
mais próximo com as diferentes realidades que se vivem noutros países e noutras culturas. Será uma forma
de divulgar algumas particularidades características da Guiné-Bissau, Moçambique, entre outros países, e de
conferir às suas comunidades um perfil com profundidade e caráter.
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Projeto

“Sorrisos de
Papel”

O presente projeto, realizado junto da 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 residentes em diversas Instituições de
Solidariedade Social. O projeto “Sorrisos de Papel” tem como objetivos: (1).- A promoção da solidariedade
sem fronteiras, apoiando um projeto educativo; (2).- A promoção do contacto entre as crianças e adultos de
contextos diferentes; e (3).- A redescoberta da forma tradicional e especial da época natalícia, escrevendo
um postal de Natal.

Para além destes três objetivos, o projeto almeja ainda consciencializar as crianças das escolas portuguesas
para a existência de realidades diferentes, desigualdades e injustiças sociais que afetam crianças da mesma
idade noutros países.
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Projeto

“My Migration”

MyMigration é um projeto que tem como principal objetivo fazer uma análise de expectativas do processo
migratório rumo “à Europa” tendo em conta a perspetiva dos protagonistas na origem e no destino. Deste
modo, será realizado um documentário que irá recolher as histórias de vida de 15 jovens na Guiné-Bissau,
que pretendem procurar novas oportunidades na Europa, bem como as experiências de vida de 30 jovens
imigrantes em Espanha e Portugal. Estes 45 jovens serão os protagonistas do documentário e antes de
iniciarem a produção do mesmo terão a oportunidade de frequentar ações de formação.
Após a capacitação dos 45 participantes, os jovens irão partilhar as histórias de vida e será produzido o
documentário que irá ser disseminado e partilhado nos 3 eventos (Lisboa, Madrid e Bissau) previstos no
projeto e que pretendem fazer uma reflexão acerca das diferentes realidades que estão na origem e no
resultado dos processos migratórios.
O projeto planeia abordar o tema de emigração com honestidade, apresentando diferentes contextos e
casos em que a migração pode ter resultados diferentes, dando visibilidade às múltiplas reações perante
a diferença entre as expectativas e a realidade destes movimentos e sensibilizando para a importância de
ponderar e refletir sobre a migração tanto nos países de origem como nos países de acolhimento.
MyMigration conta com um consórcio de 4 parceiros: Solsef, Centro Padre Alves Correia (CEPAC), Karibu e
Academia Ubuntu Guiné-Bissau. O projeto foi candidatado ao financiamento da Agência Erasmus+ para o seu
financiamento, mas ainda não foram publicados os resultados. A concretização do projeto dependerá da sua
aprovação pela referida linha de financiamento.
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Objetivos
1

2

3

4

Garantir a execução contínua de projetos de EDCG na área de Educação Não-Formal;
Criar agentes multiplicadores de EDCG através da formação certificada nas áreas
de EDCG, Cooperação Internacional, Primeiros Socorros e Gestão de Projetos;
Desenvolver um plano de comunicação digital com enfoque na EDCG para os
públicos digitais da Sol sem Fronteiras;
Estabelecer parcerias estratégicas associadas a projetos específicos.

Atividades
Previstas
1.1.. -   Execução de projetos de EDCG em parceria com instituições educativas;
1.2.  -   Planeamento de projetos de EDCG em âmbito extraescolar;

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 Primeiros-Socorros em
contexto de Voluntariado Internacional;
2.2. - Construção de um plano formativo adequado à formação de seminaristas da Congregação
dos Missionários do Espírito Santo para preparação de futuros gestores de projetos de Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento;
3.1.   -  Construir e executar um plano de comunicação digital com enfoque na EDCG para o público em
geral;
4.1. - Estabelecimento de novas parcerias estratégicas para implementação de novos projetos;

4.2.  - Consolidação das parcerias estratégicas já existentes associadas a projetos ou iniciativas de EDCG.

