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Nota Introdutória
O ano de 2020 ficou mundialmente marcado pelos impactos da pandemia da COVID-19. O distanciamento
social imposto para a salvaguarda da saúde pública obrigou a repensar todos os encontros presenciais
e criou um impacto avassalador na economia. Na vida da Sol sem Fronteiras (Solsef), à semelhança da
restante sociedade, foi necessário redefinir objetivos e repensar atividades. Os desafios começaram desde
cedo com a necessidade da nossa equipa executiva trabalhar a partir de casa. Estenderam-se a todos
os eventos de divulgação e angariação de fundos que não foram possíveis de realizar presencialmente
e culminaram com a implementação de todos os projetos devidamente adaptados. No entanto, com a
certeza de que estas limitações vieram agravar ainda mais as desigualdades de oportunidades, a Solsef
nunca parou o trabalho e os seus projetos.
No âmbito da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, apesar dos enormes desafios e
necessidade de redefinir a forma de implementar, foi possível cumprir os objetivos propostos para
os projetos, tendo sido apoiados três projetos (na Guiné-Bissau, em Moçambique e no Paraguai) e
identificados mais cinco projetos (na Guiné-Bissau, no Haiti, no Brasil e em Cabo Verde) com vistas a
apoiar em 2021.
Ao nível da Educação para a Cidadania Global (ECG) foi um ano de abrandamento, reflexão e reorganização.
Neste ano foram candidatados vários projetos a diversas linhas de financiamento e alguns deles foram
aprovados e encontram-se em execução. Com a sensibilização e consciencialização para as questões do
desenvolvimento como base, as redes sociais da Solsef foram um palco ainda maior através das diversas
rubricas mantidas.
No que respeita ao Voluntariado Internacional o impacto da pandemia da COVID-19 fez-se sentir de
forma mais notável, nomeadamente nos projetos de curta duração, levando ao adiamento do projeto
Ponte 2020, em parceria com os Jovens Sem Fronteiras (JSF) e os Missionários do Espírito Santo (CSSp),
para 2021. Ao invés, o voluntariado de longa duração foi mantido com a presença em terreno de todos
os voluntários, após avaliação de todos os contextos.
2020 ficou ainda marcado pelo investimento num novo eixo, a Inclusão, através do projeto “EmpoderArte”.
Um projeto que tem por objetivo a criação de oportunidades de formação e trabalho para dois jovens
refugiados, em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho (sem escolaridade obrigatória),
e uma jovem, de origem imigrante, com qualificações académicas.
Transversais a todos os eixos de atuação foram os grandes desafios ao nível da Angariação de Fundos,
que advieram com o contexto pandémico, com necessidade de repensar estratégias e redefinir eventos e
atividades para garantir a sustentabilidade de todos os projetos e da associação. Também a Comunicação,
como área que abrange todas as atividades da Solsef, acompanhou os desafios vividos neste ano.
Face aos constrangimentos financeiros, a Solsef solicitou apoio à Câmara Municipal de Lisboa (CML),
no âmbito do Fundo de Emergência Social de Lisboa (Regime Extraordinário de Apoio no âmbito da
Pandemia da COVID-19), em três vertentes. Por um lado, com o intuito de continuar a dar o melhor serviço
associativo aos nossos sócios e colaboradores, em condições de segurança e higiene face à Covid-19,
foi solicitado apoio para poder assumir os custos extraordinários em material sanitário e higiénico, a
fim de adequar as instalações da sede da Solsef de acordo com as recomendações da Direção Geral
de Saúde (DGS). Por outro lado, foram incorridos custos excecionais com material de divulgação a fim
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de sensibilizar os jovens sobre as medidas de combate contra a COVID-19. Por último, a Solsef encontra-se
empenhada em conseguir ultrapassar a atual situação financeira sem despedimento de recursos humanos,
pois o desemprego é um dos maiores dramas na sociedade atual, pelo que o apoio solicitado à CML também
visou o fato de poder prosseguir com a equipa contratada atualmente. Assim sendo, o apoio fornecido pela
CML permitiu à associação fazer face às contrariedades que esta pandemia trouxe e utilizou-se para aquisição
de bens essenciais para a proteção contra a COVID-19, bem como para a aquisição de material de divulgação
para sensibilização dos jovens sobre a COVID-19 e finalmente para pagamento de 15% despesas inerentes
aos recursos humanos da associação.
Este foi um ano muito diferente do que planeamos e com desafios bem diferentes dos que imaginávamos,
mas com a certeza que o nosso trabalho pela igualdade de oportunidades é nesta fase ainda mais importante,
o nosso trabalho nunca parou e toda a equipa trabalhou ainda mais com o foco nos projetos que melhoram
diariamente a vida de crianças, jovens, mulheres e homens. Mais que nunca, continua a valer a pena lutar
pelo desenvolvimento humano integral.

As medidas de proteção contra a COVID-19 implementadas na nossa sede contaram com o apoio da CML

Materiais de higiene adquiridos com o apoio da CML
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Materiais de higiene adquiridos com o apoio da CML

Missão e Identidade
A Solsef é uma associação juvenil, inscrita
enquanto Organização Não Governamental
para o Desenvolvimento (ONGD), que tem
uma missão clara: o desenvolvimento integral e integrado dos jovens, proporcionando-lhes o acesso a cuidados de saúde, educação
e também o desenvolvimento humano e económico das suas comunidades. Para cumprir
esta missão, a Solsef desenvolve projetos
sustentáveis em países em desenvolvimento,
em parceria com os missionários e os líderes
de associações locais, contando com a participação de jovens com formação e preparação adequadas. Também intervém ativamente na sensibilização da juventude portuguesa
para a solidariedade, potenciando o voluntariado como veículo de intercâmbio e formação entre jovens.
Somos uma Associação que tem como atributos essenciais e distintivos a solidariedade
vivida sem fronteiras humanas, a juventude
que trabalha em prol de outros jovens de
forma rigorosa e transparente, com alicerces
num crescimento contínuo e sustentável, e a
aposta clara no desenvolvimento de projetos
com viabilidade económica e operacional.

Projeto Aprendizagem Inclusiva (Contuboel, Guiné-Bissau)

Com esta missão, e fazendo jus à identidade
da Solsef, foi traçado um conjunto de Objetivos Estratégicos tendo em conta os principais
eixos da Associação.
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Eixos e Objetivos
Estratégicos
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Eixos Estratégicos
Em 2020, iniciou-se a reflexão sobre a criação de um novo eixo estratégico, o eixo de Inclusão, que se consubstancia em
ações concretas que promovem a inclusão de populações desfavorecidas ou vulneráveis através do desenvolvimento
de atividades vinculadas às artes e ações de empreendedorismo com um foco no conceito do negócio social. Assim
sendo, com base no plano de atividades 2020 e reflexões surgidas no seio da associação, foram considerados oito eixos
estratégicos em vez de sete (como inicialmente previsto):

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
Educação para a Cidadania Global
Voluntariado Internacional (Curta e Longa duração)
Inclusão
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)
Desenvolver o eixo de atuação: Inclusão
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
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Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento
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Introdução

Com a certeza de que as ações de desenvolvimento não
se podem parar, foi necessário repensar as estratégias de
angariação de fundos para os projetos, replanear algumas
viagens de acompanhamento, mas sem nunca pôr em causa
a execução dos mesmos.

Apesar dos desafios que 2020 trouxe, no eixo de Cooperação foi possível alcançar os objetivos previstos. Com
a certeza de que as ações de desenvolvimento não se podem parar, foi necessário repensar as estratégias
de angariação de fundos para os projetos, replanear algumas viagens de acompanhamento, mas sem nunca
pôr em causa a execução dos mesmos. Assim sendo, no decorrer de 2020 foi possível apoiar três projetos: o
“Aprendizagem Inclusiva” na Guiné-Bissau, o “Inovação Educativa” em Moçambique e o “Crescemos Juntos”
no Paraguai. Por outro lado, foi ainda possível identificar cinco novos projetos: três com as Missionárias do
Espírito Santo (“Missão Kajegut” na Guiné-Bissau, “Escola Primária Notre-Dame” no Haiti e “Crescer e Florir
em Comunidade” no Brasil), um com a Congregação de Santa Teresinha do Menino Jesus (CSTMJ) no Brasil
(“Música sem Fronteiras”) e um junto dos voluntários do Programa de Voluntariado Missionário Espiritano
(André e Juliana) em Cabo Verde (“Pão Fresco”). Apesar das circunstâncias, houve oportunidade de redefinir
e abranger alguns objetivos e atividades face ao inicialmente planificado para 2020.
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Objetivos e atividades previstas

Objetivo 1:
Garantir a execução continuada de projetos de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

A 1.1

Construção de parcerias sólidas e de longa duração, com os parceiros locais e com outras
ONGD’s ou instituições que garantam a sustentabilidade das intervenções
No ano de 2020 a Solsef deu continuidade ao trabalho já desenvolvido de consolidação de
parcerias de longa duração com os parceiros portugueses, bem como com as associações
internacionais. No plano nacional, manteve a parceria com o Instituto Camões, I.P. com a
conclusão da Fase II do projeto “Aprendizagem Inclusiva” em maio de 2020 e a aprovação
do projeto “Capacitação Pedagógica” a iniciar em janeiro de 2021. Relativamente a parceiros internacionais, no âmbito do projeto “Capacitação Pedagógica” e “Nutrição e Higiene”,
formalizamos a parceria com a Cáritas Diocesana de Bafatá.

