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Os últimos anos têm sido
desafiantes ao nível da

2021 será um ano desafiante para toda a sociedade, pela

sustentabilidade financeira,

vivência da pandemia da COVID-19, pelo que na Sol sem

e 2021 será mais um ano

Fronteiras (Solsef) também estamos cientes que viveremos
grandes desafios. Ainda assim, mantemos a certeza de querer

em que não baixamos os

continuar a fazer bem, com a mesma dedicação de sempre e

braços: os obstáculos não

com o foco na mais-valia da concretização de todos os nossos

nos param

projetos.
O trabalho da Solsef com o enfoque nos Eixos de Atuação:
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Voluntariado
Internacional e Educação para a Cidadania Global (ECG), tem
vindo a beneficiar em cada ano de maior profissionalização e
com isso a apoiar progressivamente mais beneficiários. Todos
os projetos 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 de qualidade à educação e saúde.
Os últimos anos têm sido desafiantes ao nível da sustentabilidade
financeira, e 2021 será mais um ano em que não baixamos os
braços: os obstáculos não nos param, pelo contrário, ajudamnos 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 e ajudar a promover formas sustentáveis
de vida.
Assim, estamos prontos para mudanças, com a mesma
motivação e dedicação de sempre e sustentados no nosso lema:
juntos faremos o Sol nascer para todos!

Sofia Leite

Presidente da Sol sem Fronteiras
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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 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.
Somos 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 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
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O plano de atividades para 2021 tem por base os mesmos
eixos e objetivos estratégicos presentes 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, que será
pretendido alargar até 2021. Desta reflexão foi possível
encontrar 7 eixos estratégicos, divididos em 7 objetivos
estratégicos.

5
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Eixos Estratégicos
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
Educação para a Cidadania Global
Voluntariado Internacional (Curta e Longa duração)
Gestão Interna e Funcionamento
Parcerias Estratégicas
Sustentabilidade Financeira e Angariação de Fundos
Comunicação

Objetivos Estratégicos
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 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 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
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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.

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 nas áreas de educação e saúde.

Em 2021, 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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Inovação Educativa
MOÇAMBIQUE
O projeto Inovação Educativa, já iniciado em julho de
2020 e 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 à 12ª
classe. O projeto Inovação Educativa é financiado graças
às campanhas de angariação de fundos promovidas
pela Solsef junto dos Jovens Sem Fronteiras (JSF), das
Campanhas de Solidariedade da Família Espiritana e
conta ainda com o apoio da Misereor.

Capacitação Pedagógica
GUINÉ-BISSAU
O projeto Capacitação Pedagógica, a iniciar em janeiro
de 2021 e 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 (GuinéBissau), através da capacitação do corpo docente e da
direção (10 mulheres e 41 homens) e, ainda, a criação
de infraestruturas de apoio. O projeto 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.
9
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Nutrição e Higiene
GUINÉ-BISSAU

O projeto Nutrição e Higiene, a iniciar em junho de
2021 e em parceria com a Cáritas Diocesana de
Bafatá, tem como objetivo 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 refeição (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.

Música sem Fronteiras
BRASIL
O projeto Música sem Fronteiras, a iniciar no último
trimestre do ano de 2021 em parceria com a Congregação
Santa Teresinha do Menino Jesus visa apoiar o
desenvolvimento da Banda Filarmónica do Colégio Santa
Teresinha, em Boquim (Brasil), através da aquisição
de novos instrumentos e fardamentos. Os objetivos
específicos do projeto são os seguintes: 1.- Favorecer a
Banda Filarmónica a realizar apresentações em eventos
(circuitos musicais e desfile cívico); 2.- Ampliar o número de participantes na Banda Filarmónica; 3.Propiciar o desenvolvimento de potencialidades e habilidades de alunos da escola na área musical; 4.Melhorar a autoestima dos participantes; 5.- Despertar no aluno a sensibilidade e o respeito por si e pelo
próximo através da música; 6.- Cooperar com a movimentação cultural da cidade; 7.- Realizar um trabalho
contínuo, social e cultural na cidade e 8.- Capacitar e integrar os jovens músicos, através de aulas teóricas
e práticas, motivando a participação de grupos de estudo, monitorizados pelos professores.
Plano de Atividades | Sol sem Fronteiras
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Missão sócio-caritativa das Irmãs Espiritanas
BRASIL, GUINÉ-BISSAU E HAITI
Fruto da vontade de cada vez mais trabalhar próximos dos Missionários e Missionárias do Espírito Santo,
em 2021 a Sol sem Fronteiras irá apoiar, graças ao esforço das Campanhas de Solidariedade da Família
Espiritana, um Programa de apoio à missão sócio-caritativa das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, que
contém três pequenos projetos, de seguida apresentados, na Guiné-Bissau, no Haiti e no Brasil.

