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Nota
Introdutória
Mais um ano passou e, uma vez mais, a sensação é de que, embora ainda muito haja para fazer, vários novos
desafios foram cumpridos.
O ano de 2016 foi marcante para a Sol sem Fronteiras (Solsef), em diversos capítulos!
Depois de uma longa fase de reflexão e adaptações legais, eis que, no início do ano, foram aprovados os
novos estatutos da Associação, num claro esforço de se adaptar a uma nova realidade, mantendo intactos
os princípios que estiveram na génese da sua criação.
Orientada pelo Planeamento Estratégico 2016-2020, a Solsef dedicou-se ao eixo de Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento, chegando ao final do ano com a aprovação do apoio do Instituto Camões, I.P.
para o projeto “Edificando Educação”, que irá ajudar a reforçar e melhorar o ensino de quatro escolas em
Calequisse, Guiné-Bissau. Em Itoculo, Moçambique, outro dos nossos focos geográficos, foi com alegria
que assistimos, ainda que à distância, à inauguração do Lar Beato Daniel Brottier, com capacidade para 50
rapazes.
No âmbito do Voluntariado Internacional, pudemos abraçar novos desafios: a já habitual parceria com os
Jovens Sem Fronteiras (JSF) no projeto Ponte; no ano de 2016 foi possível estreitar laços com o Movimento
Missionário de Professores (MOMIP) e a Liga Intensificadora da Ação Missionária (LIAM) e, em parceria,
organizar o Projeto “Abraçar a Missão” que teve lugar em Angola. Por outro lado, consubstanciando uma
relação que se vinha a fortalecer há vários anos com as Escolas de Peniche, com o Projeto “Coração na
Guiné-Bissau”, foi possível proporcionar uma experiência de missão a uma comunidade que trabalhou
durante anos na área da Educação para o Desenvolvimento, sensibilizando centenas de alunos para as
assimetrias que existem no mundo e, de forma muito particular, na Guiné-Bissau. Neste eixo, destaque
ao Miguel Campos, voluntário que regressou ao nosso país após dois anos de uma forte experiência de
voluntariado na comunidade de Itoculo, Moçambique.
O ano de 2016 fica ainda marcado, no que à Educação para o Desenvolvimento diz respeito, pelo início do
Projeto “Educação sem Fronteiras”, em parceria com o Centro Padre Alves Correia (CEPAC), JSF e MOMIP,
permitindo dar resposta, em diversos quadrantes, à falta de integração social de famílias imigrantes em
Portugal.
A nossa estratégia de financiamento também foi alvo de redefinição, apostando numa loja solidária com
vendas durante todo o ano assim como o crescimento dos eventos organizados pela Associação que
funcionaram como fonte de angariação de fundos e divulgação da Solsef.
O ano transato foi um ano repleto de novidades e, exatamente por isso, este Relatório de Atividades pretende
espelhar, em detalhe, tudo o que se passou.
A mim resta-me agradecer o vosso apoio e empenho: obrigado por fazerem o Sol nascer para todos!

Nelson Gomes
Presidente da Sol sem Fronteiras
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Visão
Missão
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 lusófonos, proporcionando-lhes o acesso a cuidados de
saúde, educação e também o desenvolvimento humano e económico das suas comunidades. Para cumprir
esta missão desenvolve projetos sustentáveis nos países lusófonos, em parceria com os missionários de
várias congregações, especialmente com os Missionários e Missionárias do Espírito Santo, contando com a
participação de jovens com formação e preparação adequadas. Também intervém ativamente na sensibilização
da juventude portuguesa para a solidariedade, potenciando o voluntariado, o intercâmbio e a formação entre
jovens.
Uma organização que tem como atributos essenciais e distintivos a solidariedade vivida sem fronteiras
humanas, que nos dividem entre países desenvolvidos e em desenvolvimento; a juventude que trabalha
em prol de outros jovens, de forma rigorosa e transparente, sinónimo de credibilidade e com alicerces
num crescimento contínuo e sustentado, e a aposta clara no desenvolvimento de projetos com viabilidade
económica e operacional.
Para que a visão e missão da Solsef sejam cumpridas e seja possível manter-se fiel 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

Com base no planeamento estratégico para o período compreendido entre 2016 e 2020, foram
definidos sete eixos estratégicos que resultaram, posteriormente, em sete objetivos estratégicos:
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Eixos
Estratégicos

1

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

2

Educação para o Desenvolvimento

3

Voluntariado Internacional (Curta e Longa Duração)

4

Gestão Interna e Funcionamento

5

Parcerias Estratégicas

6

Sustentabilidade Financeira e Angariação de Fundos
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Comunicação

Objetivos
Estratégicos
1

Consolidar o eixo de atuação: Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento

2

Afirmar o eixo de atuação: Educação para o
Desenvolvimento

3

Fortalecer o eixo de atuação: Voluntariado
Internacional (Curta e Longa Duração)

4

Profissionalizar a gestão interna e o funcionamento
da 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
5

6

Cooperação
Internacional para o
Desenvolvimento

Guiné-Bissau

Moçambique

Introdução

O ano de 2016 confirmou a visão espelhada no Plano de Atividades de 2016 para esta área, tendo sido uma
das principais preocupações da Solsef o acompanhamento dos projetos apoiados e o desenvolvimento de
parcerias duradouras que garantam a sustentabilidade e viabilidade dos projetos. Procurou-se diversificar as
fontes de financiamento dos projetos, explorando novas linhas de financiamento e desenvolvendo campanhas
de angariação de fundos para os projetos.

Seguindo a orientação geográfica de apoio a Moçambique e Guiné-Bissau, a Solsef continuou a colaborar
com a comunidade Espiritana de São José de Itoculo em Moçambique, tendo acompanhado a finalização da
construção, equipamento e inauguração do Lar Masculino de Estudantes da Paróquia de São José de Itoculo,
através do projeto “Juntos na Aprendizagem”.

Relativamente à Guiné-Bissau, a Solsef continuou a colaborar com as Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição
da Guiné-Bissau, tendo iniciado o projeto “Nutrir a Aprendizagem”, que visa apoiar o desenvolvimento integral
de 55 meninos e 70 meninas que frequentam o Jardim Infantil Bispo Dom Settimio através do reforço da
infraestrutura para refeição, do currículo pedagógico e da sustentabilidade alimentar com a criação de uma
horta.

Em 2016 foi ainda desenvolvido e proposto a várias linhas de financiamento o projeto “Edificando Educação”,
um projeto em parceira com as Irmãs Missionárias do Espírito Santo de Betenta, que visa o apoio ao
desenvolvimento integral e educativo dos alunos das Escolas Primárias das tabancas de Bariapinde, Batau,
Bajob e Mata de Ucó (no Setor de Calequisse, na Guiné-Bissau).
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Objetivo 1

Garantir a execução 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

Manter o foco geográfico (em Moçambique e Guiné-Bissau) e setorial (saúde e
educação) de intervenção;

Objetivo 4

Aumentar a presença institucional da Solsef nos lugares de intervenção.

Atividades Previstas
1.1

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

No ano de 2016, ainda decorrente de reuniões tidas em 2015, a Solsef procurou firmar parcerias estratégicas em Portugal tendo reunido com o Instituto Camões, I.P. (janeiro de 2016) e mantido contacto com a
FEC - Fundação Fé e Cooperação. Foram identificadas potenciais associações com base local, nomeadamente
na Guiné-Bissau, com as quais a Solsef irá trabalhar em 2017 no âmbito do projeto “Edificando Educação”.
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1.2

Execução de dois projetos de cooperação - “Juntos na Aprendizagem”
e “Nutrir a Aprendizagem”, descritos seguidamente:
“Nutrir a Aprendizagem” - Cuntum Madina, Guiné-Bissau

O projeto “Nutrir a Aprendizagem” teve início em fevereiro de 2016 com o arranque da construção do
refeitório e cozinha para o Jardim Infantil Bispo Dom Settimio. Os trabalhos de construção tiveram que ser
interrompidos durante toda a época das chuvas, tendo sido retomados em outubro de 2016. Contudo, os
últimos 3 meses do ano não foram suficientes para finalizar a obra, tendo sido os trabalhos prolongados para
os primeiros meses de 2017.
No mês de agosto e com o apoio das voluntárias do projeto “Coração na Guiné-Bissau”, foi possível realizar
um conjunto de formações em nutrição, higiene e gestão da horta escolar.
Este projeto foi proposto a várias linhas de financiamento, tendo recebido apoio de:
• APARF (Associação Portuguesa de Amigos de Raoul Foullerou);
• MOMIP (Movimento Missionário de Professores);
• LIAM (Liga Intensificadora da Ação Missionária);
• Donativos Particulares;
• Campanha dos Presentes Sem Fronteiras;
• Casamentos Solidários.