A 1.2

Execução de três projetos de cooperação: “Aprendizagem Inclusiva”, “Inovação Educativa” e “Crescemos Juntos”

“Aprendizagem Inclusiva”
(Contuboel, Guiné-Bissau)
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“Inovação Educativa“
(Nampula, Moçambique)

“Crescemos Juntos”
(“San Lorenzo”, Paraguai)

Aprendizagem Inclusiva
Guiné-Bissau

Projeto de apoio ao desenvolvimento de capacidades do Centro Educacional Irmã Valdelícia
(no setor de Contuboel, na Guiné-Bissau), em aliança com as escolas públicas localizadas na
área de intervenção, iniciado em outubro de 2018 e finalizado em maio de 2020. Em parceria
com a CSTMJ, teve como objetivo apoiar o desenvolvimento sustentável do Centro Educacional
Irmã Valdelícia através da criação de infraestruturas de refeição, a ampliação dos espaços recreativos e desportivos, o reforço do currículo pedagógico para a integração de alunos/as com
necessidades educativas especiais em coligação com o corpo docente das escolas públicas do
setor e o fortalecimento da vinculação com o contexto comunitário a partir da dinamização de
iniciativas de empreendedorismo direcionadas ao abastecimento alimentar das cantinas escolares. Após o arranque da Fase II do projeto em agosto de 2019, que promoveu a ampliação
dos espaços desportivos e recreativos, em janeiro de 2020 iniciou-se o reforço do currículo
pedagógico para a integração de alunos/as com necessidades educativas especiais. Para tal,
contamos com o apoio da voluntária Adriana Rente, que prestou serviços de formação em
“Integração de Necessidades Educativas Especiais no Currículo Pedagógico” a 37 docentes da
região. Foi ainda possível criar um Banco de Bolsas, para crianças em risco de exclusão social.
Este projeto recebeu o apoio de:

Crescemos Juntos
Paraguai
O projeto “Crescemos Juntos” (no Paraguai), em parceria com a Paróquia Nossa Senhora Virgem do Rosário (Diocese de San Lorenzo) no Paraguai, pretende contribuir para a integração
social da população em risco de exclusão através da criação de um centro formativo de referência com oferta educativa vinculada às áreas de Culinária, Projetos Produtivos, Contabilidade
Quotidiana, Fomento da Saúde Mental, Sensibilização e Prevenção das Toxicodependências,
Orientação Familiar Sociojurídica e Empoderamento das Mulheres (provendo-as de ferramentas preventivas contra a violência de género). O grupo-alvo direto do projeto “Crescemos Juntos” é constituído pelos beneficiários da Pastoral Social da Paróquia Virgen del Rosario, cerca
de 3000 pessoas, em particular mulheres. Em 2019 já tinham sido construídas 3 salas de formação e dinamizadas ações de formação em diferentes temáticas, pelo que até novembro de
2020 o projeto continuou com a construção de um alpendre, equipamento das salas do centro
social, sendo dinamizadas diversas formações. Este projeto recebeu o apoio de:
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Inovação Educativa
Moçambique
O projeto “Inovação Educativa”, em parceria com os Missionários do Espírito Santo em Moçambique, 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. No âmbito da Fase I do projeto, iniciada em
junho, em 2020 foram construídos e equipados a biblioteca e o laboratório e reforçada a sala
de informática. Este projeto recebeu o apoio de:

A 1.3

Identificar novos projetos a apoiar em 2021

Fruto da parceria da Solsef com a CSTMJ, foi identificado um novo projeto, o “Música sem
Fronteiras” que visa apoiar o desenvolvimento da Banda Filarmónica do Colégio Santa Teresinha, em Boquim (Brasil), através da aquisição de novos instrumentos e fardamentos.
O projeto foi apresentado ao financiamento do World Mercy Fund Internacional (WMFI)
que optou por não financiar. Assim sendo, continua-se à procura de financiamento para
este projeto.
Por outro lado, graças ao apoio dos voluntários André e Juliana, do Programa de Voluntariado Missionário Espiritano em Cabo Verde, apresentou-se o projeto “Pão Fresco”, que
tinha como objetivo reconstruir a fornalha do forno anelar da Padaria da Associação das
Animadoras Missionárias em São Lourenço dos Órgãos, à linha de financiamento da Embaixada de Austrália em Lisboa (no âmbito do Programa de Ajuda Direta 2020-21). Contudo, a instituição optou por não financiar este projeto.
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Objetivo 2:
Consolidar práticas de profissionalização nas
áreas de gestão do ciclo de projeto

A 2.1

Reforço dos conhecimentos e competências dos parceiros no âmbito do “ciclo do projeto”
e áreas técnicas
Em outubro de 2020, na visita de acompanhamento do projeto “Inovação Educativa”, a Libertad Jiménez, técnica de projetos da Solsef, reuniu com o Pe. Alberto Tchindemba (Missionário do Espírito Santo) de forma a apoiar nas tarefas de gestão e acompanhamento do
projeto em terreno, bem como de gestão de caixa e tesouraria.

A 2.2

Garantia de acompanhamento dos projetos no terreno de forma continuada

No que concerne ao acompanhamento dos projetos desenvolvidos, em 2020 a Solsef teve
que adiar algumas das viagens previstas, tendo reforçado o acompanhamento de forma
remota. Ainda assim, foi possível contar com diversas visitas de acompanhamento aos
projetos em terreno, identificadas na atividade 4.1.

A Libertad Jiménez numa visita de acompanhamento ao projeto “Inovação Educativa”, em outubro de 2020
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Objetivo 3:
Apoiar a intervenção da Congregação dos Missionários do
Espírito Santo na identificação, formulação e acompanhamento
de projetos de cooperação para o desenvolvimento

A 3.1

Integração no Gabinete Central de Desenvolvimento da Congregação dos Missionários do
Espírito Santo
Em janeiro de 2020, a Inês Souta, Diretora Executiva da Solsef, participou na primeira
reunião do Gabinete Central de Desenvolvimento da Congregação dos Missionários do
Espírito Santo, que decorreu em Dublin (Irlanda). Nesta reunião foi definida a dinâmica de
trabalho, que passou por partilha recorrente de documentos entre todos os intervenientes do Gabinete, em plataformas colaborativas e diversas reuniões online, algo que foi
acontecendo ao longo de 2020.

A 3.2

Apoio ao desenvolvimento e gestão de projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento nas áreas da educação e saúde em Missões Espiritanas
Fruto da vontade de cada vez mais trabalhar próximos dos Missionários e Missionárias do
Espírito Santo, em 2020 a Solsef apoiou a identificação de três pequenos projetos, em Missões das Irmãs Espiritanas, a saber: “Missão Kajegut”, na Guiné-Bissau, “Escola Primária
Notre-Dame”, no Haiti e “Crescer e Florir em Comunidade”, no Brasil.

“Missão em Kajegut”
(Caió, Guiné-Bissau)
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“Escola Primária Notre-Dame”
(Montagne Lavôute, Haiti)

“Crescer e Florir em Comunidade”
(Conselheiro Pena, Brasil)

Objetivo 4:
Aumentar a presença da Solsef nos lugares de intervenção

A 4.1

Realização de visitas de acompanhamento aos projetos no terreno

Em 2020 ocorreram duas visitas a terreno, no âmbito do acompanhamento dos projetos
nomeadamente:
● Janeiro de 2020 - Aprendizagem Inclusiva - Libertad Jimenez (técnica de projeto)
Objetivo da visita: acompanhamento do projeto “Aprendizagem Inclusiva”, em Contuboel
(Guiné-Bissau) junto da equipa da CSTMJ (representada pela Irmã Ana Lúcia dos Santos).
● Outubro de 2020 - Inovação Educativa - Libertad Jimenez (técnica de projeto)
Objetivo da visita: acompanhamento da Fase I do projeto “Inovação Educativa”, em Nampula (Moçambique) junto da equipa da CSSp (representada pelo Padre Alberto Tchindemba).
Devido ao fecho das fronteiras, as viagens de fecho da Fase II do projeto “Aprendizagem
Inclusiva” e de fecho do projeto “Crescemos Juntos”, foram substituídas por diversas reuniões de acompanhamento online.

A Libertad Jiménez numa visita de acompanhamento ao projeto “Aprendizagem Inclusiva”, em fevereiro de 2020

A 4.2

Sinalização dos projetos através da colocação de placas identificativas

Em 2020 foi feita a sinalização das novas infraestruturas construídas no âmbito do projeto
“Inovação Educativa”.
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Educação para a
Cidadania Global
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Introdução

Com a adoção de ferramentas, tecnologias e uma nova
forma de olhar a execução de projetos e atividades
neste eixo de atuação, a ONGD teve oportunidade
de refletir e, por conseguinte, aprofundar a sua ação
sensibilizadora.

Num ano de adaptação e reinvenção, a ECG foi um pilar central na Solsef. Com a adoção de ferramentas,
tecnologias e uma nova forma de olhar a execução de projetos e atividades neste eixo de atuação, a ONGD
teve oportunidade de refletir e, por conseguinte, aprofundar a sua ação sensibilizadora. Foi tempo de analisar
a Solsef sob todas as suas potencialidades intrínsecas, mas também com base na capacidade de estabelecer
parcerias sustentáveis e ricas. Deste modo, 2020 foi um ano de desaceleração em muitos setores a nível
global, mesmo além do terceiro setor, mas a ECG na Solsef sofreu um forte investimento pelas várias portas
que a associação conseguiu abrir, com audácia, procurando novos parceiros, revisitando ideias anteriores,
analisando necessidades do setor, desenhando estratégias benéficas para todas as partes e candidatando
projetos. Efetivamente, 2020 encerra-se como o ano em que a Solsef formulou e candidatou mais projetos
de ECG, uma área que foi explorada a fundo e que revelou caminhos que a associação continuará a percorrer.
Apesar das circunstâncias, houve oportunidade de redefinir e abranger alguns objetivos e atividades face ao
inicialmente planificado para 2020.
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Objetivos e atividades previstas

Objetivo 1:
Garantir a execução contínua de projetos
de ECG na área de Educação Não-Formal

A 1.1

Execução de projetos de ECG em parceria com instituições educativas

Devido às alterações provocadas na organização e na prática letiva pelo contexto pandémico, tornou-se complicado desenvolver esta atividade em todo o potencial por explorar.
No entanto, há a salientar duas iniciativas que a Solsef teve oportunidade de trabalhar,
participar ou preparar em parceria com instituições educativas:

Exposição Aprender Vivendo
Após o sucesso do projeto “Olhares sobre África’s III”, desenvolvido em 2019 com o apoio
do programa Geração Z do Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. (IPDJ,
I.P.) e que consistiu na exposição de fotografias captadas pelo voluntário David Cardoso,
assistimos a uma reativação da exposição, desta vez na Escola Básica Atouguia da Baleia.
Recorde-se que o projeto de voluntariado (Aprender Vivendo) no qual participou o fotógrafo acontece precisamente em parceria com o Agrupamento de Escolas Atouguia da
Baleia, o Agrupamento de Escolas de Peniche e a Escola Secundária de Peniche e a Solsef.
Em fevereiro de 2020, esta exposição pretendeu sensibilizar os estudantes para o dia-a-dia e a realidade de outra cultura, bem como partilhar as experiências vividas entre os
habitantes locais e os voluntários do projeto. Nesta reativação da exposição, houve também oportunidade para a Diretora Executiva da Solsef, Inês Souta, participar numa aula
em que explicou o trabalho da instituição no âmbito da Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento e também onde o Pe. Hugo Ventura, parceiro da ONGD, partilhou a sua
experiência na Amazónia.
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Sorrisos de Papel
No final do ano, junto da época natalícia, a iniciativa “Sorrisos de Papel”’, que já é desenvolvida pela Solsef há cinco anos, voltou a ser um momento de solidariedade junto
da comunidade escolar portuguesa. Apesar das contingências causadas pela pandemia,
aderiram ao projeto diversas turmas de 15 escolas, o que se traduz em cerca de 1800
alunos. Para garantir a segurança dos mais novos e também dos mais velhos, encontraram-se estratégias como a entrega dos postais através de profissionais designados, o
estabelecimento de uma parceria com os serviços de psicologia “Ativo em Casa”, que permitiu alcançar diversas instituições adicionais, ou a entrega com todas as condições de
prevenção: distância de segurança, equipamentos de proteção individual e higienização
das mãos. Apesar de ter sido um ano marcado pelo isolamento e pelo distanciamento, foi
ainda mais recompensador para todos os participantes manter esta janela para o mundo
junto de quem mais precisa. Este ano contámos ainda com a colaboração de diferentes
instituições, associações, bem como particulares, que se juntaram à iniciativa, adquiriram
os postais e os escreveram de forma a fazer chegar a várias instituições de geriatria, cujos
utentes, este ano, em particular, sofreram de isolamento.