Missão em Kajegut
GUINÉ-BISSAU

Em parceria com as Irmãs Missionárias do Espírito Santo em
Caió (na Guiné-Bissau), gostaríamos de 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 desnutridas, ajuda medicamentosa, apoio às Campanhas de
Vacinação 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
alimentos).
11
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Escola Primária de
Notre Dame

Crescer e florir em
comunidade

HAITÍ

BRASIL

Em parceria com as Irmãs Missionárias do Espírito Santo em
Montagne Lavoûte (Haiti), a
Solsef pretende apoiar a Escola
Primária Notre Dame (em Montagne Lavoûte, Haiti) em medidas de emergência para superar as circunstâncias vindas
pela COVID-19, nomeadamente através da adaptação das
mesas e dos bancos escolares
às medidas de distanciamento
social impostas pelo Ministério
de Educação, apoio na aquisição de manuais escolares e no
fornecimento de bolsas de estudo a alunos/as procedentes
de famílias carenciadas.

Em parceria com as Irmãs Missionárias do Espírito Santo em
Conselheiro Pena (no Brasil),
a Solsef pretende apoiar o desenvolvimento de atividades
comunitárias no Centro Social
Crescer e Florir em Comunidade, que apoia adolescentes
entre os 12 e os 17 anos em situação de vulnerabilidade que
vivem situações de rompimento de vínculos familiares e que
estão sem condições essenciais
de acesso à educação e saúde,
através da aquisição de equipamentos de apoio às atividades
do centro social.

Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Garantir a execução

A 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.

A 1.2

Execução de sete projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento: “Inovação Educativa”, “Capacitação Pedagógica”, “Nutrição
e Higiene”, “Missão em Kajegut”, “Escola de Notre Dame” e “Crescer e
Florir em Comunidade” e “Música sem Fronteiras”.

A 1.3

Identificação de novos projetos de cooperação a apoiar em 2022.

A 2.1

Reforço dos conhecimentos e competências dos parceiros no âmbito do
“ciclo do projeto” e áreas técnicas.

A 2.2

Garantia de acompanhamento dos projetos no terreno de forma continuada.

A 3.1

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

A 3.2

Apoio à identificação e formulação de projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento nas áreas de educação e saúde em
Missões Espiritanas.

A 4.1

Realização de visitas de acompanhamento aos projetos no terreno.

A 4.2

Sinalização dos projetos através da colocação de placas identificativas.

continuada de projetos de
Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento.

Objetivo 2:
Consolidar práticas de
profissionalização nas
áreas de gestão do ciclo de
projeto.

Objetivo 3:

Apoiar a intervenção da
Congregação dos Missionários do Espírito Santo na
identificação, formulação
e acompanhamento de
projetos de cooperação
para o desenvolvimento.

Objetivo 4:
Garantir a presença da

Solsef nos lugares de intervenção.
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Educação para a
Cidadania Global
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Introdução

Em 2021 pretende-se que a ECG se materialize em projetos
e atividades específicos, mas também que seja uma
preocupação transversal aos restantes eixos de atuação, à
formação e à comunicação no seio da organização.