“Juntos na Aprendizagem”, Itoculo, Moçambique

No âmbito do projeto “Juntos na Aprendizagem”, entre janeiro e maio foi finalizada a construção e equipamento
do Lar Masculino de Estudantes de Itoculo (para a residência de 50 rapazes). A 22 de maio de 2016 ocorreu
a inauguração oficial do lar, tendo esta contado com a presença do Bispo D. Germano Grachane, da diocese
de Nacala. O lar, denominado de “Lar Masculino Beato Daniel Brottier” entrou em funcionamento com 5
rapazes, estando previsto o aumento para 25 rapazes em 2017, chegando aos 50 no ano letivo de 2018. A
entrada em funcionamento gradual do lar permite garantir uma melhor adaptação dos jovens à residência,
bem como possibilita a entrada anual de rapazes para a 8ª classe.
No início do ano de 2016 finalizaram as obras de remodelação e melhoria do sistema de saneamento do “Lar
Feminino Eugénie Caps”, em Itoculo.
A Solsef continuou à procura de financiamento para o projeto, tendo tido o apoio de:
• Delta Cafés;
• Donativos particulares;
• Campanha dos Presentes Sem Fronteiras;
• Casamentos Solidários;
• Venda do Livro Festa da Missão
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2.1

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

Irmãs da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição

Em agosto de 2016, a Solsef reuniu com as Irmãs da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada
Conceição da Guiné-Bissau através do grupo de voluntárias do projeto “Coração na Guiné-Bissau”. Durante o
mês de voluntariado houve oportunidade de fazer um ponto de situação do projeto “Nutrir a Aprendizagem”,
recolher as faturas da construção e explicar as necessidades da Solsef para um correto acompanhamento e
fecho do projeto.
Missionários do Espírito Santo - Padre Vincent Ntrie-Akpabi

A reunião com Pe. Vicent realizou-se, tendo decorrido uma ação de formação sobre Cooperação para o
Desenvolvimento, tendo sido apresentado o projeto em desenvolvimento em Itoculo, o orçamento e
cronograma do projeto.

2.2 elaboração e desenvolvimento de projetos e candidaturas

Capacitação técnica de recursos humanos para uma maior especialização na

As formações de capacitação na área de elaboração e desenvolvimento de projetos de Cooperação para
o Desenvolvimento previstas para 2016 não chegaram a ocorrer, por priorização de temas de caráter
operacional em detrimento da formação.

2.3 execução

Definição de metodologias de avaliação e acompanhamento de projetos em

Foram criados modelos base para definição e acompanhamento dos projetos, de forma a uniformizar todas
as etapas do ciclo de gestão de projeto, conforme planeado. A metodologia de acompanhamento dos
projetos foi sistematizada a partir de um template para o relatório de atividades e a apresentação de meios
de verificação com periodicidade trimestral (através de fotos, testemunhos de parceiros e voluntários no
terreno, etc.).

3.1

Definição de um Plano de Desenvolvimento Sustentado para Cuntum Madina

Tendo em conta o atraso no projeto “Nutrir a Aprendizagem”, não foi definido Plano de Desenvolvimento
Sustentado para Cuntum Madina, tendo-se mantido a estratégia de desenvolvimento de projetos com
enfoque em Moçambique e na Guiné-Bissau.
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4.1

Realização de visitas de acompanhamento aos projetos no terreno, particularmente
à Guiné-Bissau

Não foi realizada em 2016 a visita de acompanhamento aos projetos da Guiné-Bissau prevista, tendo contudo
esta sido agendada para janeiro de 2017.

4.2 Sinalização dos projetos, materiais e equipamentos

Em 2016, com a ajuda dos voluntários dos projetos Ponte 2016, Abraçar a Missão e Coração na Guiné-Bissau,
foram sinalizados 7 projetos da Solsef na Guiné-Bissau (4) e em Angola (3), nomeadamente:
-

Centro de Formação Feminina Irmã Raquel Celeste - Angola

-

Escola Arquidiocesana do Lubango - Angola

-

Maternidade Libermann - Angola

-

Escola-Ciclo de Calequisse Libermann - Guiné-Bissau

-

Escola-Ciclo Sem Fronteiras de Tubebe - Guiné-Bissau

-

Liceu Daniel Brottier em Calequisse - Guiné-Bissau

-

Escola Primária S. José de Bajob - Guiné-Bissau

4.3 Portuguesas

Participação ativa no Grupo de Trabalho AidWatch da Plataforma das ONGDs

No decorrer de 2016, a Solsef não participou no Grupo de Trabalho AidWatch da Plataforma das ONGD’s,
tendo avaliado a saída deste grupo a efetivar em 2017.
11

Atividades Não Previstas
1. Reuniões de Acompanhamento com Parceiros - Pe. Raul Viana - Comunidade
Espiritana de Itoculo

Nesta reunião foi feito um ponto de situação do projeto “Juntos na Aprendizagem”. Foram discutidas
quais as melhores estratégias para garantir financiamento para a totalidade do projeto e apresentadas as
atividades de angariação de fundos levadas a cabo pela Solsef. Avaliou-se ainda potenciais futuros projetos
a desenvolver em Itoculo.

2. Reunião formativa com voluntário Pedro Santos
Em janeiro, no âmbito de uma viagem pessoal do voluntário Pedro Santos à Guiné-Bissau, houve oportunidade
de promover uma reunião formativa na Solsef com vista a sensibilizar para o levantamento de necessidades
de projetos de Cooperação para o Desenvolvimento e solicitar a recolha de informação de acompanhamento
dos projetos desenvolvidos no passado pela Solsef na Guiné-Bissau. O projeto “Edificando Educação”, a apoiar
pela Solsef em 2017, é fruto da recolha de necessidades pelo voluntário Pedro Santos junto da comunidade
de Irmãs Missionárias do Espírito Santo de Bententa.

3. Desenvolvimento do Projeto “Edificando Educação”
Para além do acompanhamento dos projetos “Nutrir a Aprendizagem” e “Juntos na Aprendizagem”, foi ainda
identificado e elaborado em 2016 um novo projeto de cooperação na Guiné-Bissau a iniciar em janeiro de
2017: “Edificando Educação”.
A ação de desenvolvimento a realizar no setor de Calequisse (localizado na região de Cacheu, na GuinéBissau) visa apoiar o desenvolvimento integral e educativo dos alunos das Escolas Primárias das tabancas de
Bariapinde, Batau, Bajob e Mata de Ucó. O projeto tem, por um lado, o objetivo geral de “Contribuir para o
desenvolvimento integral e educativo dos alunos do ensino primário no Setor de Calequisse (Guiné-Bissau)
com ênfase na necessidade de atingir a igualdade de género” e, por outro lado, o objetivo específico de
“Apoiar o desenvolvimento integral e educativo dos alunos das Escolas Primárias (atualmente 248 alunos
e 184 alunas) das tabancas de Bariapinde, Batau, Bajob e Mata de Ucó (no Setor de Calequisse, na GuinéBissau), com ênfase na aplicação de medidas de ação positiva para incentivar a presença das meninas
nas escolas, através do fortalecimento do currículo pedagógico em colaboração com o corpo docente (4
professores e 1 professora), o reforço das infraestruturas de refeição e a melhoria do sistema de saneamento
dos edifícios escolares com a participação da população das tabancas (1479 elementos) e a delimitação
de zona recreativa baseada na aprendizagem inclusiva”. O projeto será desenvolvido em parceria com a
Comunidade das Irmãs Missionárias do Espírito Santo de Betenta (Guiné-Bissau), tendo a duração de 18
meses (janeiro de 2017 a junho de 2018).
No decorrer do ano de 2016 o projeto foi apresentado à linha de financiamento de projetos de Cooperação
do Instituto Camões, I.P., tendo sido o seu co-financiamento aprovado.