O Colégio Atlântico participou na iniciativa
Sorrisos de Papel

A turma 11.º CT1, da Escola Secundária de Peniche, também aderiu à iniciativa

Os utentes do Centro Social da Paróquia de Polvoreira receberam os
postais escritos pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Infias - Vizela
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A 1.2

Planeamento de projetos de ECG em âmbito extraescolar

Destacam-se dois projetos planeados:

Don´t Stop
Um projeto candidatado à Fundação Europeia da Juventude (European Youth Foundation-EYF) 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 da 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”
pretendia 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. Foi desenhado em parceria
com o IPDJ, I.P., a Associação Pista Mágica, a Associação Crescer, a Associação Lifeshaker,
a Associação Omnis Factum, a Associação Cap Magellan, a Cooperativa CASES e a Fundação Portuguesa do Voluntariado. O projeto não obteve financiamento, pelo que acabou
por não avançar, mas, uma vez mais, as parcerias e as ideias revelaram-se uma grande
mais-valia para a aprendizagem e evolução da Solsef.

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 (DRLVT-IPDJ, IP.), do Centro Da
Juventude de Lisboa (CJL) e do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), enquanto parceiros consultores. Este projeto ainda aguarda resposta quanto à aprovação da candidatura.
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Por outro lado, destacam-se as seguintes iniciativas desenvolvidas:

Emo(can)ção
Em 2020 foi candidatado e aprovado o projeto “Emo(can)ção”. A iniciativa dirige-se a
jovens entre os 12 e os 25 anos e é apoiado e promovido pelo IPDJ, I.P. no âmbito do
dispositivo 2.2 do Programa Cuida-te+. Este projeto pretende promover a Educação para
a Saúde pela Música e a Solsef, em nome do IPDJ, I.P., irá executar a ação com a colaboração da Rita Redshoes com diversas instituições de Norte a Sul do país. Devido à situação
pandémica vivida em Portugal, não chegou a ocorrer nenhuma sessão em 2020, mas
iniciou-se a preparação do projeto, que irá arrancar em 2021, assim que haja condições
de segurança para tal.

Organização de Tempos Livres-OTL | ``A nova (A)normalidade´´ &
``Arte-fato´´
Com o apoio do programa OTL, do IPDJ, I.P., a Solsef desenvolveu em 2020 duas iniciativas
dinamizados por dois jovens: “A nova (A)normalidade” (dinamizado por Marcos Canjongo) e “Arte-Fato (dinamizado por Jacinta Madaleno).
Na primeira, Marcos contatou vários parceiros em países tão distintos como o Brasil, Cabo
Verde, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, por forma a recolher
testemunhos sobre como a pandemia da COVID-19 havia impactado a vida do dia-a-dia
nas comunidades contactadas e como tinha sido a adoção da nova normalidade. O resultado final foi um documentário que foi transmitido na Assembleia Geral de novembro de
2020 e ainda durante o Jantar de Natal de 2020 através de videoconferência.
Já na segunda iniciativa, a Jacinta fez uso das artes gráficas para produzir conteúdos audiovisuais para as redes sociais da associação, por forma a incitar à reflexão e sensibilização para temas relacionados com a ECG, como os direitos humanos, a sustentabilidade
ambiental, a igualdade de género, a justiça social, entre outros.
Ambos os projetos desenrolaram-se durante três meses e tiveram impactos consideráveis não só para os participantes como também para os seguidores da Solsef.

Cidadania no Associativismo Jovem
Ao abrigo do programa Geração Z, promovido pelo IPDJ, I.P., a Solsef desenvolveu em 2020
este projeto com a finalidade de estimular e trabalhar o associativismo jovem através do
estabelecimento e construção de documentos orientadores da ação da ONGD. Por forma
a promover nos jovens um pensamento estratégico com base em questões transversais à
cidadania, os 10 jovens participantes desenvolveram 6 documentos: (1).- Código de Conduta Institucional, (2).- Estratégia Institucional para a Conservação do Ambiente, (3).- Plano Institucional de Comunicação, (4).- Plano Institucional para a Gestão do Voluntariado,
(5).- Plano Institucional para a Inclusão Social e (6).- Plano Institucional para a Igualdade
de Género.
Para além disso, realizaram também todo o trabalho de apoio, desde o desenho dos materiais de divulgação à edição dos documentos, passando pela pesquisa, pela gestão do trabalho em grupo e ainda pela coordenação geral do projeto. De salientar que este projeto
foi realizado à distância, promovendo a segurança de todos os participantes e comprovando que é possível continuar a ser jovem ativo mesmo em casa.
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Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes
No âmbito das comemorações oficiais do Dia internacional de Juventude a 12 de agosto,
a Solsef apoiou a Cap Magellan a organizar o seu anual Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes, na região da Comunidade intermunicipal da região Oeste, sob o tema
“Incluir a diferença: favorecer a empregabilidade de todos os jovens na Europa”. Com o
financiamento do programa Erasmus+, o encontro contou com 50 jovens lusodescendentes e animadores de juventude, vindos de 8 países diferentes (França, Portugal, Espanha,
Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, e Reino Unido) que procuraram partilhar experiências individuais e coletivas sobre empregabilidade, ao longo dos 5 dias.

Dá um Tempo!
Numa altura em que a pandemia da COVID-19 passou a ter uma incidência superior em
termos de transmissão e também de infeção entre os mais jovens, a Solsef uniu forças
com a CML e o IPDJ, I.P. para dinamizar a atividade “Dá um Tempo!”. A atividade foi dinamizada pela Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ, I.P. em vários concelhos da
área metropolitana de Lisboa e em parceria com diferentes Associações Juvenis e Câmaras Municipais. Com o objetivo de sensibilizar os jovens para a prevenção da pandemia,
através da adoção de comportamentos seguros e da consciencialização para o risco que
podem significar para os outros. A ação da ONGD dividiu-se em duas fases: na primeira,
em julho, a Solsef contou com voluntários que ao longo de quatro dias - alguns mantiveram-se mesmo durante toda a ação - sensibilizaram os transeuntes de 4 pontos de lazer
em Lisboa: o Jardim da Estrela, o Jardim do Príncipe Real, o Largo Camões e o Jardim das
Amoreiras. O processo passou pela animação de 4 dinâmicas diferentes com recurso a
materiais simples e que pudessem ser interpretados como uma metáfora para a importância da segurança e da prevenção. Numa segunda fase, já em setembro, os voluntários
estiveram mais de uma semana a preparar, desenhar e pintar um mural na Calçada da
Glória, em Lisboa, em que ao mobilizar os jovens pela arte tentou-se mostrar como estes
são os agentes de mudança, de prevenção e de responsabilidade no seio da sociedade.
Ao longo de ambas as fases, os voluntários da Solsef tiveram também a oportunidade de
conhecer vários elementos do IPDJ, I.P., da CML e até o Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo.

Os jovens voluntários com os elementos do IPDJ, I.P.
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#Cuidadeticuidadetodos
Tendo em conta a gravidade da situação pandémica em Portugal, a Solsef, enquanto organização e associação ativa na cidadania, tomou a responsabilidade de dinamizar de forma
regular, para além de outras atividades anteriormente mencionadas, a importância de
adotar comportamentos seguros para prevenção e contenção da COVID-19. Assim sendo,
graças ao apoio da CML, no âmbito do Fundo de Emergência Social de Lisboa (Regime
Extraordinário de Apoio no âmbito da Pandemia da Covid- 19), a associação desenvolveu vários materiais de comunicação que utilizou em diversas sessões de sensibilização
realizadas junto de instituições parceiras bem como em vários momentos de reunião de
voluntários, sócios ou outros convidados na sede da associação.

Ação de sensibilização com utentes do CEPAC

Ação no Colégio Atlântico

Ação em RPLM - Gestão de Investimentos

Ação na Universidade Católica

Por último, a seguinte atividade não foi realizada:

My Migration
Para além do trabalho investido no desenvolvimento de novos projetos de ECG extraescolares, há ainda a informar que o projeto previsto para 2020 “My Migration”, que consistia
na realização de um documentário com base na recolha de testemunhos relativos à dualidade entre as expectativas a realidade das migrações dos guineenses na Europa, através
da participação de 15 jovens na Guiné-Bissau e 30 imigrantes em Portugal e Espanha, não
obteve o financiamento para o qual foi candidatado no âmbito do programa Erasmus+.
Embora tenha havido algumas tentativas de reinventar o projeto de forma a poder ser
realizado de outras formas, as contingências provocadas pela pandemia da COVID-19 acabaram por impossibilitar tanto o contato com os intervenientes previstos como a transmissão do documentário num espaço apropriado.
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Objetivo 2:
Criar agentes multiplicadores de ECG através
da formação certificada

A 2.1

Construção de um plano formativo adequado à formação de voluntários, sócios e colaboradores no âmbito da ECG
Mesmo perante um contexto de incerteza e alteração das condições habituais para a ministração das formações aos participantes em projetos de Voluntariado Internacional, a
Solsef organizou, juntamente com os respetivos parceiros, as formações previstas para
2020 nesta atividade. A formação de “Educação e Cooperação para o Desenvolvimento e a
Cidadania Global no Voluntariado” viu a sua primeira data adiada e acabou por se realizar
em abril, no fim de semana de 18 e 19, através de videoconferência e com a participação
da formadora Concha Telles, em parceria com a Competir S.A. Já a formação de “Primeiros
Socorros em contexto de Voluntariado Internacional” foi possível realizar presencialmente, no fim de semana de 1 e 2 de agosto, em Lisboa. Tomando todas as medidas de segurança e higiene recomendadas, a formação foi ministrada pelo enfermeiro Rui Branco,
presidente emérito da ONGD e foi também desenvolvida em parceria com a Competir, S.A.
Ambas as formações tiveram o apoio do IPDJ, I.P. através da medida Formar+.