A promoção da Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global (ECG) 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, a valorização da diversidade cultural e
da contribuição da cultura.

Em 2021 pretende-se que a ECG se materialize em projetos e atividades específicos, mas também que
seja uma preocupação transversal aos restantes eixos de atuação, à formação e à comunicação no seio da
organização. Para o ano de 2021 pretende-se educar em duas frentes: em primeiro lugar, atuar junto ao
público primário da Sol sem Fronteiras, no voluntariado e na cooperação internacional, algo essencial para
que os projetos da Associação sejam sustentáveis e responsáveis. Em segundo lugar, pretende-se também
desenvolver a ECG junto do público em geral, nomeadamente jovens e crianças portuguesas que através do
contacto com a Solsef - seja ele direto ou virtual - abrem os seus horizontes e desenvolvem mentalidades
mais conscientes para o mundo e para o desenvolvimento internacional.

Plano de Atividades | Sol sem Fronteiras
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Projetos
Emo(can)ção
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
Sol sem Fronteiras, em nome do IPDJ, I.P., irá executar a ação com a colaboração da Rita Redshoes. Através
de 60 sessões, pretende-se educar para o desenvolvimento e a cidadania global com recurso a diversas
estratégias didáticas que cruzam a música e a psicologia, durante um ano.

Don´t Stop
Um projeto candidatado à Fundação Europeia da Juventude (European Youth Foundation) com vista ao
desenvolvimento do voluntariado jovem enquanto motor do desenvolvimento social, na busca de soluções
de ação e sensibilização para os direitos humanos perante a problemática e a clivagem social reforçada pela
pandemia COVID-19. Com objetivos específicos que se prendem com a criação de plataformas e conteúdos
online e multimédia para a promoção do voluntariado online, o projeto Don’t Stop pretende envolver os
jovens de diversos meios na iniciativa e desenvolver a literacia e conhecimentos técnicos do meio digital por
forma a promover a inclusão e o desenvolvimento dos participantes no binómio tecnológico-humano.

LisboaJovem
Projeto candidatado em 2020 ao apoio financeiro ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios pelo
Município de Lisboa com vista a criar uma rede de parcerias no âmbito da juventude, na área metropolitana de
Lisboa, que conecte instituições da sociedade civil, com foco em 12 áreas estratégicas (Arte e Manifestações
Culturais, Desporto, Lazer, Emprego, Educação Ambiental, Inclusão Social, Igualdade de Género, Educação
em Valores e Aprendizagem de Vida, Os Media, Saúde Mental e Bem-estar, Cidadania Global e Participação
Democrática e Questões Intergeracionais), suscetíveis de ser redimensionadas no decorrer do projeto,
a fim de promover o trabalho colaborativo e fomentar a capacidade de incidência política municipal no
âmbito da juventude e, especificamente, no reconhecimento dos direitos da juventude mais vulnerável.
Para consecução da ação a Solsef conta com a Batoto Yetu Portugal e a Associação Par-Respostas Sociais
(Par), enquanto parceiros executores, e com a participação da Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do
Instituto Português do Desporto e a Juventude-IPDJ, I.P. (DRLVT-IPDJ, IP.), do Centro Da Juventude de Lisboa
(CJL) e do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), enquanto parceiros consultores.

15
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Formação
A formação será primariamente focada na capacitação de voluntários dos projetos de Voluntariado
Internacional da Sol sem Fronteiras, ou de outros agentes de desenvolvimento internacional que possam
beneficiar de formações para uma melhor prossecução dos objetivos dos projetos. Adicionalmente, as
formações serão ainda divulgadas junto dos voluntários nacionais da Associação, por forma a capacitar de
forma mais robusta as suas ações junto da organização. De acordo com a evolução da pandemia COVID-19,
as formações previstas poderão ser adaptadas para ministração via videoconferência e, no caso de serem
presenciais, para benefício dos formandos, todas as condições de segurança serão garantidas.
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Comunicação e Educação para a
Cidadania Global
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 ECG. 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 será desenvolvido sobretudo no Facebook, com o objetivo de 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. Adicionalmente, é uma forma de partilhar
as vivências dos voluntários em terreno e sensibilizar tanto os voluntários como os seguidores da página
para a dignidade, a sabedoria e a importância da vida de cada uma das pessoas com as quais nos cruzamos
além-fronteiras.