12

Educação para o
Desenvolvimento
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Introdução
2016 foi um ano desafiante para o eixo da Educação para o Desenvolvimento (ED) na Solsef. Foram trabalhados
os objetivos da ED propostos na Estratégia Nacional da Educação para o Desenvolvimento (ENED), tendo
sempre em vista os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Agenda 2030, documentos
esses que serviram de base na formulação dos projetos apresentados no Plano de Atividades de 2016. Foi um
ano onde foram também exploradas novas e diversas linhas de financiamento para os projetos previamente
estruturados. Em suma, um ano de desafios, de conquistas e de lutas, um ano rico em aprendizagens!

Objetivo 1

Garantir a execução contínua de projetos de Educação para o Desenvolvimento
na área de Educação Formal e Não-Formal;

Objetivo 2

Formar os recursos humanos nas áreas de Cidadania Global;

Objetivo 3

Definir um plano de parcerias estratégicas.

Atividades Previstas
1.1

Organização de uma agenda de candidatura de financiamento para
projetos de Educação para o Desenvolvimento

A agenda de candidatura de financiamento para projetos de ED foi organizada de acordo com os projetos
formulados, não tendo sido essa organização concluída na sua totalidade.
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1.2

Formulação de projetos de Educação para o Desenvolvimento, com
formação acreditada, em Educação Formal

Não foram formulados novos projetos de ED na área da Educação Formal pois decidiu-se apostar no projeto
“Formando um Mundo Melhor”, projeto já formulado no ano transato. Este projeto visa a sensibilização
de 50 docentes do Agrupamento de Escolas de Peniche, do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, do
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e da Escola Secundária de Peniche, de diferentes áreas de
ensino, para a ED e para a sua inclusão na escola e nas salas de aula.
O projeto foi submetido à linha de financiamento de Educação para o Desenvolvimento do Instituto Camões,
I.P. ainda em 2015, embora os resultados tenham sido divulgados apenas em 2016. Apesar da resposta
negativa, foi obtida uma pontuação razoavelmente boa, o que levou a que a Solsef procurasse apostar numa
melhoria do projeto de acordo com as diretrizes dadas pelo mesmo instituto, aumentando o número de
beneficiários, fazendo uma parceria com o centro de formação local, entre outras coisas. Ao longo do ano de
2016, procurou-se candidatar o projeto a outras linhas de financiamento. Em janeiro de 2017, será feita nova
candidatura ao Instituto Camões, I.P.

1.3

Formulação de projetos de Educação para o Desenvolvimento no
contexto migratório

O projeto “Educação sem Fronteiras”, foi formulado na íntegra em 2016, em parceria com o Centro Padre
Alves Correia (CEPAC), o MOMIP e os Jovens Sem Fronteiras (JSF). O projeto tem como objetivo apoiar o
desenvolvimento integral educativo de crianças e jovens de origem imigrante ou de pais de origem imigrante,
dos 6 aos 16 anos, dos municípios de Lisboa, Amadora e Sintra.
Ao longo de 2016, o projeto foi proposto a várias linhas de financiamento. Apesar do insucesso na procura
de financiamento, decidiu avançar-se com o projeto, dadas as necessidades encontradas. Devido à falta de
financiamento, o projeto foi redimensionado, avançando com apoio dos JSF e do MOMIP. Foi organizada uma
“Noite de Fados” solidária em novembro de 2016, com os JSF de Lisboa, que reverteu na sua totalidade para
o projeto.
Assim, em setembro de 2016, iniciou-se este projeto que decorrerá ao longo do ano letivo 2016/2017. Em
2016 o projeto funcionou com 3 pontos de explicação itinerantes (Centro Social Paroquial de Alcântara, Junta
de Freguesia de Santa Clara, Centro Social Paroquial da Penha de França) abrangendo cerca de 20 crianças
com o apoio de 7 voluntários do MOMIP, LIAM e JSF.

2.1

Potenciação de um plano de formação sobre Educação para a Cidadania Global
envolvendo os membros das Equipas e os responsáveis da Direção Social

O plano de formação sobre Educação para a Cidadania Global envolvendo os membros das equipas e os
responsáveis da Direção Social foi parcialmente concretizado.

Equipa de Educação para o Desenvolvimento

A equipa de ED teve duas formações direcionadas para o trabalho a desenvolver, descritas abaixo, através de
dinâmicas de educação não-formal, concretizando as 30h de formação previstas para o ano de 2016.
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Temática

Conteúdos
- Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

ODS - A ED nos Objetivos
do Desenvolvimento
Sustentável

- Reflexão da ED nos ODS
- Aplicação dos ODS em projetos de ED na Solsef
- Reflexão crítica sobre a viabilidade e aplicação dos ODS

Educação para o
Desenvolvimento –
contexto histórico e
evolução conceptual

- Como surgiu a Educação para o Desenvolvimento?
- Contexto histórico
- Objetivos, públicos e atores da ED
- Educação para a Paz
- Educação para os Direitos Humanos

As diferentes “Educações
para...”

- Educação Ambiental
- Educação Intercultural
- Diferenças em relação à ED
- O que é a ENED?

Estratégia Nacional
de Educação para o
Desenvolvimento

- Plano de Ação da ENED
- Exercício prático de leitura e consulta da ENED
- Metas onde se inserem projetos ED da Solsef

ED na Solsef

- Contexto histórico da ED na Solsef
- Fundação, missão e valores da associação

A ONGD Solsef

- Eixos de atuação
- Interligação e interdependência dos eixos de atuação
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Voluntários Solsef
Foram realizadas duas sessões de formação aos voluntários Solsef, a primeira na Torre da Aguilha (Cascais) e
a segunda no Fraião (Braga), concretizando 3h de formação na área de ED. Os conteúdos formativos alusivos
à ED consistiram em:

Temática

Conteúdos

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

- Transição dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM)
para os ODS

ED na Solsef

- Apresentação dos projetos

- Apresentação dos ODS

- Fundação, missão e valores da associação
A ONGD Solsef

- Eixos de atuação
- Interligação e interdependência dos eixos de atuação

Direção Social
Não foi possível concretizar a formação à Direção Social, não se cumprindo as 12h de formação planeadas.

Sócios Solsef
Foi disponibilizado para participação dos sócios um workshop sobre inclusão sensibilizando os presentes
para a Língua Gestual Portuguesa (LGP) fornecendo aos formandos ferramentas de comunicação junto da
comunidade surda.

Objetivo Geral

Adquirir conhecimentos básicos de Língua Gestual Portuguesa
- Compreender a deficiência auditiva
- Conhecer a LGP

Objetivos Específicos

- Apresentar-se e despedir-se em LGP
- Saber o alfabeto gestual
- Saber a numeração cardinal até 10
- Utilizar/Compreender frases simples
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Jovens sem Fronteiras
Durante o Encontro Nacional dos JSF, foi possível sensibilizar cerca de 40 jovens para as questões da inclusão
através de um workshop dinamizado pela equipa de ED, possibilitando aos participantes experienciar fazerem
parte de um grupo minoritário: “viver a reação do outro para comigo que sou excluído da sociedade pela cor
da minha pele, pela minha origem étnica, pela minha condição social, etc.”

3.1

Estabelecimento de parcerias estratégicas

Foi estabelecida uma nova parceria com o CFAE – Centro Oeste, centro de formação que permitiu acreditar a
formação do projeto “Formando um Mundo Melhor”.
Foi também reforçada a parceria com os JSF, nomeadamente no peso que a ED tem na formação dos voluntários
que estão a ser preparados para participar no projeto de voluntariado internacional e na consolidação da
Solsef enquanto entidade formadora de ED para os JSF enquanto movimento, pela sua forte presença nos
encontros regionais e nacionais.