A 2.2

Construção de um plano formativo adequado à formação de seminaristas da Congregação dos Missionários do Espírito Santo

Apesar de o ano atípico não ter deixado oportunidade para explorar em todo o potencial
esta atividade, há que sublinhar que no âmbito das formações previstas, adaptadas e ministradas para o contexto de Voluntariado Internacional, a Solsef divulgou também as suas
formações junto dos seminaristas da CSSp, tendo os mesmos participado nas formações
dedicadas à Educação e Cooperação para o Desenvolvimento, Primeiros Socorros e ainda
na formação destinada à Identificação e Gestão de Projetos Sociais. Esta última formação
ocorreu no Porto, no fim de semana de 26 e 27 de setembro, graças ao financiamento do
IPDJ, I.P. através da medida Formar+, em parceria com a Tecla - Formação Profissional e
contou com vários seminaristas, entre outros sócios da Solsef já com experiência em terreno.
Perante o feedback bastante positivo conseguido junto deste público, a Solsef auscultou
e registou as necessidades destes jovens formandos para que o plano formativo do ano
seguinte fosse desenhado também com este público em mente.
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Objetivo 3:
Estabelecer parcerias estratégicas associadas
a projetos específicos

A 3.1

Estabelecimento de novas parcerias estratégicas para implementação de novos projetos

Tendo em conta que 2020 foi possivelmente o ano em que a ONGD desenhou e candidatou a linhas de financiamento o maior número de projetos de ECG, tendo alargado o
espectro de ação e desenvolvido uma perspetiva mais abrangente deste eixo de atuação,
as novas parcerias multiplicaram-se.
Efetivamente, a Solsef conseguiu estabelecer uma relação e conceber em conjunto novos
projetos de ECG com associações e entidades tão diversas como a Batoto Yetu Portugal,
a CASES, a Cap Magellan, a Fundação Portuguesa do Voluntariado, a Lifeshaker, a Omnis
Factum, a Par - Respostas Sociais, Pista Mágica e a Crescer. Algumas destas parcerias continuaram a ser exploradas noutros contextos e em todas houve grandes aprendizagens,
partilhas e estabeleceram-se relações frutíferas para o futuro da associação.

A 3.2

Consolidação das parcerias estratégicas já existentes

Como não poderia deixar de ser, a Solsef aprofundou também as suas parcerias com entidades com as quais têm vindo a crescer e a trabalhar lado a lado. Os JSF continuam a
ser os principais voluntários envolvidos no apoio à organização da maioria das iniciativas.
Foi com o IPDJ, I.P. que a associação desenvolveu grande parte das atividades realizadas e
projetadas graças às iniciativas desenvolvidas ao abrigo dos programas Geração Z, Organização de Tempos Livres (OTL), Formar+ e Cuida-te+.

“Dá um tempo” foi uma das atividades realizadas em colaboração com o IPDJ, I.P.
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Voluntariado Internacional
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Introdução

Apesar das circunstâncias, houve oportunidade de
redefinir e abranger alguns objetivos e atividades face
ao inicialmente planificado para 2020.

O ano 2020 trouxe-nos vários desafios também no que diz respeito ao eixo do Voluntariado Internacional. As
restrições de mobilidade e as medidas de controlo da pandemia em cada comunidade de missão provocaram
um inevitável adiamento do Projeto Ponte 2020 (projeto de voluntariado internacional de curta duração que
estava planificado para 2020 em parceria com os JSF). No que diz respeito ao voluntariado internacional de
longa duração, a missão continuou e adaptou-se à nova realidade em vigor. Todos os voluntários enviados
ao abrigo do Voluntariado Missionário Espiritano permaneceram nas comunidades para as quais foram
alocados, desenvolvendo e adaptando a sua missão e os seus projetos de acordo com as novas necessidades
trazidas pela pandemia e as novas regras por ela impostas. Apesar das circunstâncias, houve oportunidade
de redefinir e abranger alguns objetivos e atividades face ao inicialmente planificado para 2020.
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Apoiar o voluntariado de longa duração

A 1.1

Continuidade na Equipa de Voluntariado Missionário Espiritano

Integrada na Equipa de Voluntariado Missionário Espiritano, a Solsef acompanhou e apoiou
de forma logística e institucional todas as ações desenvolvidas neste âmbito. No primeiro
trimestre, foi enviada, pelo segundo ano, a voluntária Ana Gabriela Rodrigues para Itoculo,
Moçambique, juntamente com a Leiga Voluntária Cristina Fontes. A equipa continuou a
acompanhar de forma regular os voluntários em terreno e investiu na formação e suporte aos voluntários que se propõem partir em missão. No final do ano, foi ainda feito um
acompanhamento de forma a apoiar os voluntários que tinham acabado de regressar de
Cabo Verde: André e Juliana Castro Matias.

A 1.2

Elaboração de relatórios periódicos em conjunto com os voluntários

Após avaliação e discussão sobre a forma mais eficaz de fazer um acompanhamento regular de todos os voluntários e fornecer um suporte mais imediato e próximo, a Equipa
do Voluntariado Missionário Espiritano optou por estabelecer um contato mais informal
e regular com a equipa em terreno, em lugar dos previstos relatórios periódicos. Foi feito,
ao longo do ano, um trabalho focado na melhoria destes pontos de contatos para todos
os envolvidos, resultando numa relação mais próxima e eficiente entre os voluntários e a
equipa em Portugal. Também de forma a dar um acompanhamento cada vez mais personalizado a cada voluntário, e fazer uma avaliação mais abrangente do projeto de voluntariado e do próprio acompanhamento feito ao longo do ano, no final de cada projeto
de voluntariado é proposto aos voluntários uma reunião com a Solsef, abordando estas
temáticas e outras de interesse comum, permitindo-lhes uma reflexão crítica sobre o projeto desenvolvido. Assim, no ano de 2020 foram realizadas 3 reuniões de avaliação com
voluntários, a saber:
● 1 reunião de avaliação do projeto de voluntariado com Cristina Fontes em janeiro de
2020 (Voluntária em Itoculo, Moçambique, desde janeiro a dezembro de 2019) que decidiu renovar o contrato de voluntariado por mais um ano em Itoculo, embora somente sob
a alçada dos Missionários do Espírito Santo;
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● 1 reunião de avaliação do projeto de voluntariado com Ana Gabriela Rodrigues em janeiro de 2020 (Voluntária em Itoculo, Moçambique, desde janeiro a dezembro de 2019) que
decidiu renovar o contrato de voluntariado por mais um ano em Itoculo;
● 1 reunião de avaliação do projeto de voluntariado com Juliana e André Castro Matias em
setembro de 2020 (Voluntários nos Órgãos, Ilha de Santiago em Cabo Verde, desde outubro de 2019 a setembro de 2020) que não renovaram o contrato de voluntariado.
É de salientar, da partilha dos voluntários, que o ano 2020 foi atípico para todos e em todas as frentes, e no voluntariado internacional de longa duração não foi exceção, já que
tudo o que havia sido planificado para ser desenvolvido ao longo de um ano, teve que ser
largamente adaptado. Em primeiro lugar, foi necessário fazer uma avaliação integral com
as equipas missionárias de acolhimento no terreno, a Equipa do Voluntariado Missionário
Espiritano e os próprios voluntários, para perceber a viabilidade e segurança dos voluntários ao permanecerem no terreno. Avaliadas todas as frentes, em março/abril decidiu-se
que os 4 voluntários permaneceriam nos locais de missão, a desenvolver os projetos de
voluntariado - adaptados à nova conjuntura - e não regressariam a Portugal. Em Moçambique, a adaptação passou pela confeção de máscaras e dinamização de encontros de sensibilização para a higienização das mãos, utilização de máscaras de tecido e a promoção do
distanciamento social. Houve também tempo para a aprendizagem do “makua”, dialeto
local falado em Itoculo. Em Cabo Verde, os voluntários Juliana e André Matias dedicaram o
tempo de confinamento obrigatório a aulas de inglês para a comunidade missionária com
quem partilharam teto. Quando se levantaram as medidas restritivas, retomaram as aulas
de inglês no Centro de Capacitação e Formação Profissional dos Órgãos e na Paróquia de
São Lourenço dos Órgãos, cumprindo o distanciamento social e a utilização de máscaras,
medidas imposta pelo governo cabo-verdiano.

A Raquel Carreira numa reunião de avaliação
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Objetivo 2:
Promover o voluntariado internacional
de curta e média duração

A 2.1

Acompanhamento e divulgação dos projetos de voluntariado de curta e média duração

Projeto Ponte
O projeto de voluntariado internacional de curta duração previsto para 2020 (Projeto
Ponte), em parceria com os JSF e a CSSp, não foi realizado neste ano, tendo em conta a
situação pandémica atravessada em todo o mundo e em particular em Tefé (no Brasil),
local de realização do projeto. Neste sentido, o projeto foi adiado para 2021, mantendo o
mesmo grupo de voluntários, que continuou a trabalhar na sua preparação e formação e
a promover a divulgação do projeto.
Não obstante, a Solsef continuou a apoiar a formação e preparação destes voluntários
através do desenvolvimento de formações certificadas e da gestão de todos os aspetos
logísticos relacionados com o projeto, mas também com as consequências do seu adiamento. Manteve um vínculo de reuniões de acompanhamento mensal com a equipa coordenadora do projeto, tendo inclusive desenvolvido um projeto de ECG com os voluntários
(Cidadania no Associativismo Jovem, no âmbito do programa Geração Z do IPDJ, I.P.), estreitando assim o vínculo de relação da associação com os voluntários.
Como tal, não tendo ocorrido nenhum projeto de voluntariado de curta-duração, não foi
possível fazer a sua divulgação. No entanto, os voluntários continuaram em formação ao
longo do ano, pelo que todos os momentos de preparação do projeto foram divulgados
por parte da Solsef. Acrescendo à divulgação da formação do grupo ponte, e indo ao
encontro do objetivo de promover o voluntariado internacional de curta duração como
veículo de cidadania global, foram divulgados aos sócios e amigos da Solsef, lembranças
de projetos de voluntariado de curta duração de anos anteriores.