19

Voluntariado
Internacional
20

Introdução
O Voluntariado Internacional faz parte da Solsef desde as suas origens, por ser até um dos motivos da sua
criação. Em conjunto com os JSF, a Solsef 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 também uma nova parceria com o
Agrupamento de Escolas de Peniche, o Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia e a Escola Secundária
de Peniche, com o intuito de realizar um projeto de Voluntariado Internacional para alunos e professores.
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Projeto

“Ponte”

Projeto

Projeto que acontece em parceria com os JSF, desde 1993. Em 2020 este realiza-se em Tefé, na Amazónia Brasil, país de língua oficial portuguesa, tendo a duração de um mês e com o objetivo de promover a interação
com a comunidade local, desenvolvendo um contacto estreito com a mesma. A Solsef fará acompanhamento
do projeto, dando continuidade ao seu programa de formação dos voluntários JSF do projeto Ponte.

“Aprender Vivendo”

O projeto Aprender Vivendo, é um projeto de Voluntariado Internacional de curta-duração, em parceria
com o Agrupamento de Escolas de Peniche, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e a Escola

Projeto

Secundária de Peniche, tem como objetivo facultar o desenvolvimento multicultural e profissional, através
de uma convivência missionária, entre os professores, alunos da escola e a comunidade que os recebe. Em
2020, o projeto Aprender Vivendo continuará a ser desenvolvido de forma a preparar a próxima edição, que
se realizará em 2022.

“Abraçar a Missão”

Projeto

Um projeto de Voluntariado Internacional de Curta Duração, para maiores de 30 anos, desenvolvido pela Sol
sem Fronteiras (Solsef) em parceria com os Missionários do Espírito Santo, a LIAM e o MOMIP, nos Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa - PALOP, respondendo às necessidades identificadas pelos parceiros
locais, fazendo uso das suas competências técnicas e da experiência profissional dos voluntários. Em 2020
será feito o trabalho de definição e preparação da próxima edição, que se realizará previsivelmente em 2021.

“Voluntariado Missionário Espiritano”

A Solsef acompanhará, em parceria com a equipa de Voluntariado Missionário Espiritano, os voluntários
Juliana Alves e André Alves ao longo do seu ano de voluntariado em Cabo Verde, que iniciou em outubro
de 2019. Irá igualmente acompanhar possíveis novos voluntários para 2020 que contactem a Equipa de
Voluntariado Missionário Espiritano com a intenção de partir. Além disso, a Solsef procurará fortalecer a
relação com a equipa de Voluntariado Missionário Espiritano, profissionalizando cada vez mais esta parceria.
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Objetivos
1

Apoiar o voluntariado de longa duração, apostando tanto na formação no âmbito
da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, como no projeto de
voluntariado de longa duração propriamente dito;

2

Promover o voluntariado internacional de curta duração como veículo de
cidadania global;

3

Sistematizar os projetos de voluntariado internacional.

Atividades
Previstas
1.1. - Continuidade 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 seu acompanhamento ao
longo do ano de formação;
1.2. - Elaboração de relatórios periódicos em conjunto com o voluntário ao longo do seu voluntariado;
2.1.  -  Divulgação dos projetos de voluntariado internacional de curta duração desenvolvidos;
2.2. -  Realização de ações de formação nas áreas da Cidadania Global para os voluntários;
2.3. - Divulgação dos projetos de voluntariado internacional de curta duração a realizar;
3.1. -  Apoio no projeto “Ponte” em parceria com os JSF;

3.2. - Acompanhamento do grupo de voluntários do projeto “Aprender Vivendo” de 2019;
3.3. - Apoio e planeamento da próxima edição do projeto “Aprender Vivendo”, em 2022;
3.4. - Definição e preparação de projeto(s) de voluntariado internacional para 2021.

3.5. - Definição e preparação de projeto(s) de voluntariado internacional para 2021.
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Gestão
Interna e
Funcionamento
24

Introdução
Tendo em conta o crescimento da Solsef nos últimos anos, não só com aumento dos projetos geridos, como
com o amadurecimento da Loja Solidária, a tentativa de reforçar cada vez mais as relações com os nossos
parceiros estratégicos e os desafiadores objetivos financeiros a atingir em 2020, há que não descurar a
preocupação com a motivação da equipa executiva.
Adicionalmente, com a contratação em 2019 de mais um membro para a equipa executiva, é finalmente
possível a Direção Social reorganizar a sua forma de trabalhar de forma a focar-se cada vez mais em questões
estratégicas e menos em questões operacionais.
Assim sendo, a nível de gestão interna e funcionamento, apresentam-se 2 objetivos para 2020, o primeiro
focado no funcionamento da Direção Social e o segundo no desenvolvimento da Equipa Executiva.