Atividades Não Previstas
Ao longo de 2016, a Solsef continuou a participar no Grupo de Trabalho de Educação para o
Desenvolvimento (GTED) da Plataforma Portuguesa das ONGD, onde foi corresponsável por preparar 2
reuniões:

Data

Agenda

19 de fevereiro de 2016

ODS e ENED

18 de março de 2016

Reflexão interna sobre os ODS

Ainda na sua participação no GTED, a Solsef contribuiu para a atualização do blog de ED da Plataforma
Portuguesa das ONGD, foi a associação responsável pela página de Facebook “Educar para a Mudança”
durante o mês de maio (numa dinâmica de trabalho colaborativo entre todas as ONGD pertencentes ao GTED)
e coorganizou um workshop de reflexão sobre os ODS intitulado de “Será possível um mundo diferente com os
ODS?” que teve lugar no dia 2 de junho de 2016, na Fundação Cidade de Lisboa. Além da participação assídua
no GTED, a Solsef participou também em sessões de avaliação da ENED.
Foi também durante 2016 que foi feito um levantamento do histórico de ED na Solsef, o que contribuiu para
uma correta revisão dos conteúdos do site na área de ED.
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Voluntariado
Internacional
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Introdução
Em 2016, a Solsef deu continuidade a um conjunto de ações que tinham sido pensadas anteriormente, com o
objetivo de fortalecer este eixo e sensibilizar as pessoas em geral e os sócios e Família Espiritana em particular.
Relativamente ao voluntariado de longa duração, a Solsef integrou parte da Equipa de Voluntariado Missionário
Espiritano (VME), participando nas reuniões e acompanhando quer o voluntário no terreno, quer a voluntária
em preparação para um ano de missão a iniciar em 2017.
No que concerne ao voluntariado de curta duração, viu-se os projetos passarem de um, em parceria com os
JSF, para três, em parcerias com MOMIP e LIAM e Escolas de Peniche.
De forma a melhor preparar cada voluntário e os grupos, a Solsef deu principal foco de atenção na formação
dos voluntários, que se concretizou num plano de formação estruturado e posto em prática com dois dos
grupos de voluntariado.
Simultaneamente, e na tentativa de sistematizar os projetos, estabeleceram-se documentos de apoio.

Objetivo 1

Promover o voluntariado de longa duração como instrumento de
desenvolvimento no âmbito da cooperação;

Objetivo 2

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

Objetivo 3

Aumentar o número de projetos de voluntariado;

Objetivo 4

Sistematizar os projetos de voluntariado.
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Atividades Previstas
1.1

Atribuir funções aos voluntários do projeto de voluntariado internacional de
longa duração na área de projetos de cooperação para o desenvolvimento

Conscientes da necessidade de maior interação com a equipa de VME, parceira da Solsef, em 2016 elementos
do voluntariado da Solsef começaram a integrar o grupo. Tentou ainda inserir-se no plano de formação do
VME, temas relacionados com Cooperação para o Desenvolvimento.
No ano de 2016, o voluntário Miguel Campos esteve em Moçambique e, sempre que possível, tentou
manter-se o contacto com o mesmo.
De forma a dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, e estando para partir para
Itoculo, em janeiro de 2017, a voluntária Helena Ferreira, houve oportunidade de apresentar a Solsef, os
projetos e toda a ligação que a Solsef tem com aquele local de missão.

2.1

Planificação de um programa de formação de voluntários de curta duração nas
áreas de Cidadania Global

No ano 2016 foi elaborado um documento de apoio a ser utilizado como base em cada projeto a acontecer. O
plano, para além de prever os temas das formações, reúne todo um conjunto de informações necessárias para
que o voluntariado Internacional desenvolvido pela Solsef seja estruturado e coerente.
Durante o ano de 2016 realizaram-se três projetos de voluntariado. Para cada um, a Solsef definiu um conjunto
de temáticas. No projeto em parceria com os JSF, Ponte, a formação é da responsabilidade da equipa de
coordenação. No entanto, a Solsef esteve presente em dois dos quatro encontros, abordando a temática do
voluntariado e áreas de intervenção.
No projeto “Coração na Guiné-Bissau”, parceria com escolas de Peniche, e no projeto “Abraçar a Missão”,
parceria com MOMIP e LIAM, a Solsef geriu toda a formação, num total de sete encontros com cada grupo.

2.2 voluntariado que ajude a efetivar o sentido de cidadania global

Planificação de um processo de envolvimento/compromisso pós projeto de

Durante o ano de 2016 previu-se a necessidade deste envolvimento. Assim, a equipa de voluntariado previu
para 2017, dois encontros para os voluntários que participaram em projetos de voluntariado promovido em
parceria com a Solsef.

2.3 Revisão de documentos oficiais de voluntariado na área da cidadania global

A documentação do voluntariado internacional estava bastante dispersa e seguia linhas distintas. Com o
objetivo de uniformizar e tornar o processo mais coerente, ao longo do ano em questão foram revistos e/ou
reestruturados cerca de 80% dos documentos oficiais de voluntariado, nomeadamente modelo de Projeto, de
Relatório de Atividades, Orçamento, Carta de agradecimento/pedidos...
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3.1

Diversificação da rede de parceiros, particularmente instituições ou movimentos
interessados na realização de programas de voluntariado internacional

No ano de 2016 aconteceram três projetos de voluntariado, todos com diferentes parcerias, a saber:
JSF (12 elementos);
MOMIP e LIAM (15 elementos);
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia,
Agrupamento de Escolas de Peniche, Escola Secundária de Peniche (7 elementos).
O projeto de Voluntariado Internacional de Curta Duração “Ponte” é um projeto que se realiza anualmente
em agosto e é uma experiência de voluntariado internacional realizada pelo movimento juvenil católico,
JSF em parceria com a Solsef. Em 2016, o projeto “Ponte” realizou-se em Kalandula, Malanje, Angola e teve
como objetivo promover a interação com a população angolana, desenvolvendo um contacto estreito com
a mesma. Pretendeu-se também prestar formações em diversas áreas de intervenção, de acordo com as
necessidades apresentadas. O grupo foi constituído por 11 voluntários pertencentes aos JSF e provenientes
de 10 concelhos de Portugal, juntamente com um padre Espiritano.
O projeto de Voluntariado Internacional de Curta Duração “Abraçar a Missão” reuniu pela primeira vez como
parceiros da Solsef, a LIAM e o MOMIP. O projeto realizou-se no Munhino, Lubango, Angola e teve como
objetivo facilitar o desenvolvimento intercultural e profissional, através de uma ligação fraterna, respondendo
às necessidades identificadas pelos parceiros, fazendo uso das competências técnicas e específicas e da
experiência profissional dos voluntários. O projeto envolveu 14 pessoas, 11 leigos e 3 religiosos, provenientes
de 10 concelhos de Portugal.
O projeto de Voluntariado Internacional de Curta Duração “Coração na Guiné-Bissau” foi um projeto pioneiro
em que a Solsef abriu pela primeira vez o seu voluntariado para lá da Família Espiritana, numa parceira com
o Agrupamento de Escolas de Peniche, o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, o Agrupamento de
Escolas de Atouguia da Baleia, a Escola Secundária de Peniche. O projeto realizou-se em Cuntum Madina,
Guiné-Bissau e teve como objetivo facultar o desenvolvimento multicultural e profissional, através de uma
convivência missionária, respondendo às necessidades identificadas pelos parceiros. O projeto envolveu 7
pessoas: 3 professoras, 2 alunas do secundário, 1 aluna universitária e 1 representante de ED da Solsef.
Ao longo do ano, a Solsef foi ainda contactada para apoiar sobretudo a gestão de outros projetos de
voluntariado internacional, contudo nenhum foi concretizado.