Aprender Vivendo
Os voluntários e responsáveis pelo projeto “Aprender Vivendo”, realizado em 2019, continuaram presentes no raio de ação da Solsef, tendo sido representados na maioria dos
eventos, assembleias e reuniões da instituição. No âmbito da parceria realizada com as
Escolas de Peniche, a Inês Souta participou em atividades promovidas pela Escola Secundária de Peniche e Agrupamento de Escolas Atouguia da Baleia, para abordar questões
como o Desenvolvimento e o Voluntariado.
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Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades
O Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades é um Programa de Voluntariado Internacional de Curta/Média Duração coordenado pela Solsef, junto dos seus
parceiros locais, nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa – PALOP. Em 2020,
contámos com a Adriana Rente, enquanto voluntária sénior, para a formação do corpo
docente do Centro Educacional Irmã Valdelícia em Contuboel (Guiné-Bissau). A Adriana
ministrou durante um mês a formação em “Integração das Necessidades Educativas
Especiais no currículo pedagógico”, no âmbito do projeto “Aprendizagem Inclusiva”, cofinanciado pelo Camões, I.P., em parceria com a CSTMJ.

A 2.2

Realização de ações de formação nas áreas da Cidadania Global para os voluntários

Em 2020, realizaram-se como previsto duas formações certificadas, graças ao apoio do
IPDJ, I.P. no âmbito do programa Formar+, para os voluntários em preparação com uma
duração total de 32 horas: 16 horas dedicadas à formação de “Primeiros Socorros em Contexto de Voluntariado Internacional” e 16 horas na formação de “Educação e Cooperação
para o Desenvolvimento no Voluntariado”. Foram alcançados, no total, 37 participantes
em ambas as ações (dos quais 31 inscritos com menos de 30 anos). A formação de Educação e Cooperação para o Desenvolvimento no Voluntariado Internacional foi ministrada
pela Concha Telles e a formação de Primeiros Socorros em Contexto de Voluntariado Internacional pelo enfermeiro Rui Branco, contando ainda com a participação da Dra. Rosa
Teodósio (médica especialista em Medicina Tropical).

Formação de “Primeiros Socorros em Contexto de Voluntariado Internacional”
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Objetivo 3:
Definição e preparação de projetos
de voluntariado internacional para 2021

A 3.1

Sistematizar novos projetos de voluntariado internacional

Voluntariado Missionário Espiritano
Relativamente ao voluntariado internacional de longa duração, a equipa de Voluntariado
Missionário Espiritano – que conta com a participação da Solsef – continuou o seu trabalho de acompanhar, preparar e integrar os 3 candidatos que mostraram a sua intenção de
partir em voluntariado em 2021 ou num futuro próximo.”

Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades
No âmbito do voluntariado internacional, foram estabelecidas novas parcerias com outras
organizações nacionais, no sentido de se reforçarem os projetos de Voluntariado para o
Desenvolvimento de Capacidades da Solsef. Foi elaborado um protocolo de colaboração
com a associação Ser Mais Valia que contará com o apoio de voluntários da associação
para ministrar as formações contínuas previstas para a Fase II do projeto “Capacitação
Pedagógica” (cofinanciado pelo Camões I.P.). Adicionalmente, ainda em 2020 foram feitos
diversos contatos com associações que promovem o voluntariado estudantil, no sentido
de avaliar possibilidade dos projetos da Solsef serem receptores de voluntários, mediante
as necessidades da associação.
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Inclusão

Relatório de Atividades 2020 | Sol sem Fronteiras

33

Introdução

O ano 2020 trouxe-nos a oportunidade de desenvolver
um novo eixo de atuação: Inclusão.

O ano 2020 trouxe-nos a oportunidade de desenvolver um novo eixo de atuação: Inclusão. Os Projetos
de Inclusão são a área de atuação mais recente da Solsef e consubstanciam-se em ações concretas que
promovem a inclusão de populações desfavorecidas ou vulneráveis através do desenvolvimento de atividades
vinculadas às artes e ações de empreendedorismo com um foco no conceito do negócio social. Apesar das
circunstâncias, houve oportunidade de definir e abranger alguns objetivos e atividades tendo por base o eixo
da Inclusão.
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Promover o desenvolvimento de
projetos na área da Inclusão

A 1.1

Definição e Realização de projetos na área da Inclusão

Foram definidos 2 projetos na área da Inclusão que, infelizmente, não foram concretizados
por falta de financiamento:

Mutuajuda
Candidatado ao programa BPI Sénior, o projeto “Mutuajuda” pretendia estabelecer uma
rede de ajuda mútua, por serem grupos alvos considerados vulneráveis e altamente estigmatizados perante situações de alarme como a pandemia da COVID-19, entre seniores
com mais de 65 anos e migrantes em situação de desproteção, em Lisboa. O projeto foi
desenhado em parceria com o CEPAC (Centro Padre Alves Correia) e pretendia implementar um programa de “voluntariado sénior” que permitisse o apoio à população migrante,
na grande Lisboa, em situação de vulnerabilidade, através do estabelecimento de vínculos
de parcerias estratégicas entre Universidades Séniores e o CEPAC. O projeto não obteve
financiamento, pelo que não avançou para execução, mas a Solsef acabou por desenvolver a ideia noutros moldes e estabeleceu parceria com a Universidade Internacional da
Terceira Idade (UITI).

Ziguezague
Candidatado ao programa BIP/ZIP Lisboa 2020-Parcerias Locais, da CML, o projeto “Ziguezague” pretendia apoiar 20 beneficiários em situação de vulnerabilidade no seio dos
Bairros de Intervenção Prioritária/Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP) de forma a
garantir a sua empregabilidade através de formação em empreendedorismo e costura
criativa, desenvolvendo igualmente a transmissão da identidade cultural através dos métodos e dos materiais utilizados. O projeto foi desenhado em parceria com a Associação
de Moda Africana de Lisboa (AMALX), a Associação Guineense de Solidariedade Social
(AGUINENSO), a Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania (ALCC), a Social Entrepreneurs
Agency (SEA) e a Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal (BYP). O projeto não
obteve financiamento, pelo que não avançou para execução, mas a Solsef acabou por desenvolver a ideia noutros moldes e estabeleceu parcerias valiosas.
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Foi ainda definido um projeto na área da Inclusão que iniciou em 2020 e terá a sua continuidade em 2021:

EmpoderArte
O projeto visa o objetivo de desenvolver competências de empreendedorismo, no âmbito
da costura criativa, numa equipa composta por três elementos: 2 jovens sem escolaridade
obrigatória (refugiados da Somália) e 1 jovem licenciada em Design de Moda e Têxtil (de
origem imigrante). Paralelamente, o projeto EmpoderArte contextualiza-se nas atividades
de angariação de fundos da Solsef através da LOJA SOLIDÁRIA, com o intuito de possibilitar a criação de artigos para a venda graças à experiência prática em contexto de trabalho
destes três jovens. O projeto, que iniciou em novembro de 2020 e decorrerá até maio de
2021, conta com o financiamento do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
(IEFP, IP) no âmbito da Medida Emprego Jovem Ativo.

O Adan também está a aprender costura

A Nastiho está a aprender a costurar

A Mariana é a orientadora da equipa
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Os três jovens no atelier

Gestão Interna e
Funcionamento
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Introdução

... a “equipa solsef” aumentou, criando um atelier de
costura, inerente à área de atuação mais recente da
Solsef: a Inclusão.

2020 foi um ano desafiante no que concerne à gestão de recursos humanos. A necessidade de repensar formas
de trabalhar a partir de casa, mantendo a motivação da equipa e a manutenção dos postos de trabalho, fez
com que algumas das atividades previstas no plano de 2020 acabassem por não acontecer.
Contudo, e apesar do ambiente de insegurança que 2020 parecia trazer, com o apoio do IEFP, I.P., a “equipa
solsef” aumentou, criando um atelier de costura, inerente à área de atuação mais recente da Solsef: a
Inclusão.
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Consolidar o funcionamento dos órgãos sociais

A 1.1

Revisão da rotina de funcionamento da Direção Social e da articulação com Equipa Executiva, com vista a garantir a sua ação ao nível estratégico
A dinâmica de trabalho entre Direção Social e Equipa Executiva foi consolidada ao longo
de 2020, sendo claro para todos, o papel desempenhado por cada uma das partes.

A 1.2

Promoção de uma cultura de participação organizacional que envolva Direção Social, Equipa Executiva e Voluntários;
Em 2020, trabalhou-se numa dinâmica, no âmbito das atividades desenvolvidas pelos voluntários na Solsef, a fim de promover encontros das equipas de voluntários, com membros da Equipa Executiva e da Direção Social. Estas dinâmicas, que passaram pela criação
de um “Coro Solidário” e de “Equipas de Apoio à Campanha de Natal”, reforçaram os laços
entre todos os que trabalham com e para a Solsef.
Em 2020 foi finalmente implementado um programa de acompanhamento de voluntariado nacional, que permitiu fazer formação a voluntários que queiram ingressar na equipa
Solsef, dando apoio a diversas áreas de funcionamento (por ex.: comunicação e angariação de fundos).

A 1.3

Investimento na monitorização e avaliação de impacto do trabalho desenvolvido;

O ano de 2020 trouxe uma grande necessidade de repensar a sustentabilidade da associação e dos seus projetos, tendo, com isso, ficado a monitorização e avaliação de impacto do
trabalho desenvolvido, para segundo plano.

Relatório de Atividades 2020 | Sol sem Fronteiras

39

Objetivo 2:
Potenciar a realização e valorização dos colaboradores

A 2.1

Criação de modelo de avaliação e reconhecimento da Equipa Executiva, que proporcione
um crescimento e desenvolvimento profissional e humano dos colaboradores
Apesar de ainda não ter sido criado um modelo de avaliação, foi feita, no final de 2020,
uma avaliação interna por parte da Direção Social, sobre os quatro membros da Equipa
Executiva, tendo sido entregue uma recompensa como resultado da avaliação.
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Parcerias Estratégicas
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Introdução

... a Solsef continuou a fortalecer as parcerias dentro da
Família Espiritana, procurando estar presente em vários
momentos com os diferentes movimentos, sem descurar
todas as parcerias externas de vital importância em
diversos eixos de atuação.