Objetivos
1

2

Consolidar o Funcionamento dos órgãos sociais;
Potenciar a realização e valorização dos colaboradores.

Atividades
Previstas
1.1. -    Revisão da rotina de funcionamento da Direção Social e da articulação com Equipa Executiva, com
vista a garantir a sua ação ao nível estratégico;
1.2. - Promoção de uma cultura de participação organizacional que envolva Direção Social, Equipa Executiva
e Voluntários;
1.3 -  Investimento na monitorização e avaliação de impacto do trabalho desenvolvido;

2.1.  - Criação de modelo de avaliação e reconhecimento da Equipa Executiva, que proporcione um crescimento
e desenvolvimento profissional e humano dos colaboradores.
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Parcerias
Estratégicas
26

Introdução
Com uma identidade fortemente consolidada por 26 anos de trabalho no seio da Família Espiritana, a Solsef
está consciente da importância das parcerias estabelecidas com os diversos membros desta Família. Dito
isto, em 2020 o envolvimento e mobilização dos JSF continua a ser um desafio que tem que ser abraçado. O
mesmo se aplica ao esforço que tem que ser aplicado no reforço da presença junto dos restantes movimentos
da Família Espiritana – a saber MOMIP e LIAM - de forma a garantir que somos reconhecidos por todos como
“a ONGD da Família Espiritana”.

Objetivos
1

2

3

4

Aumentar o sentido de pertença dos JSF à Solsef;
Reforçar a aproximação de MOMIP e LIAM;
Fomentar as parcerias construídas com CEPAC e restante Família Espiritana;
Potenciar parcerias externas à Família Espiritana.

Atividades
Previstas

1.1. -   Garantir proximidade durante momentos chave da relação Solsef-JSF (por ex.: Campanha de Natal
com Roadshow e Tour, acompanhamento do grupo Ponte);
1.2. - Sensibilização e mobilização dos JSF para as atividades organizadas pela Solsef;
1.3 -  Fomentar o sentido de pertença dos projetos da Solsef aos JSF;

2.1.  -  Participação nas atividades da Família Espiritana (por ex.: Magustos Missionários, Assembleias LIAM,
Peregrinação da Família Espiritana, Encontros Nacionais dos Movimentos, etc.);
2.2.  -  Dinamização de eventos e campanhas em parceria com membros da Família Espiritana;
2.3.  -  Realização de sessões formativas sobre as áreas de intervenção da Solsef;
3.1.   -  Execução de projetos em parceria com o CEPAC;

3.2. - Realização de reuniões regulares com os Provinciais dos Missionários e Missionárias do Espírito
Santo;
4.1. - Criação e dinamização de bases de dados com potenciais parcerias de diversos setores de atividade.
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Angariação de Fundos
& Sustentabilidade
Financeira
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Introdução
O ano de 2020 voltará a ser extremamente desafiante e exigente no que diz respeito à angariação de fundos,
uma vez que a Solsef enfrenta novamente grandes desafios no que respeita à sua sustentabilidade financeira.
Neste ano de 2020 queremos manter os nossos vetores de sustentabilidade como são os Sócios, a Loja
Solidária, os Eventos e a Campanha de Consignação Fiscal. Continuaremos com vontade de ser cada vez mais
profissionais naquilo que fazemos.
Queremos aumentar a nossa influência junto das empresas, para conseguimos dinamizar a aquisição dos
nossos artigos solidários, chegar a novos públicos e assim novas formas de angariação de fundos.

Objetivos
1

2

3

4

5

Organizar eventos de angariação de fundos promovendo a sustentabilidade da Solsef e dos
seus Projetos;
Aumentar o financiamento de fundos públicos nacionais e internacionais;
Dinamizar o financiamento privado e de particulares;
Impulsionar o financiamento de particulares através do aumento do número de sócios pagantes;
Aumentar as receitas próprias, reforçando a dinamização da Loja Solidária ao longo do ano.
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Atividades
Previstas
1.1. - Potenciação de parcerias entre a Solsef e outras instituições privadas na realização de eventos;

1.2. - Criação de uma agenda de Eventos Solidários e um planeamento anual de participação em Missas
Solidárias, como forma de divulgar a Solsef e os projetos para os quais está a angariar fundos;
2.1. - Criação de uma agenda de candidaturas a financiamento de fundos públicos (nacionais e internacionais);