3.2

Diversificação da tipologia de programas de voluntariado

Ao longo do ano 2016 percebeu-se que, de momento, diversificar a tipologia do voluntariado na Solsef exigia
um esforço para o qual a organização não está preparada. Assim, decidiu-se por um esforço direcionado
numa preparação de voluntários mais ativos e mais conscientes em Cidadania Global.
22

4.1

Definição de modelos de operacionalização, com identificação de funções e
responsabilidades entre Solsef e entidades parceiras de voluntariado

Os projetos que aconteceram em 2016 estavam em andamento e considerou-se não ser oportuno alterar o
rumo que tomavam. Assim, definiu-se que os projetos futuros teriam uma estrutura de base onde funções,
responsabilidades e compromissos de ambas as partes seriam definidos antes mesmo do projeto arrancar.

4.2

Uniformização de metodologias de formulação, acompanhamento e avaliação dos
projetos de voluntariado

Devido a necessidades e a alguma falta de critérios, ao longo do primeiro semestre foram levantados
problemas e dificuldades sentidos nos diferentes grupos que se preparavam para participar nos projetos de
Voluntariado Internacional de Curta Duração. Foi a partir desse levantamento que se elaborou um documento
de trabalho interno que dá pistas no que se refere ao Voluntariado Internacional de Curta Duração, a saber:
●

O que é o voluntariado;

●

Perfil do voluntário;

●

Caracterização do projeto de acordo com as parcerias estabelecidas;

●
Metodologia quer no que refere à inscrição, processo de seleção ou preparação (de coordenação, de
pessoas com cargos e do grupo);
●

Sustentabilidade do projeto;

●

Cronologia;

●

Responsabilidades (Direitos e Deveres);

●

Modelo e áreas de intervenção;

●

Locais de ação;

●

FAQ’s.
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Gestão Interna e
Funcionamento
24

Introdução
Numa Associação onde os elementos que ocupam a função de Direção Social, fazem-no em regime de
voluntariado, os desafios ao nível da profissionalização são ainda mais importantes e prementes para o
sucesso da organização. Em termos de colaboradoras a trabalhar a tempo inteiro, a Solsef continuou a contar
com 2 funcionárias, sendo que, até ao início de agosto de 2016, esteve na Associação uma estagiária da área
da Comunicação, no âmbito da Medida Estágio Emprego promovida pelo Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP). Já no último trimestre iniciou-se o processo de recrutamento de nova estagiária na área da
Comunicação, sendo que a sua efetivação irá decorrer apenas em 2017.

O desafio da gestão interna e seu correto funcionamento continuou bem patente dos objetivos e atividades
estipulados.

Objetivo 1

Aumentar a profissionalização da gestão;

Objetivo 2

Potenciar o sentido de pertença.

Atividades Previstas
1.1

Definição de um plano de formação para colaboradores, voluntários nacionais e
elementos da DS

Uma das preocupações da Solsef foi que todos os membros dos órgãos sociais e voluntários das equipas
de trabalho pudessem ter formação sobre a Associação, privilegiando o seu histórico recente e mostrando
qual a sua estratégia para o futuro próximo. Desse esforço, resultaram então dois momentos formativos
direcionados para o público-alvo acima referido:
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Data

Local

Nº de Formandos

12 de março de 2016

Seminário da Torre D’Aguilha,
Tires

12

10 de abril de 2016

Seminário do Fraião, Braga

10

Paralelamente, a Equipa Executiva também participou, a 17 de junho, em Formação subordinada ao tema
“Comunicação, Valores e Mudança Social”, baseada na formação do DEEEP “Transformative communication
for the development sector” e que contou com os seguintes temas: Comunicação para a Mudança Social,
Frames e Valores (formação promovida pelo GTED da Plataforma Portuguesa das ONGD). Ainda no âmbito
da sua participação no GTED, a nível interno o grupo de trabalho fez uma reflexão sobre os ODS e participou
num Focus Group de avaliação da ENED.
No seguimento da formação em “Gestão do Voluntariado” em que a Raquel Carreira participou durante o
ano 2015, a 30 de março de 2016 participou na conferência final do projeto “Gestão do Voluntariado”, tendo
recebido os manuais elaborados na sequência do projeto. No âmbito do projeto “Despertar para a Educação
Global” e enquanto participante no curso “Global What? - Formação em Educação para a Cidadania Global”
Raquel Carreira foi também convidada para ser facilitadora de uma das mesas durante o jantar-debate a 11
de março de 2016.

1.2

Definição do modelo de funcionamento interno

O modelo de funcionamento foi definido, pressupondo linhas de comunicação interna e respetivos tempos
limites.
Foi igualmente estabelecido, num processo colaborativo, um planeamento trimestral de tarefas a executar
pela equipa executiva, com um acompanhamento semanal.

1.3

Implementação de um modelo de funcionamento avaliado semestralmente

A implementação do modelo revelou algumas insuficiências, tendo sido necessário, aquando da avaliação
semestral, efetuar algumas modificações no sentido de o tornar mais eficaz e eficiente.

2.1

Criação de um conselho consultivo com membros destacados do histórico da
Solsef

Este órgão não foi criado, apontando a sua constituição para o decorrer do ano de 2017.
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Parcerias
Estratégicas
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Introdução
No que diz respeito a parcerias, o ano de 2016 ficou marcado pela já tradicional relação com os JSF, com
o expoente máximo no Projeto Ponte 2016, realizado em Kalandula, Angola. Por outro lado, e não menos
importante, este ano fica escrito na história da Solsef pelo facto de ter conseguido aflorar com restantes
membros da Família Espiritana, com especial destaque para o MOMIP, LIAM e CEPAC.

Objetivo 1

Consolidar a relação com JSF;

Objetivo 2

Reforçar o reconhecimento da Solsef dentro da Família Espiritana: MOMIP,
LIAM, Espiritanos (Seminaristas) e Espiritanas;

Objetivo 3

Estabelecer parcerias fora da Família Espiritana.
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Atividades Previstas
1.1

Definição de um plano estratégico para a parceria JSF-Solsef, reunindo anualmente
com os JSF e respetivas coordenações regionais

A Solsef e os JSF perceberam a necessidade de se juntar para, em conjunto, poderem analisar esta parceria
e perceber quais os pontos que poderiam abordar e quais os pontos a potenciar. Nesse sentido, no fim
de semana de 30 e 31 de janeiro de 2016, membros da Coordenação Nacional JSF e Direção Social Solsef
reuniram-se para definir um Planeamento Estratégico JSF/Solsef.
No dia 4 de dezembro de 2016, em reunião realizada entre a Coordenação Nacional JSF e representantes
da Direção Social, efetuou-se um ponto de situação sobre o planeamento estratégico, tendo-se chegado
à conclusão que, em 2017, deverá ser uma prioridade para que se possa tornar esta relação mais eficaz e
eficiente.

1.2

Sensibilização e mobilização de JSF para atividades desenvolvidas e promovidas
pela Solsef, com a consolidação das equipas Norte e Sul e o envio de 4 newsletters
trimestrais para os JSF

Com o intuito de promover o sentido de pertença dos JSF à Solsef, um dos objetivos foi a realização de eventos
em todo o país, com a contribuição dos equipas Norte e Sul. De destacar a contribuição dos elementos JSF
nas Feiras que foram realizadas em todo o território nacional, continuando a ser a grande força que permite
a realização desta atividade.
Por outro lado e não menos importante, realça-se a contribuição decisiva para a realização de eventos, com
especial destaque para a Noite de Fados, realizada em parceria com o grupo JSF Lisboa.
Em função da reunião de planeamento estratégico da parceria JSF/Solsef, percebeu-se que a newsletter
não seria o meio mais eficaz para o efeito. Assim, a comunicação passou pelo jornal Ação Missionária,
aproveitando também a newsletter da região JSF Sul para divulgação de algumas efemérides.

2.1

Participação em atividades da Congregação dos Missionários do Espírito Santo,
particularmente os Magustos e a Peregrinação da Família Espiritana a Fátima

A Solsef teve participação institucional na Comemoração de Pentecostes da Congregação da Família
Espiritana e na Peregrinação da Família Espiritana a Fátima. A Associação marcou igualmente presença em
todos os Magustos Missionários através da venda de merchandising e, por inerência, promovendo a sua
divulgação.