Por forma a continuar o caminho percorrido nos últimos anos, a Solsef continuou a fortalecer as parcerias
dentro da Família Espiritana, procurando estar presente em vários momentos com os diferentes movimentos,
sem descurar todas as parcerias externas de vital importância em diversos eixos de atuação. Contudo, foi
acima de tudo um ano em que se consolidaram novas parcerias com associações externas à família espiritana.
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Aumentar o sentido de pertença dos JSF à Solsef

A 1.1

Garantir proximidade durante momentos chave da relação Solsef-JSF

Em 2020 foi dada continuidade ao trabalho de maior acompanhamento e proximidade
com os JSF, onde se destaca um acompanhamento mais estruturado ao grupo de voluntários do projeto Ponte. Neste âmbito foi realizada uma reunião mensal com a equipa
coordenadora do projeto, bem como foi dado apoio na construção do projeto e do plano
de angariação de fundos do mesmo.
No que concerne à Campanha de Natal foram implementadas as medidas de acompanhamento dos grupos JSF utilizadas em 2019, nomeadamente através de encontros antes
(para apresentação do projeto apoiado e discussão de estratégias de implementação da
campanha) e após (para divulgação dos resultados e auscultação do feedback dos grupos)
a Campanha de Natal, com a adaptação necessária ao contexto pandémico atual. Após a
boa experiência de 2019 foram novamente criados grupos no WhatsApp com os animadores dos grupos JSF (por região), que foram facilitadores da comunicação entre os grupos e
entre estes e a Solsef ao longo de toda a campanha.

A 1.2

Sensibilização e mobilização dos JSF para as atividades organizadas pela Solsef

Todas as atividades promovidas pela Solsef foram divulgadas junto dos JSF, que se mostraram presentes, principalmente nas atividades realizadas online.

A 1.3

Fomentar o sentido de pertença dos projetos da Solsef aos JSF

Nas diferentes oportunidades de contato com os JSF, nomeadamente o Encontro Nacional
JSF e o Encontro Nacional de Coordenadores e Animadores JSF, a Solsef utilizou as suas
intervenções para testemunhar acerca da importância do trabalho de cada um de nós
para a implementação dos projetos e do impacto dos mesmos para os seus beneficiários.
Estivemos ainda presentes nos eventos online organizados pelos grupos de Vila da Ponte
(DOREMIssão) e de Lisboa [(É) Missão com Arte].
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Objetivo 2:
Reforçar a aproximação de MOMIP e LIAM

A 2.1

Participação nas atividades da Família Espiritana

Ao longo de 2020 a Solsef teve oportunidade de estar presente em várias atividades e
encontros, alguns online, da Família Espiritana.
No início do ano a nossa Diretora Executiva, Inês Souta, participou na Reunião do Gabinete
de Desenvolvimento Central, que teve lugar em Dublin (Irlanda). Em Portugal, devido ao
contexto da pandemia da COVID-19 não foram realizados os habituais Magustos Missionários, no entanto a Peregrinação da Família Espiritana foi reinventada e aconteceu digitalmente, onde a Solsef marcou presença, assim como o Conselho de Animação Missionária
Espiritana onde também estivemos presentes.
Estivemos com a LIAM no Encontro Nacional, em Fátima, e em encontros com os núcleos
de Sintra, Carregado, Miratejo, Turcifal, São Mamede da Ventosa e Vila Franca de Xira.
A 2.2

Dinamização de eventos e campanhas em parceria com membros da Família Espiritana

À semelhança de 2019, em parceria com a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, em
Benfica, foi dinamizado o mês das missões com atividades em todos os fins de semana
de outubro. Esta atividade, sob o tema “Missão em tempos de pandemia”, foi organizada
pela paróquia com a participação da Solsef, dos Missionários do Espírito Santo, dos JSF e
da LIAM.

A 2.3

Realização de sessões formativas sobre as áreas de intervenção da Solsef

A Solsef utilizou os momentos em que participou nos encontros dos movimentos da Família Espiritana (JSF e LIAM) para divulgar o seu trabalho nos diferentes eixos de atuação e
fomentar momentos de reflexão.
Em setembro teve também lugar, no Porto, uma formação certificada, sob o tema “Identificação e Gestão de Projetos Sociais”, com a participação dos seminaristas.
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Objetivo 3:
Fomentar as parcerias construídas com CEPAC
e restante Família Espiritana

A 3.1

Execução de projetos em parceria com o CEPAC

Estava planeado em 2020 a realização de 2 projetos em parceria com o CEPAC (Mutuajuda
e MyMigration), mas que não foram implementados por não terem sido aprovados aquando as candidaturas a linhas de financiamento. No entanto, pela proximidade de valores
e objetivos continuamos a partilhar reflexões e trabalho executivo com a IPSS da Família
Espiritana.

A 3.2

Realização de reuniões regulares com os Provinciais dos Missionários e Missionárias do
Espírito Santo
À semelhança dos últimos anos, a Solsef continua a marcar presença nas reuniões trimestrais de uma Equipa Mista de Trabalho, bem como mantém reuniões regulares com o
Provincial dos Missionários do Espírito Santo.

Objetivo 4:
Potenciar parcerias externas à Família Espiritana

A 4.1

Criação e dinamização de bases de dados com potenciais parcerias de diversos setores
de atividade
Foram criadas e dinamizadas várias parcerias em diversos setores de atividade nos diferentes eixos, nomeadamente Educação para a Cidadania Global, Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento, Inclusão e Angariação de Fundos e Sustentabilidade Financeira.
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Angariação de Fundos e
Sustentabilidade Financeira
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Introdução

...com um grande trabalho de redefinição da agenda
e reestruturação dos eventos e atividades a realizar, a
Solsef conseguiu reinventar-se e até fazer um Jantar de
Natal online.

A angariação de fundos é já há vários anos um dos eixos mais importantes da Solsef, uma vez que desta
depende diretamente a continuidade dos projetos da associação. Se esta tem sido uma área desafiante,
este ano foi ainda mais devido ao impacto da pandemia da COVID-19 na vida de todos. Uma vez que uma
parte muito importante da nossa angariação de fundos passa por eventos e vendas solidários presenciais,
os momentos de confinamento e as recomendações de distanciamento social limitaram a sua realização.
Ainda assim, com um grande trabalho de redefinição da agenda e reestruturação dos eventos e atividades a
realizar, a Solsef conseguiu reinventar-se e até fazer um Jantar de Natal online.
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Organizar eventos de angariação de fundos promovendo
a sustentabilidade da Solsef e dos seus Projetos

A 1.1

Potenciação de parcerias entre a Solsef e outras instituições privadas na realização de
eventos
Devido à pandemia da COVID-19, a Solsef esteve condicionada na dinamização de eventos, pelo que procurou a via online e as redes sociais, como o Instagram, para os fazer
acontecer.
Exemplo da adaptação online foi a Corrida Solidária: #youruntheylearn. Este desafio consistia em que cada participante desafiava 5 amigos a participar na corrida e este contribuía
com um donativo no valor de 5€, correndo 5km. Depois cada amigo desafiado convida outros 5 amigos e assim sucessivamente. Foi um desafio em que se conseguiu angariar cerca
de 800,00€, para o projeto “Capacitação Pedagógica”, em Bafatá (Guiné-Bissau) e ao qual
se associou a empresa Nielsen, no âmbito do seu “Volunteer Day”.
Outro evento de angariação de fundos organizado foi o Jantar de Natal, que aconteceu em
formato online e para o qual a Solsef contou com a parceria da empresa “A Marmita” que
apoiou na confeção e entrega ao domicílio das refeições Com este evento, a Solsef obteve
receitas no valor de 1.788,10€. Este valor foi para apoiar o projeto “Nutrição e Higiene”,
em Bafatá, Guiné-Bissau.

A 1.2

Criação de uma agenda de eventos solidários e um planeamento anual de participação
em Missas Solidárias, como forma de divulgar a Solsef e os projetos para os quais está a
angariar fundos
A Solsef conseguiu realizar várias vendas e Missas Solidárias ao longo de 2020. Devido ao
confinamento que se prolongou durante mais tempo na região de Lisboa, rumou até ao
norte do país e desta forma reforçou a sua divulgação nesta região. São atividades muito
importantes para a Solsef e para a sua sustentabilidade financeira. As Missas Solidárias e
outros eventos de representação realizados foram os seguintes:
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Missa Solidárias/ outros
eventos de representação

Valor angariado

04/05 janeiro 2020

Missas Solidárias Fernão Ferro e
Pinhal de Frades

514,36 €

19 janeiro 2020

Fórum Missionário

29,70 €

25/26 janeiro 2020

Missas Solidárias Cristo Rei

146,95 €

01/02 fevereiro 2020

Missas Solidárias Linda-a-Velha

636,00 €

15/16 fevereiro 2020

Missas Solidárias Parede

932,46 €

28 junho 2020

54.ª AG da Solsef

132,00 €

04/05 julho 2020

Missas Solidárias Paróquia de Barcelos

823,34 €

25/26 julho 2020

Missas Solidárias Paróquias
de Lavra e Perafita

880,56 €

08/09 agosto 2020

Missas Solidárias Paróquia da Abóboda

508,66 €

22/23 agosto 2020

Missas Solidárias Paróquia de Palmela

781,10 €

19/20 setembro 2020

Missas Solidárias Igreja de Mem-Martins

611,20 €

26/27 setembro 2020

Missas Solidárias Unidade
Pastoral de Sintra

1.271,87 €

Data

Continua na página seguinte
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Missa Solidárias/ outros
eventos de representação

Valor angariado

15 outubro 2020

Banca IPDJ, I.P.