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.
As curiosidades são maioritariamente recolhidas pelos voluntários, parceiros e pela técnica de projetos junto
das comunidades locais, pelo que são simultaneamente uma forma de dar testemunho das aprendizagens
vivenciadas no terreno.
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, São Tomé e Príncipe,
Cabo Verde, Angola, Brasil e Paraguai, entre outros países, e de valorizar as particularidades e a riqueza
cultural de outras culturas.

Guarda-FAQtos
Potenciação da plataforma do Instagram para criação de uma rubrica quinzenal com conteúdo educativo e
pertinente, que incida em simultâneo sobre preconceitos habituais ou sobre problemáticas da atualidade
que toquem no âmbito de atuação da Sol sem Fronteiras. Criação de posts multi-foto apenas com texto e
ilustrações que permitam comunicar conhecimentos, quebrar barreiras e sensibilizar para a cidadania.

17
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Garantir a execução

A 1.1

Execução de três projetos ECG: Emo(can)ção; Don’t Stop e LisboaJovem.

A 1.2

Planeamento de projetos de ECG para 2022.

A 2.1

Construção de um plano formativo adequado à formação de voluntários
e futuros parceiros, com oferta de formações certificadas.

A 3.1

Construir e executar um plano de comunicação digital com enfoque na
ECG para o público em geral.

A 4.1

Estabelecimento de novas parcerias estratégicas para implementação
de novos projetos.

A 4.2

Consolidação das parcerias estratégicas já existentes associadas a projetos ou iniciativas de ECG.

contínua de projetos de
ECG na área de Educação
Não-Formal.

Objetivo 2:

Criar agentes multiplicadores de ECG através da
formação certificada.

Objetivo 3:

Desenvolver um plano de
comunicação digital com
enfoque na ECG para os
públicos digitais da Sol
sem Fronteiras.

Objetivo 4:
Estabelecer parcerias

estratégicas e polivalentes.
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Voluntariado Internacional
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Introdução

Este eixo integra ações de voluntariado de curta e de longa
duração, alimentado por parcerias que têm vindo a ser
desenvolvidas com outras entidades dentro da Família
Espiritana [...], mas também fora da mesma.

Constituindo um dos principais pilares da criação da Sol sem Fronteiras, o Voluntariado Internacional faz
parte da associação desde sempre e com uma importância acentuada, contribuindo para proporcionar aos
jovens experiências de voluntariado enriquecedoras e frutíferas para as suas vidas e comunidades.
Este eixo integra ações de voluntariado de curta e de longa duração, alimentado por parcerias que têm vindo
a ser desenvolvidas com outras entidades dentro da Família Espiritana, como os Jovens sem Fronteiras, a
LIAM e o MOMIP, mas também fora da mesma, como é o caso da relação criada com o Agrupamento de
Escolas de Peniche, o Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia e a Escola Secundária de Peniche.

Plano de Atividades | Sol sem Fronteiras
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Ponte
A pandemia COVID-19 trouxe, no ano 2020, fortes impactos nos planos de voluntariado da Sol sem Fronteiras,
nomeadamente na realização do Projeto Ponte que estava previsto para agosto do mesmo ano em parceria
com os Jovens sem Fronteiras e com os Missionários do Espírito Santo. Com efeito, esta ação realizar-se-á em
2021, mantendo todo o planeamento que estava previsto para o ano anterior.
O projeto tem a duração de um mês e tem o objetivo de promover o Voluntariado Internacional Missionário de
Curta Duração, permitindo a um grupo de jovens de Portugal uma inserção numa realidade cultural diferente,
no Município de Tefé (Estado do Amazonas, no Brasil), possibilitando a interação, partilha e aprendizagens
mútuas com a população local, principalmente com os jovens, através de uma proposta formativa abrangente
com ênfase nos valores dos direitos humanos, da cidadania responsável e da cooperação. A Solsef fará o
acompanhamento do projeto junto da equipa coordenadora, dando continuidade ao programa de formação
dos voluntários JSF do projeto Ponte.