2.2

Organização de eventos e campanhas conjuntos com MOMIP e/ou LIAM

No decorrer de 2016, o MOMIP dinamizou uma campanha de angariação de fundos para o projeto “Nutrir
a Aprendizagem”. A campanha deverá encerrar no início do ano de 2017.
Foi ainda acordado que seria promovido um evento em conjunto com o MOMIP para angariação de fundos
para o projeto “Educação sem Fronteiras”, contudo tal não se chegou a realizar em 2016.
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3.1

Realização de sessões formativas sobre as áreas de intervenção da Solsef com as
coordenações de cada um dos movimentos

Foram feitas sessões formativas no âmbito dos diversos projetos conjuntos da Solsef com ambos os
movimentos, a saber:
-

MOMIP - Educação sem Fronteiras e Abraçar a Missão

-

LIAM - Abraçar a Missão

Neste sentido e fruto desta envolvência crescente com os diversos quadrantes da Família Espiritana, chegouse ao final do ano com uma efetivo reforço do reconhecimento da Associação por parte também dos
Missionários e Missionárias do Espírito Santo.

Atividades Não Previstas
Não obstante a importância do caminho efetuado no que diz respeito à potenciação das parcerias com
membros da Família Espiritana, o ano de 2016 fica marcado também pela continuidade do esforço em levar
a Associação a outros públicos.
No âmbito dos nossos eventos, tivemos diversos apoios pontuais mas, em termos de parcerias efetivamente
estabelecidas, destaca-se a que foi estabelecida com a Farmácia do Monte, com obtenção de descontos
para sócios na aquisição de produtos farmacêuticos.
De forma a agradecer o enorme contributo dos JSF na Campanha de Natal 2015, onde os lucros reverteram
para o Projeto “Juntos na Aprendizagem” em Itoculo, Moçambique, a Solsef promoveu um “Tour por
Portugal”, dando a conhecer os resultados da campanha e prestar o devido agradecimento. Assim, a
Associação esteve presente no Inter-regional Douro/Minho, na Região Minho, na Paróquia de Santo Adrião
(Braga), no dia 6 de fevereiro de 2016; na Casa Paroquial de Santa Catarina, Algarve, no dia 5 de março de
2016; no Aniversário do grupo JSF da Freixianda, no dia 2 de abril de 2016 e, finalmente, no Torneio JSF da
Região Sul, no Externato São Miguel Arcanjo, no dia 17 de abril de 2016.
A Solsef coordenou a elaboração e revisão do novo Festa da Missão - o cancioneiro da Família Espiritana
- com a colaboração de diversos movimentos da Congregação. No XXVIII Encontro Nacional JSF, em Santa
Eufémia, ocorreu o lançamento do livro Festa da Missão. De referir que o lucros da venda reverterão para o
projeto “Juntos na Aprendizagem” em Itoculo, Moçambique.
O ano de 2016 ficou também marcado pela Participação no MarketPlace em Oeiras, na Adega do Palácio
do Marquês de Pombal no dia 23 de maio 2016 e em Lisboa, no dia 23 de novembro 2016, na Sala de
Arquivo dos Paços do Concelho, Lisboa. De referir que a participação neste evento começou em 2015 mas,
nestas edições de 2016, mais focados no que se queria procurar, foi possível estabelecer parcerias que foram
desde a doação de material (por exemplo, computadores portáteis que estão hoje a funcionar na Biblioteca
Paroquial de S. José de Itoculo, Moçambique, onde existem vários projetos de Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento) até à prestação de serviços.
Neste âmbito, foi possível desenvolver, em conjunto a agência de comunicação 9 The Creative Shop a
campanha de divulgação da Consignação Fiscal de 2016, que acabou por se traduzir em MUPIs, folhetos,
cartazes A4, cartazes A3, materiais digitais, entre outros. Mais recentemente, efetuou-se também um match
com o fotógrafo Pedro Luís que concordou em fotografar o Jantar Solidário de Natal da Associação.
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Angariação de fundos
e Sustentabilidade
Financeira
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Introdução
A Solsef continua a ser diariamente confrontada com dificuldades financeiras, que continuam a ter origem
nos mesmos problemas: a quebra significativa dos apoios de empresas, motivada pela crise financeira e a
diminuição do financiamento público. Neste sentido, e no seguimento do que foi 2015, a Solsef dedicou-se
ainda mais às atividades no âmbito da angariação de fundos, para assim conseguir melhores frutos. É neste
sentido que surgem os seguintes objetivos:

Objetivo 1

Aumento da procura e candidatura a financiamento de fundos públicos
nacionais e internacionais, procurando incluir na agenda a pesquisa e
candidatura efetiva a linhas públicas associadas aos programas de cooperação
de outros países;

Objetivo 2

Aumento do financiamento privado por parte de empresas e fundações,
através da criação de um portefólio de entidades privadas nas quais se podem
enquadrar os objetivos da Associação;

Objetivo 3

Dinamização do financiamento de particulares, através de campanhas
direcionadas e focadas em aspetos específicos como a consignação fiscal e
aumento do número de sócios pagantes;

Objetivo 4

Aumento de receitas próprias, com a efetivação da Loja Solidária através
da sua componente de parceria com lojas físicas e vertente online e
sistematização de uma agenda de eventos e feiras solidárias.
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Atividades Previstas
1.1

Criação de uma agenda de candidaturas para financiamento público

No decorrer do ano de 2016 foi revista e criada uma agenda de financiamento público para o eixo de
Cooperação para o Desenvolvimento e para o eixo de Educação para o Desenvolvimento.

1.2

Implementação da agenda de candidaturas para financiamento público

A agenda de financiamento feita para Cooperação para o Desenvolvimento e Educação para o
Desenvolvimento foi cumprida, tendo a Solsef entregue candidatura a duas linhas de financiamento público
- Instituto Camões, I.P., em ambas as valências.

2.1

Criação de um portefólio de entidades privadas para solicitar donativos/parcerias

Foi criado um portfólio de entidades a quem solicitar donativos/parcerias para dar a conhecer à esfera
privada qual é a missão da Solsef e os seus projetos, de forma a que as empresas se identifiquem os mesmos.

2.2 Criação de uma agenda de candidaturas para financiamento privado

No decorrer do ano de 2016 foi revista uma agenda de financiamento privado para o eixo de Cooperação
para o Desenvolvimento. Para o eixo de Educação para o Desenvolvimento, apesar de não ter sido finalizada
a criação da agenda de candidaturas, foram identificadas diversas linhas às quais se procedeu à candidatura
dos projetos de ED.

2.3

Implementação da agenda de candidaturas de financiamento privado

A agenda de financiamento feita para Cooperação para o Desenvolvimento foi cumprida. Apesar de não
ter sido finalizada a agenda de candidaturas para financiamento privado na área de ED, foram feitas as
candidaturas às diversas linhas que foram identificadas.
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3.1

Elaboração de campanhas para potenciar as doações de particulares

No decorrer de 2016 a Solsef elaborou diversas campanhas dirigidas a particulares, a saber:
-

Campanha de “Presentes Sem Fronteiras” para o projeto “Nutrir a Aprendizagem”

-

Campanha de “Presentes Sem Fronteiras” para o projeto “Juntos na Aprendizagem”

-

Campanha “Presentes Solidários” em parceria com a FEC, para o projeto “Edificando Educação”

-

Campanha de Doação de Milhas em parceria com o Programa TAP Victoria

3.2

Aumento de donativos para os projetos de voluntariado internacional de curta
duração

Ao longo do ano 2016 o número de projetos de voluntariado aumentou e, consequentemente, aumentou
o número de donativos feitos por entidades públicas e privadas para os projetos. Esse aumento permitiu a
concretização dos projetos e houve excedentes canalizados, por decisão dos parceiros, para outros projetos
de Educação para o Desenvolvimento e/ou Cooperação para o Desenvolvimento.