90,00 €

18 outubro 2020

LIAM Miratejo

26,00 €

17/18 outubro 2020

Missas Solidárias Benfica

1.084,05 €

25/26 outubro 2020

Missas Solidárias Tour Algarve

163,00 €

25/26 outubro 2020

Missas Solidárias Paço de Arcos

1.052,04 €

4 de novembro 2020

LIAM Turcifal

44,50€

7/8 novembro 2020

Missas Solidárias Chelas

384,40 €

16 novembro 2020

LIAM Vila Franca de Xira

128,00 €

26 novembro 2020

LIAM São Mamede da Ventosa

87,50 €

6/13 dezembro 2020

Missas Solidárias Barreiro

360,87 €

12/13 e
19/20 dezembro 2020

Missas Solidárias Peniche

1.226,50 €

21/22 dezembro 2020

Vendas em Peniche

328,50 €

Data

Total
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12.243,56 €

Objetivo 2:
Aumentar o financiamento de
fundos públicos nacionais e internacionais
A 2.1

Criação de uma agenda de candidaturas a financiamento de fundos públicos (nacionais e
internacionais)
Foi feita a organização de um calendário anual de candidaturas a institutos públicos e privados e outras linhas e fundos de forma que a Solsef conseguisse candidatar os seus projetos a estas entidades. A associação continuou a divulgar os projetos a entidades privadas
com o objetivo de que as mesmas possam contribuir com alguma regularidade.
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Objetivo 3:
Dinamizar o financiamento privado e de particulares

A 3.1

Criação de uma base de dados de empresas para divulgação dos nossos eventos/atividades aos seus colaboradores e da mesma forma torná-las nossas donatárias
A existência da base de dados das empresas permitiu fazer a divulgação dos eventos/atividades e acima de tudo de divulgação da nossa campanha de consignação fiscal e de Natal.
No que concerne à Campanha de Consignação Fiscal, de fevereiro a junho de 2020 apostou-se no contato a diferentes grupos alvo, no sentido de apoiar na divulgação da campanha, nomeadamente:
1. Empresas de contabilidade que foram alvo de campanha de mailing e contato telefónico
no sentido de ajudar a ser uma ponte com os particulares;
2. Empresas que foram alvo de campanha de mailing e contato telefónico no sentido de
divulgarem a campanha entre os seus funcionários;
3. Empresas de meios, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia que foram contactadas
no sentido de apoiar a divulgar nas zonas de atuação;
4. Restaurantes e cafés que foram contactados no sentido de apoiarem a divulgar a campanha junto dos seus clientes.
No que concerne à Campanha de Natal, a base de dados de empresas amigas foi contactada no sentido de divulgarem a campanha entre os seus funcionários ou adquirirem
alguma das prendas solidárias para oferecer aos seus colaboradores no Natal.

A 3.2

Aumento dos donativos particulares, através da nossa rede de parceiros e amigos

O ano de 2020, foi atípico, mas também desafiante, devido à pandemia COVID-19 que fez
alterar a estratégia de angariação de fundos da Solsef. De qualquer das formas, a associação continuou a sensibilizar e a motivar os nossos parceiros e amigos no apoio à Solsef e aos nossos projetos. Uma das novas estratégias adotadas foi o lançamento de uma
campanha de crowdfunding “Eu quero Ser”, na plataforma eSolidar no âmbito do projeto
“Aprendizagem Inclusiva”, para apoiar o Banco de Bolsas do Centro Educacional Irmã Valdelícia (CEIV). A APARF também se juntou a esta causa solidária com o apoio do Banco de
Bolsas do CEIV.
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Objetivo 4:
Impulsionar o financiamento de particulares
através do aumento do número de sócios pagantes

A 4.1

Beneficiação dos sócios com vantagens vinculadas à oferta de bilhetes para eventos ou
descontos em serviços
Devido à pandemia da COVID-19 e à não realização de vários eventos culturais e desportivos, não foi possível conseguir a oferta de bilhetes e descontos em serviços para os sócios
da associação.

A 4.2

Divulgação dos benefícios dos sócios, com o objetivo de manter os existentes e relembrar
o pagamento de quotas anual
Anualmente, a Equipa Executiva faz o contato aos sócios, não só com o objetivo de manter
a ligação, mas para relembrar o pagamento/regularização da sua quota de sócio que é tão
importante para a sustentabilidade da associação. Em 2020 ocorreu uma campanha de
contato a sócios em abril e dezembro.

A 4.3

Angariação de novos sócios através da realização de uma campanha anual

Esta atividade não se realizou em 2020, estando previsto acontecer em 2021. Ainda assim,
e também devido à realização das formações para sócios e voluntários da Solsef, foram
angariados e aprovados 30 novos sócios durante o ano de 2020.
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Objetivo 5:
Aumentar as receitas próprias, reforçando
a dinamização da Loja Solidária ao longo do ano
A 5.1

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

A Loja Solidária continua a ter um papel preponderante na angariação de fundos da associação, pelo que ao longo de todo o ano foi mantida a sua dinamização. No entanto, a
pandemia da COVID-19 trouxe novos desafios e, neste campo, a necessidade de alterar as
nossas estratégias de divulgação e venda de produtos solidários. Mantivemos as nossas
campanhas e os seus públicos-alvo, tendo adaptado as suas formas de divulgação, dando
privilégio aos meios digitais e envio de produtos via postal.
A Campanha de Natal voltou a ser a campanha major da Loja Solidária, desta vez com novos desafios. Foi mantida a aposta na profissionalização da imagem e a margem de lucro
em todos os produtos de pelo menos 80%. Tendo em consideração a boa experiência com
os grupos JSF no ano de 2019, após a reorganização da parceria, foram mantidas as regras
definidas e o acompanhamento próximo dos grupos antes, durante e após a Campanha de
Natal. No entanto, tendo em conta o contexto pandémico foi necessário repensar estratégias, desde a distribuição das encomendas (uma vez que não se realizaram o Encontro
Nacional JSF e o Encontro Nacional de Coordenadores e Animadores JSF presencialmente,
passou por visitas presenciais aos grupos ou envios via postal), a ajuda e incentivo aos
grupos para implementar novas estratégias de venda, sendo de realçar o empenho dos
JSF por forma a levar a bom porto esta campanha. Com as já conhecidas limitações, a
Campanha de Natal foi também amplamente divulgada digitalmente, quer através da Loja
Online, quer nas redes sociais. No que respeita à presença habitual em empresas não foi
possível de acontecer, ainda assim tivemos oportunidade de estar presentes no Mercadinho de Natal do BNP Paribas, que decorreu online. Também a campanha “Sorrisos de Papel” foi novamente dinamizada em parceria com o eixo de atuação de ECG. Num ano em
que o isolamento das pessoas institucionalizadas foi muito marcado pela impossibilidade
de visitas de familiares durante grande parte do ano, assumimos desde o início que era
especialmente importante aproximar gerações e aproveitar a época natalícia para levar
um pouco mais de esperança. Este ano não foi possível realizar as entregas de postais presencialmente, não havendo contato direto entre os intervenientes, o envio dos postais foi
feito via postal e também em parceria com a associação “Ativo em Casa”, que foi ponte na
comunicação com várias instituições.
Ao longo de todo o ano, à semelhança do que tem acontecido, foram dinamizadas breves
campanhas com produtos específicos, dos quais podemos destacar o “Kit de Proteção
COVID-19”, com o qual a Solsef fez questão de contribuir ativamente para o combate à
pandemia.
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A 5.2

Estabelecimento e fortalecimento de parcerias sólidas e duradouras com fornecedores de
artigos para a Loja Solidária
No decorrer dos últimos anos têm sido estabelecidas parcerias sólidas que procurámos
fortalecer e cuidar. Com o desenvolvimento de novos produtos foram também desenvolvidas novas parcerias frutíferas. No sentido do trabalho desenvolvido e da linha orientadora
definida nos últimos anos, todas estas parcerias permitem a produção de artigos cada vez
mais personalizados, quer desenhados pela nossa equipa de comunicação, quer realizados a partir de tecido de capulana, sendo reflexo da identidade da Solsef.
No âmbito dos artigos disponíveis este ano trouxe ainda a novidade de ter disponíveis vários padrões de tecidos de capulana para venda a metro, um pedido já há muito feito por
vários sócios e amigos da Solsef.

A 5.3

Definição e implementação da agenda de feiras, eventos e missas solidárias onde estar
presente com banca da Loja Solidária
A agenda de feiras, eventos e missas solidárias a estar presentes com uma banca solidária
começou a ser planeada logo no início do ano. No entanto, como sabemos todos estes
eventos foram cancelados em parte do ano de 2020, e mesmo após a serem retomados
foram alvo de restrições. Como se poderá calcular houve necessidade de rever e adaptar
a nossa agenda em diversos momentos.
Habitualmente temos presente em todos os eventos da Solsef uma banca solidária, no
entanto, este ano apenas a 54.ª Assembleia Geral, que aconteceu em junho, decorreu presencialmente. Para além destes tivemos ainda oportunidade de participar nalguns eventos da Família Espiritana, nomeadamente encontros da LIAM e também no Fórum das
Missões, organizado pelo Patriarcado de Lisboa.
Apesar do marcado decréscimo nas possibilidades de estar presentes em missas solidárias, após a redefinição desta agenda estivemos presentes num conjunto de paróquias
parceiras, como está refletido na atividade 1.2 deste mesmo eixo.

Vendas de Natal numa banquinha preparada para cumprir com as normas de segurança
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A 5.4

Fortalecimento da profissionalização da imagem da Loja Solidária com recurso a materiais
de comunicação e imagem adequados

A profissionalização da imagem da Loja Solidária tem sido fruto de um caminho percorrido ao longo dos últimos anos, no qual não queremos retroceder. Iniciamos com a personalização progressiva dos artigos, sendo que atualmente quase todos continuam a ser
desenhados ou produzidos pela equipa de comunicação e voluntários da Solsef, tendo
estendido rapidamente às embalagens dos mesmos, onde privilegiamos sempre a presença de uma breve descrição do projeto apoiado. Para além destes materiais continuaram
a ser desenvolvidos materiais essenciais de apoio à divulgação, como cartazes e folhetos,
bem como foi estruturada uma estratégia de comunicação por forma a dar a conhecer ao
maior número de pessoas a Loja Solidária, e consequentemente ampliar a sua angariação
de fundos através da venda de artigos.
Ainda como fruto desta profissionalização o ano de 2020 ficou marcado pela implementação do logotipo “Prenda Solidária” nos artigos da Loja Solidária.
Mantendo o foco na profissionalização da imagem da Loja Solidária foi também criado um
espaço-loja na entrada da sede da associação, onde é possível expor os vários artigos disponíveis para venda, permitindo aos sócios e amigos que nos visitam ver e adquirir mais
facilmente os nossos produtos solidários.