Aprender Vivendo
O Aprender Vivendo é um programa de Voluntariado Internacional de Curta Duração, realizado em parceria
com o Agrupamento de Escolas de Peniche, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e a Escola
Secundária de Peniche. Este projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento multicultural e
profissional, através de uma relação missionária entre os professores, alunos e comunidade que os recebe.
Em 2021, o projeto Aprender Vivendo começará a ser desenvolvido, de forma a preparar a próxima edição,
que se realizará em 2022.

Missão Cooperar
O Projeto Missão Cooperar, é um projeto de Voluntariado Internacional de Curta Duração, para maiores de
30 anos, desenvolvido pela Sol sem Fronteiras (Solsef) com a Liga Intensificadora da Ação Missionária (LIAM)
e o Movimento Missionário de Professores (MOMIP), estando agora alargado a outros movimentos e leigos
pertencentes à Família Espiritana, 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 2021, o projeto Missão Cooperar continuará a ser desenvolvido,
de forma a preparar a próxima edição, que se realizará em 2022.

Voluntariado Missionário Espiritano
Integrando a equipa de Voluntariado Missionário Espiritano, a Sol sem Fronteiras continuará a trabalhar na
formação, envio e acompanhamento dos voluntários que, ao abrigo deste programa, partem em projetos de
longa duração.
Em 2021, continuaremos a acompanhar de perto os missionários que regressaram em 2020, providenciandolhes todo o suporte necessário, assim como a preparar possíveis novos voluntários que pretendam partir
através da equipa de Voluntariado Missionário Espiritano.
Além disso, a Solsef procurará fortalecer a relação com esta equipa, trabalhando numa parceria mais
regulamentada e profissionalizada.
21
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Apoiar o voluntariado

A 1.1

Definição e preparação de projeto(s) de voluntariado internacional de
longa duração para 2021/2022.

A 1.2

Continuidade na equipa de Voluntariado Missionário Espiritano, dando
suporte em todas as tarefas administrativas, nomeadamente gestão
logística das viagens, na organização de ações de formação e no acompanhamento dos voluntários ao longo do ano de preparação.

A 1.3

Acompanhamento dos voluntários após o seu regresso.

A 1.4

Divulgação dos projetos de voluntariado internacional de longa duração
desenvolvidos e a realizar.

A 2.1

Definição e preparação do projeto Ponte 2021, Aprender VIvendo 2022
e Missão Cooperar 2022.

A 2.2

Acompanhamento dos grupos de voluntariado internacional de curta
duração, no que diz respeito à sua formação, preparação e envio: Ponte
2021, Aprender Vivendo 2022 e Missão Cooperar 2022.

A 2.3

Divulgação dos projetos de voluntariado internacional de curta duração
desenvolvidos e a realizar.

internacional de 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:

Apoiar, promover e dar
suporte administrativo
e formativo aos projetos
de voluntariado internacional de curta duração
como veículo de cidadania
global.
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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 e os desafios
financeiros face à situação pandémica de 2020, 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,
com mais três colaboradoras, bolseiras do IEFP, que trazem novos desafios de gestão e acompanhamento de
recursos humanos.
A juntar a este crescimento, a Solsef operacionalizou ainda em 2020 um programa de gestão e acompanhamento
de voluntários nacionais, que trouxe uma nova equipa de voluntários regulares que irão apoiar a Solsef
principalmente nas áreas de comunicação e angariação de fundos.
Assim sendo, a nível de gestão interna e funcionamento, apresentam-se 2 objetivos para 2021: o primeiro
focado na motivação e acompanhamento da Equipa Executiva e colaboradoras do atelier e o segundo no
acompanhamento dos voluntários.

Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:

Potenciar a realização e

A 1.1

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

A 1.2

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

A 2.1

Integração de novos voluntários nas equipas de voluntariado nacional
da Solsef.

A 2.2

Monitorização, acompanhamento e avaliação dos voluntários nacionais
da Solsef.

valorização dos colaboradores, reforçando o
espírito de equipa.

Objetivo 2:
Manter um modelo de
acompanhamento de
voluntariado nacional.
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Parcerias Estratégicas
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Introdução
A Solsef tem vindo a consolidar o seu trabalho no seio da Família Espiritana e, reconhecendo a importância
destas parcerias, pretendemos que 2021 seja palco de consolidação e encontro de novos caminhos de
parceria com os diversos membros desta família, mantendo o desenvolvimento do nosso trabalho como “a
ONGD da Família Espiritana”.
Adicionalmente, e sendo 2020 um ano onde os projetos em Portugal no âmbito de ECG cresceram e, com
eles, surgiram novas parcerias, em 2021 queremos consolidar esta nova rede de parcerias feita.

Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:

A 1.1

Promoção 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 1.2

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

A 2.1

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

A 2.2

Dinamização das Campanhas da Família Espiritana junto dos grupos da
LIAM.

A 2.3

Manter a realização de reuniões regulares com os Provinciais dos Missionários e Missionárias do Espírito Santo.

A 2.4

Manter a participação ativa no CAME.

A 3.1

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

A 3.2

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

Fomentar o sentido de

pertença dos JSF à Solsef.

Objetivo 2:

Reforçar a aproximação
com a Família Espiritana.

Objetivo 3:

Potenciar parcerias externas à Família Espiritana.
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Angariações de Fundos e
Sustentabilidade Financeira

27

Plano de Atividades | Sol sem Fronteiras

Introdução

A associação terá sempre a preocupação de salvaguardar
a execução dos seus projetos, por isso terá de reinventar as
suas atividades de angariação de fundos.

Se o ano de 2020 foi desafiante devido à pandemia de COVID-19, o ano de 2021 prevê-se igualmente
exigente devido à incerteza da retoma das nossas rotinas e da necessidade do cumprimento de regras de
distanciamento em prol da saúde de todos nós.
A associação terá sempre a preocupação de salvaguardar a execução dos seus projetos, por isso terá de
reinventar as suas atividades de angariação de fundos, como os eventos, que deverão ser preferencialmente,
via on-line. Irá analisar outros fundos de financiamento que permitam promover projetos no âmbito dos
eixos de atuação da Solsef, em particular o de ECG. O contacto com os seus sócios e amigos é essencial, para
informar acerca do que a Solsef está a fazer e para que estes possam continuar a ajudar.
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:

Promover eventos de an-

A 1.1

Potenciação de parcerias entre a Solsef e outras instituições privadas na
realização de eventos, sendo que será privilegiada a realização destes
eventos via on-line.

A 1.2

Criação de uma agenda de Eventos Solidários, que inclui um planeamento anual de participação em Missas Solidárias, como forma de
divulgar a Solsef e os projetos para os quais está a angariar fundos.

A 2.1

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 2.2

Implementação da agenda de candidaturas, com elaboração de candidaturas.

A 3.1

Consolidação da estratégia de comunicação e relação com os doadores
para retenção e fidelização de doadores.

A 3.2

Gestão de forma eficaz do calendário de concretização das campanhas
e várias ações de angariação de fundos de forma a não sobrecarregar os
doadores com os vários pedidos que são realizados ao longo do ano.

A 3.3

Investimento na divulgação da Consignação Fiscal do IRS de forma a
aumentar o volume de receita.