3.3

Criação de campanhas de dinamização dos associados

Em relação a campanhas de dinamização dos associados, o esforço centrou-se essencialmente na
regularização de quotas em atraso.
Em outubro, decorreu uma campanha para os associados cuja última quota paga era referente a 2015, tendo
uma taxa de sucesso de 50% na regularização destes associados.
Em dezembro, foi realizada uma campanha focada nos associados com quotas em atraso há vários anos. Esta
campanha teve como base a divulgação das modalidades de pagamento de quotas em atraso aprovadas na
46ª Assembleia Geral.
Durante 2016 foram pagas 182 quotas referentes a 169 sócios, o que totalizou €4.780,00.
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3.4

Organização da campanha de divulgação anual da consignação fiscal

Esta campanha requeria uma atenção maior pois, sem grandes custos, a Solsef poderia beneficiar
de uma ajuda importante para a sua sustentabilidade. Assim, e porque em novembro de 2015, fruto da
participação da Solsef no Marketplace, pediu-se que o Match conseguido na altura fosse direcionado nesta
campanha. Contou-se com a 9 Creative Shop, uma empresa de comunicação, para a realização de um Mupi
e de um Banner. Contou-se também com o trabalho a tempo integral da estagiária em comunicação o que
fez com que a campanha fosse mais forte e estruturada.

Forma | Canal

Número
(Publicações)

Alcance

Imagens Facebook

13

15532

Vídeo Facebook

10

55225

Notícias Facebook

1

601

10 gostos | 3 partilhas

Slideshow Facebook

1

772

13 gostos

Instagram

1

40

-

Email sócios / apoiantes

1

400

34,1% abertura (média = 28%)

Email JSF

1

-

-

SMS sócios / apoiantes

1

22

-

MUPIs

10

Viana do
Castelo;
Alcobaça;
Barcelos;
Lisboa

-

Flyers

1000

pelo menos
1000

-

Cartaz A3

20

> 20

-

Contactos a contabilistas

~50

-

-

Total

29

> 72552

677 gostos | 29 comentários |
203 partilhas

Reações
316 gostos | 18 comentários |
94 partilhas
338 gostos | 11 comentários |
106 partilhas
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4.1

Implementação de uma Loja Solidária de funcionamento permanente

No seguimento do trabalho iniciado no ano de 2015, a Loja Solidária manteve o seu funcionamento
permanente ao longo de todo o ano, com diversas campanhas. Este ano foram realçadas também algumas
melhorias no desenvolvimento da Loja Solidária, nomeadamente o aumento da rede de fornecedores e
versatilidade de produtos disponíveis, aumento das margens de lucro de cada produto e criação de estratégias
de escoamento de produtos “parados” de campanhas de anos anteriores.
Relativamente às campanhas desenvolvidas, foi possível aumentar o seu número e os produtos que as
compõem, sendo dinamizadas várias campanhas sazonais, nomeadamente a Campanha do Dia do Pai, a
Campanha do Dia da Mãe, a Campanha do Dia da Criança, a Campanha de Verão e a Campanha de Natal,
onde foi incluída também uma nova campanha, os “Sorrisos de Papel”. A Campanha “Sorrisos de Papel” foi
inspirada no projeto piloto de 2015 “Natal, um gesto feito laço”, criando parcerias entre a Solsef, escolas
e instituições com residentes idosos. Nesta campanha alunos de diversos colégios, escolas e catequeses
adquiriram postais de Natal que escreveram e entregaram a utentes idosos residentes em várias instituições,
conseguindo com um único gesto ser duplamente solidários. Destacam-se aqui as parcerias com Colégio
Valsassina, Colégio Minerva, Escola Básica 2,3 Poeta Bernardo de Passos - São Brás de Alportel, Escola Básica
No 1 de Santa Bárbara de Padrões, Catequese da Paróquia de Cristo-Rei da Portela, Didáxis - Cooperativa de
Ensino C.R.L., Colégio Paulo VI, Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda e Escola Básica 2/3 de Amares.
Para além das campanhas sazonais foram vendidos outros produtos ao longo do ano, como a nova coleção
de chocolates “Ritmos Missionários”.
Para conseguir a constante dinamização das vendas da Loja Solidária, a Solsef esteve presente em várias
feiras de artesanato (“Coisas e... Loisas” na Portela, ”LX Market” no LX Factory, “Urban Market Algés” e
“Creativarte” na Marinha Grande), dinamizou a venda em eventos Solsef e de parceiros espiritanos (Jantar
de Natal Solsef, Assembleias Gerais, Fórum Missionário em Braga, Magustos Missionários Espiritanos, Noite
de Fados, Chá Missionário da LIAM no Turcifal), deslocou-se a várias paróquias (Basílica da Estrela, Igreja da
Lapa, Paróquia de São Maximiliano de Kolbe, Paróquia de Santa Beatriz da Silva, Paróquia de São Mamede) e
manteve a atualização constante no site e Facebook.

4.2 Criação de uma agenda de eventos solidários com programação anual

No seguimento do trabalho iniciado no ano de 2015, a Loja Solidária manteve o seu funcionamento
permanentemente. Em 2016 foi criada uma agenda de eventos solidários, sendo um dos principais objetivos
a dinamização de norte a sul do país, contando com a ajuda dos JSF na organização de atividades em
colaboração com a Solsef. Essa agenda foi elaborada com o objetivo de definir a priori as datas e tipo de
eventos de forma a fazer uma divulgação organizada das mesmas para aumentar a participação de sócios,
voluntários e amigos da associação.
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4.3

Realização dos eventos solidários presentes na programação anual

Sendo um ano de organização da estratégia da Associação no que diz respeito aos eventos, foram realizados
alguns contactos no sentido de chegar a novos públicos, como é o caso da reunião tida com o Teatro D. Maria
II para apresentar o conceito de “Fila Zero”
Os eventos realizados em 2016 foram:
●

Santos Populares:
●

Banca na noite de Santo António, no Largo da Graça

●

Arraial de Santa Catarina (15 de junho de 2016)

●
Workshop de Primeiros Socorros, com certificação em parceria com a Competir Formação & Serviços
S.A., realizado na sede da Solsef, nos dias 18 e 19 de junho de 2016
●
Torneio de Futebol SOLSEF, em Fátima (2 de junho de 2016), contando com representação de todas
as regiões dos JSF
●
Workshop de Língua Gestual Portuguesa, com certificação em parceria com a Competir Formação &
Serviços S.A., realizada na sede da Solsef, no dia 3 de outubro de 2016
●

Noite de Fados, no Auditório do Instituto S. João de Deus, no dia 5 de novembro de 2016

●
Jantar de Natal Solidário, na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, no dia 7 de dezembro de 2016,
com a escola a ceder o espaço e a confecionar a alimentação
●
Dias de Sol “Choupana Caffé”, no âmbito da campanha “Dias de Sol”, o Choupana Caffé foi o primeiro
estabelecimento a aceitar esta iniciativa, sendo que, durante o fim de semana de 17 e 18 de dezembro de
2016, parte da receita reverteu diretamente para a Solsef.

Data

Nome do
evento

Nº de participantes
(objetivo)

Custo de entrada

Receitas
efetivas

Despesas
efetivas

Lucro

12 e 15 /
junho/ 2016

Santos
Superar o
Populares - valor do ano
anterior
Lisboa

-

2.323,63 €

734,96 €

1.588,67 €

18 / junho
/2016

Workshop
1 turma (30
Primeiros
pessoas)
Socorros

60€ (geral) 40€
(sócios)

100,00 €

-

100,00 €

120 pessoas

6€ (fado) 10 €
(fado e jantar)

1.324,87 €

554,84 €

770,03 €

80 pessoas

16€

1.030,00 €

330,00 €

700,00 €

-

-

263,95 €

-

263,95 €

5 / novembro
/ 2016
7 / dezembro
/ 2016
17 e 18 /
dezembro /
2016

Noite de
Fados
Solidária
Jantar
de Natal
Solidário
Dias de Sol
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Pese embora o esforço para de descentralização geográfica dos eventos organizados pela Associação, durante
o ano de 2016 não se verificou nenhum evento fora da área metropolitana de Lisboa.