3.1. - Criação de uma base de dados de empresas para divulgação dos nossos eventos/atividades aos seus
colaboradores e da mesma forma torná-las nossas donatárias;
3.2. - Aumento dos donativos particulares, através da nossa rede de parceiros e amigos;

4.1. - Beneficiação dos sócios com vantagens vinculadas à oferta de bilhetes para eventos ou descontos em
serviços;
4.2. - Divulgação dos benefícios dos sócios, com o objetivo de manter os existentes e relembrar o pagamento
de quotas anual;
4.3. - Angariação de novos sócios através da realização de uma campanha anual;

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

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

5.3. - Definição e implementação da agenda de feiras, eventos e missas solidárias a estar presente com
banca da Loja Solidária;
5.4. - Fortalecimento da profissionalização da imagem da Loja Solidária com recurso a materiais de
comunicação e imagem adequados;
5.5. - Dinamização de campanhas de “Celebrações Solidárias” (ex.: casamentos, batizados, aniversários,
etc.);
5.6. - Divulgação da Loja Online no site e dinamização no Facebook;

5.7. - Dinamização de produtos da Loja Solidária em plataformas de divulgação online (ex.: eSolidar).
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Comunicação
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Introdução
Tal como a árvore que cai na floresta sem ninguém para ouvir não emite som, também as organizações
da sociedade civil que não comunicam são mudas para os restantes membros da sociedade. Uma vez que
dependemos em grande medida da confiança, da lealdade e da empatia dos indivíduos para com a Solsef,
torna-se essencial comunicar com qualidade e frequência de forma a manter uma relação próspera com o
maior número de membros da sociedade.
Em 2020 pretende-se que esta consciência continue presente em todas as ações desenvolvidas, sendo
transversal e um ponto a considerar sempre que exista uma iniciativa de qualquer eixo de atuação, de forma
a estreitar o elo com os nossos públicos mais próximos – sócios, voluntários, parceiros – mas também a
alargar o conhecimento e reconhecimento da Sol sem Fronteiras a cada vez mais públicos.
Para além da comunicação digital através do website e das plataformas Facebook, Instagram e LinkedIn, há
ainda que coordenar a realização de materiais de comunicação físicos, como flyers, etiquetas, expositores,
decorações para eventos, lembranças para cerimónias solidárias, entre outros artigos.
Por fim, sublinhar que não nos queremos limitar a produzir conteúdo, mas sim a acompanhar, responder e
interagir com os nossos públicos nas plataformas de comunicação, por forma a estabelecer elos de ligação
fortes.
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Objetivos
1

2

3

Definir a Comunicação como veículo da EDCG;
Planificar a comunicação da Sol sem Fronteiras;
Reforçar a proximidade e notoriedade da Solsef junto dos sócios, voluntários e
doadores.
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Atividades
Previstas
1.1. -Execução de um Plano de Comunicação Digital especificamente direcionado para a EDCG (rubricas
como Curiosidades, Histórias de Vida, entre outras);
1.2. - Definição de boas práticas para a concessão de testemunhos de voluntariado internacional responsáveis;
1.3. - Construção de artigos de sensibilização de reflexão para temas do Desenvolvimento Internacional no
jornal Ação Missionária;

2.1. - Definição de Planos de Comunicação para as atividades recorrentes (Campanha de Natal, Consignação
Fiscal, entre outros);
2.2. - Esquematização e execução dos materiais de comunicação para as campanhas associadas às diferentes
Equipas de Trabalho (Campanhas da Loja Solidária, Presentes sem Fronteiras, Eventos, Sócios, entre outros);
3.1. - Aumentar a interação com sócios, voluntários, parceiros e amigos nas redes sociais;

3.2. - Execução de um Plano de Comunicação Digital especificamente direcionado para a relação com os
sócios, voluntários e amigos;
3.3. - Dar continuidade ao sistema de agradecimento dos donativos e outras angariações de fundos;
3.4. - Desenvolvimento e execução da campanha de Consignação Fiscal;
3.5. - Publicação do Boletim Anual;

3.6. - Desenvolvimento do e-mail marketing em função dos diferentes objetivos (informação, divulgação,
angariação de fundos);
3.7. - Publicação de uma notícia mensal no Jornal Ação Missionária;

3.8. -  Privilégio da comunicação personalizada e direta sempre que possível.
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