A 3.4

Reforço da base de dados de empresas com os valores alinhados com
os da Solsef para divulgação das nossas Campanhas junto dos seus
colaboradores.

gariação de fundos como
garantia da sustentabilidade da Solsef e dos seus
projetos;

Objetivo 2:

Investimento na elaboração de candidaturas a
financiamento de fundos públicos, agências e
fundações (nacionais e
internacionais).

Objetivo 3:

Impulsionar o financiamento privado e de particulares.
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Objetivo 4:

Conseguir um aumento do

A 4.1

Dinamização de Campanha de Recuperação de Quotas.

A 4.2

Angariação de novos sócios através da realização de uma campanha
anual.

A 4.3

Estabelecer o contacto com todos os sócios 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 5.1

Dinamização da produção de produtos para a Loja Solidária através da
manutenção em funcionamento de um atelier de costura.

A 5.2

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

A 5.3

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

A 5.4

Aumento dos canais de venda dos artigos da Loja Solidária (presencial e
online).

A 5.5

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

A 5.6

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

A 5.7

Dinamização da Loja Online, no site, através das redes sociais e plataformas digitais.

número de sócios pagantes.

Objetivo 5:

Aumentar as receitas próprias, reforçando a dinamização da Loja Solidária
ao longo do ano.
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Comunicação
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Introdução

Após o distanciamento forçado que a pandemia COVID-19
implicou na vida de todos, a comunicação na Sol sem
Fronteiras viu reforçado o seu papel essencial na aproximação,
sensibilização e na construção de uma relação entre todos os
voluntários, sócios, parceiros e amigos da Associação.

Após o distanciamento forçado que a pandemia COVID-19 implicou na vida de todos, a comunicação na Sol
sem Fronteiras viu reforçado o seu papel essencial na aproximação, sensibilização e na construção de uma
relação entre todos os voluntários, sócios, parceiros e amigos da Associação.

Em 2021 pretende-se que esta consciência continue presente em todas as ações desenvolvidas, sendo
transversal a preocupação com a mensagem, as plataformas e as imagens escolhidas para 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 a comunicação na Sol sem Fronteiras pretende-se que seja, por um lado, criativa e
original e, por outro, acessível, clara e transparente em todas as instâncias.
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Definir a Comunicação
como veículo da ECG.

A 1.1

Execução de rúbricas de comunicação digital com o objetivo de educar
para a Cidadania Global.

A 1.2

Definição de boas práticas para a concessão de testemunhos de voluntariado internacional responsáveis.

A 1.3

Construção de artigos de reflexão para temas do Desenvolvimento
Internacional em plataformas mediáticas.

A 2.1

Definição e execução de Planos de Comunicação para as atividades
recorrentes (Campanha de Natal, Consignação Fiscal, entre outros).

A 2.2

Esquematização e planificação mensal da comunicação Always-On da
Sol sem Fronteiras nos canais digitais.

Objetivo 2:

Planificar a comunicação
da Sol sem Fronteiras.
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Objetivo 3:

Reforçar a proximidade e

A 3.1

Aumentar a interação com sócios, voluntários, parceiros e amigos nas
redes sociais.

A 3.2

Dar voz e lugar a contribuições dos sócios, voluntários e parceiros da Sol
sem Fronteiras para conteúdo original nos canais de comunicação da
Associação.

A 3.3

Dar continuidade ao sistema de agradecimento dos donativos e outras
angariações de fundos.

A 3.4

Desenvolvimento e execução da campanha de Consignação Fiscal.

A 3.5

Publicação do Boletim Anual.

A 3.6

Desenvolvimento do e-mail marketing em função dos diferentes objetivos (informação, divulgação, angariação de fundos).

A 3.7

Publicação de uma notícia mensal no Jornal Ação Missionária.

A 3.8

Privilégio da comunicação personalizada e direta sempre que possível.

notoriedade da Solsef junto dos sócios, voluntários
e doadores.
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Obrigado
Sol sem Fronteiras

Rua de Santo Amaro,
43, 4º andar, 1200-801
Lisboa Portugal
+351 213 940 047
+351 960 225 472
https://www.solsef.org/
info@solsef.org
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