4.4

Realização de feiras solidárias anuais

No ano em análise foram realizadas três Feiras Sem Fronteiras, em colaboração com as Coordenações
Regionais dos JSF e com a presença de vários voluntários, desde voluntários dos grupos de trabalho da
Solsef, sócios, antigos corpos sociais da Solsef e JSF. Para que estas feiras se realizassem, continuou-se a
poder contar com o apoio do CEPAC, dos Missionários Espiritanos, de todas Câmaras Municipais e Juntas de
Freguesia locais, e nomeadamente do pároco e do Agrupamento Escuteiros da Paróquia de Benfica. Todos os
produtos vendidos foram doados por empresas que se aliaram a esta causa através do seu patrocínio.
No entanto, temos que realçar que foram realizadas menos feiras que nos últimos anos, resultando num
valor total angariado inferior.
Como habitual, o valor angariado com a realização destas feiras reverteu para o Projeto Ponte 2016,
totalizando um valor de €724,96.
Para além destas, teve ainda lugar, no final do ano, uma Feira Sem Fronteiras em Benfica, com vista à
angariação de fundos para a Solsef, com um lucro final de €529,71.

Data

Local

Nº de voluntários

Valor angariado

25 / junho/ 2016

Campo da República
(Barcelos)

15

180,50€

9 e 10 / julho /2016

Paredes

15

195,00€

16 e 17 / julho / 2016

Benfica (Lisboa)

14

349,46€

22 e 23 / outubro /
2016

Benfica (Lisboa)

11

529,71€

A nível das feiras, foi elaborado um fluxograma de contacto a empresas para que os voluntários possam,
de forma profissional, apoiar no pedido de patrocínios às várias empresas. Foi também feito um guião para
ajudar a participação numa feira solidária enquanto voluntário, para que cada pessoa saiba concretamente o
que é uma feira, qual o trabalho a desenvolver durante o voluntariado e algumas dicas sobre como se estar
numa feira. Melhoraram-se também os documentos de suporte e venda (preços, cartazes e materiais de
divulgação).
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Comunicação
39

Introdução
Nos últimos anos a Solsef tem vindo a reconhecer a comunicação como uma área transversal a todas as
suas atividades, e com grande impacto no cumprimento de todas as metas. Continuamos a considerar que,
enquanto um domínio transversal, o retorno da comunicação nem sempre é imediato e visível mas espelha-se
na angariação de sócios, na sustentabilidade financeira e numa melhor compreensão e legitimação da Solsef
enquanto ONGD ativa na cidadania global. Nesse sentido, manteve-se a mesma linha orientadora para os
objetivos de 2016.

Objetivo 1

Definir plano de comunicação da Solsef;

Objetivo 2

Melhorar os materiais de divulgação da Solsef;

Objetivo 3

Reforçar credibilidade e notoriedade junto de sócios, voluntários e doadores.
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Atividades Previstas
1.1

Definição dos fluxos de comunicação interna e externa através de um mapa com
fluxos de comunicação na Solsef

As falhas de comunicação eram claras e difíceis de corrigir, quer por erros muito incrementados, quer por
falta de um plano efetivo. Assim decidiu-se por um plano interno, simples, a implementar no início do ano,
para posteriormente serem analisadas as entropias de comunicação e fazer-se um plano de comunicação
integral.
Foi elaborado um esboço, com diretrizes simples, que embora tentado implementar logo em janeiro não
teve o alcance pretendido.

1.2

Utilização de ferramentas colaborativas em 30% dos processos de trabalho de
grupo da Solsef em 2020

Ao longo do ano de 2016 foram utilizadas duas ferramentas colaborativas nos processos de trabalho de
grupo, nomeadamente o Asana, que se revelou útil na comunicação clara e organização de tarefas nos
processos de trabalho de grupo, e o Slack, que após um período de experimentação não revelou melhorias
nos processos de comunicação interna, deixando de ser utilizado.
Para além destas, tem sido utilizada a Google Drive para partilha de documentos entre corpos sociais, equipa
executiva e voluntários, bem como o calendário partilhado entre órgãos sociais e equipa executiva, onde se
torna possível acompanhar todas as reuniões, eventos e presenças institucionais da Solsef, bem como os
seus intervenientes, evitando assim de forma mais eficaz a sobreposição de atividades.

1.3

Definição de estratégias de comunicação de forma a utilizar eficazmente a
comunicação social para divulgação dos projetos e campanhas

Ao longo de 2016 foram realizadas publicações mensais no jornal Ação Missionária, dando a conhecer as
diversas campanhas, atividades e projetos da Solsef. Também foram divulgados os projetos de Voluntariado
Internacional em jornais locais e na rádio.
No decorrer da Campanha de Consignação Fiscal (descrita no âmbito da Angariação de Fundos) foram
também colocados 10 Mupi’s em várias cidades do país.
Ao nível da comunicação online foram feitas várias publicações nos meios utilizados pela Solsef,
nomeadamente no website da Solsef onde foram publicadas 82 notícias sobre atividades, campanhas,
parcerias e acompanhamento dos diferentes projetos da associação. Também a página de Facebook da
Solsef teve um crescimento significativo este ano, com um aumento de 614 “Gostos”, a realização de 326
publicações, a partir das quais houve 1216 partilhas dos nossos seguidores. Também em websites de outras
entidades houve divulgação da Solsef, como 3 publicações no website da “Agência Ecclesia” e 5 publicações
no website “iMissio”, acerca de projetos de Voluntariado Internacional. Também nos websites dos nossos
parceiros houve lugar para a divulgação dos nossos projetos, nomeadamente do Agrupamento de Escolas
de Peniche e dos Missionários Espiritanos.
No entanto, esta atividade não foi totalmente atingida, uma vez que tinha como objetivo alcançar tempos
televisivos para comunicação institucional.
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2.1

Realização de um levantamento de todos os projetos promovidos e desenvolvidos
pela Solsef (Cooperação, Voluntariado e ED) pela criação de documento de
memória histórica das atividades da Solsef realizado até 2016

Aproveitando o pedido de equiparação a Associação Juvenil, onde era necessário relatar o historial da
Associação, foi efetuado um documento com o histórico de projetos realizados na Solsef nos seus três eixos
de atuação Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Voluntariado Internacional e Educação para
o Desenvolvimento.

3.1

Criação de mailling lists por área de interesse para partilha de informação sobre
os projetos

3.2

Implementação de um plano de comunicação para doadores, agradecendo e
motivando novos donativos no futuro

Não foram criadas em 2016 as mailing lists por área de interesse, tendo contudo esta atividade ficado
agendada para 2017.

Ao longo do ano de 2016 todas as doações, de particulares e empresas, foram alvo de agradecimento
personalizado, acompanhado da atualização da evolução do(s) projeto(s) apoiado(s).

Atividades Não Previstas
Ao longo do ano foi trabalhada a comunicação ao nível das diversas campanhas que decorreram na Solsef,
nomeadamente a campanha Presentes Sem Fronteiras, a campanha de angariação de fundos em parceria
com o MOMIP, que envolveu a construção de mealheiros, a campanha de Consignação Fiscal, a campanha
de Natal 2016 e todas as campanhas da Loja Solidária.
À semelhança de anos anteriores, foram produzidos também materiais de comunicação institucional,
nomeadamente o boletim anual e três newsletters online.
Para além disso foram respondidas todas as solicitações dos grupos de trabalho de voluntários da Solsef, bem
como as necessidades de gestão interna (ex.: eventos, publicações institucionais, gestão de redes sociais).
Ainda no âmbito do apoio às atividades de Voluntariado Nacional, foi desenhada uma t-shirt que pode ser
vestida pelos voluntários nos eventos e atividades em que representem a Solsef, espelhando assim, também
nestes momentos parte do caminho feito no sentido da profissionalização da Associação.
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Obrigado a todos!
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