A 5.5

Dinamização de campanhas de “Celebrações Solidárias”

A pandemia de COVID-19 levou-nos a moderar todas as celebrações e a necessidade de
limitar as nossas festas, ainda assim dois dos nossos sócios celebraram o seu casamento
e não quiseram deixar de o tornar solidário. Ao longo de todo o ano foram também dinamizadas angariações de fundos no Facebook por ocasião dos aniversários de vários sócios
e amigos da associação.

Casamento Solidário em 2020
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O evento apoiou o projeto “Capacitação Pedagógica”, na Guiné-Bissau

A 5.6

Divulgação da Loja Online no site e dinamização no Facebook

Num ano em que todos fomos incentivados a evitar o contato físico, a proximidade através de meios digitais ganhou especial destaque. A Solsef também se aproximou dos seus
sócios e amigos com recurso a estes meios.
Se até então grande parte das nossas vendas se concretizavam em eventos presenciais e
através da dinamização das “Missas Solidárias” em paróquias parceiras, este ano, em contraste, foi necessário dar especial enfoque às vendas à distância. Assim, todos os nossos
produtos foram amplamente divulgados, através da Loja Online, do Facebook e do site da
associação.
Talvez pelo incentivo de novas práticas de compras online, o ano de 2020 na Solsef foi
também pautado por um grande crescimento nas vendas através deste meio, com um
crescimento de 97% de vendas online (4 vendas online no ano de 2019 para 58 vendas
online durante o ano de 2020).

Os tecidos africanos para compra por metro são a última novidade da nossa loja online

A 5.7

Dinamização de produtos da Loja Solidária em plataformas de divulgação online

No ano de 2020 foi o ano em que a loja online da Solsef foi melhorada e utilizado o apoio
da Google Ad Grants para a dinamizar. Todos os artigos vendidos foram ainda colocados
na loja do facebook da Solsef e divulgados no Instagram. Foi criada uma conta da Prenda
Solidária da Solsef na Etsy e foi discutida e preparada a parceria com a plataforma Compra
Solidária, com vista à inclusão de artigos solidários Solsef no ano de 2021, uma vez que
não foi possível incluí-los em 2020.
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Comunicação
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Introdução

...há que lembrar que a Solsef é uma associação que se
orgulha das relações próximas e positivas que estabelece
com os sócios, os voluntários, os parceiros e todos aqueles
que carinhosamente são chamados de “amigos Solsef” e aí também a comunicação foi essencial para manter a
ligação numa altura de distância.

A comunicação apresenta-se sempre como um setor transversalmente essencial à ação da Solsef e 2020
veio comprovar esta centralidade. Em primeiro lugar, a comunicação assumiu um forte papel educativo
e sensibilizador, não só na construção de materiais de sensibilização para a pandemia da COVID-19, mas
também no que concerne à reflexão de partilha de temas, factos e problemáticas do desenvolvimento.
Depois, há que lembrar que a Solsef é uma associação que se orgulha das relações próximas e positivas que
estabelece com os sócios, os voluntários, os parceiros e todos aqueles que carinhosamente são chamados de
“amigos Solsef” - e aí também a comunicação foi essencial para manter a ligação numa altura de distância.
Recorde-se que os eventos presenciais, as tours anuais, os encontros e até as visitas à sede ficaram, na sua
maioria, suspensos. Deste modo, foi necessário apostar numa comunicação interativa e em conteúdos mais
frequentes para que a Solsef se mantivesse presente no dia-a-dia dos sócios. Apesar de todos os objetivos
traçados para a comunicação da associação, não nos esquecemos que o principal é sempre manter a relação
com o público da Solsef, um desafio superado neste ano tão digital, mas em que o cariz humano e social foi
transversalmente o centro da comunicação.
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Objetivos e atividades previstas
Objetivo 1:
Definir a comunicação como veículo da ECG

A 1.1

Execução de um Plano de Comunicação Digital especificamente direcionado para a ECG

Com a maioria da população portuguesa recolhida nos seus lares durante grande parte do
ano de 2020, a comunicação digital foi efetivamente uma forma de comunicar a ECG e de
manter a relação com os sócios e seguidores da ONGD nas plataformas digitais:

Conteúdos via E-mail
Durante o confinamento de março a maio de 2020, a Solsef trabalhou a comunicação por
e-mail com vista à divulgação de conteúdos e atividades para os mais pequenos poderem
ter contato com outras culturas, diversificando os seus horizontes mesmo sem sair de
casa. Entre receitas típicas e histórias populares, foram vários os sócios que manifestaram
a relevância desta iniciativa.

Histórias de Vida
Tal como previsto, a divulgação de histórias de vida de beneficiários e parceiros dos projetos da Solsef continuou em 2020, não só em formato escrito como também em vídeo.
Apesar do ano ter contado com menos viagens ao terreno do que previsto, a ONGD encontrou forma de entrevistar algumas pessoas que se encontravam em Portugal e de realizar também entrevistas à distância, o que permitiu manter estes conteúdos com regularidade e continuar a mostrar outras realidades, percursos e histórias de vida.

Sabias que.../Curiosidades
Seguindo o trabalho iniciado anteriormente e desdobrando em conteúdos cada vez mais
originais e criativos, foi continuada a linha de publicações ‘Sabias que…’ ou ‘Curiosidades’,
tendo sido criado igualmente um template que fosse facilmente identificável como um
momento de partilha de conhecimento, factos e curiosidades. Num ano em que grande
parte das viagens ao terreno ficaram suspensas, estas publicações fizeram-se também à
base de pesquisa e com o objetivo de criar ligação com locais e culturas onde a Solsef tem
desenvolvido projetos ao longo do tempo.
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Ciclo de documentários Janela aos ODS
Ainda durante os meses de confinamento obrigatório, a Solsef foi desafiada pelo IPDJ, I.P.
para juntos poderem manter ativa a cidadania junto dos jovens, mesmo a partir de casa.
Nesse sentido, a ONGD promoveu um ciclo de 17 documentários que incidiram sobre os
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Após a disponibilização dos filmes,
todos os fins de semana durante quase dois meses (de 11 de abril a 6 de junho) foram
lançados dois debates relativos a dois documentários - e respetivamente dois ODS - no
grupo de Facebook criado para o efeito. A iniciativa permitiu aos participantes olhar para
estes objetivos de forma crítica, bem como considerar as ações ao alcance de cada um
para alcançar um mundo mais justo.

Às quartas refletimos
Fruto do contato com os vários participantes que manifestaram interesse em fazer voluntariado com a Solsef através da inscrição no website da associação, a voluntária Ana
Faria começou no final do ano a contribuir com alguns textos de opinião e reflexão sobre
diversos temas da esfera da ECG, pertinentes não só nas áreas de atuação da Solsef como
também de um ponto de vista mais lato. Publicados às quartas-feiras no website, em
texto, e divulgados no Instagram em vídeo, os artigos almejam construir uma narrativa
educativa baseada em pesquisa académica, em exemplos internacionais e em factos e
estatísticas sobre temas tão amplos como o ensino especial, o consumismo ou as hortas
comunitárias.

Campanha Ser Jovem em Casa
Durante o Estado de Emergência e por ocasião do Dia do Associativismo Jovem, a Solsef
foi desafiada pelo IPDJ, I.P. a construir um vídeo que demonstrasse como a organização
manteve ativo o associativismo jovem mesmo a partir de casa de cada um, demonstrando
e incentivando os jovens portugueses a manterem e até a iniciarem atividades associativas, com segurança, durante a pandemia.

Conteúdos via Instagram
A Solsef continuou a apostar na parceria com os programas de bolsas promovidos pelo
Governo Espanhol, tendo recebido de janeiro a junho de 2020 uma bolseira da área de
Comunicação, Olga Alfonso, no âmbito do programa “VivaEuropa” que desenvolveu uma
estratégia de divulgação no Instagram.
Sublinha-se ainda o trabalho da voluntária Beatriz Rodrigues em construir planos mensais
com rubricas que vão desde dicas simples para colocar a ECG em prática até à divulgação
de factos e à aplicação de questionários interativos relativamente a temas na esfera da
cidadania.
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A 1.2

Definição de boas práticas para a concessão de testemunhos de voluntariado internacional responsáveis
Apesar de alguns projetos de voluntariado internacional terem ficado em suspenso no ano
de 2020, como foi o caso do projeto Ponte 2020, a Solsef trabalhou sobretudo junto dos
voluntários de longa duração a importância da partilha de notícias, testemunhos e experiências entre o/a voluntário/a e o público em geral, enquanto veículo de transmissão de
aprendizagens, mas também de sensibilização. No guia do voluntário - entregue a todos
os voluntários antes de partirem - foi elaborado um capítulo dedicado à comunicação com
dicas de como captar imagens e vídeos, como escrever notícias, testemunhos, histórias
de vida e curiosidades. No entanto, pretende-se aprofundar este guia de boas práticas no
ano 2021.

A 1.3

Construção de artigos de sensibilização de reflexão para temas do desenvolvimento internacional no jornal Ação Missionária
Em 2020 contribuiu-se com alguns artigos, com o objetivo de reflexão sobre temas do desenvolvimento internacional, principalmente na rúbrica “Justiça e Paz”, para o jornal Ação
Missionária.

Objetivo 2:
Planificar a comunicação da Solsef
A 2.1

Definição de Planos de Comunicação para as atividades recorrentes

Nas atividades em que a comunicação assume um papel principal, foi trabalhado e aprofundado o plano de comunicação, com cada vez mais detalhe, preparação e antecedência,
principalmente para a Campanha de Consignação Fiscal e para a Campanha de Natal, que
são dois dos principais momentos de campanhas de angariação de fundos da associação
e que beneficiam de um bom planeamento. De notar ainda a viagem da técnica de comunicação Lucía Rey à Guiné-Bissau, que permitiu recolher e trabalhar conteúdos já com
planificação definida anteriormente.
A 2.2

Esquematização e execução dos materiais de comunicação para as campanhas associadas
às diferentes equipas de trabalho
Em 2020 não foi possível explorar esta atividade conforme planeado, uma vez que o ano
foi atípico e obrigou a mais uma adaptação e flexibilidade do que à definição de modelos e
conteúdos-tipo. No entanto, houve um trabalho desenvolvido no sentido de criar rubricas
e templates para comunicações com diversos objetivos nas redes sociais, embora tenham
sido mais focados na ECG e não nos vários tipos de campanhas da Solsef.
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Objetivo 3:
Reforçar a proximidade e notoriedade da Solsef
junto dos sócios, voluntários e doadores

A 3.1

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

Tal como planeado, a interação com os seguidores das páginas da Solsef foi aumentada em 2020. Em primeiro lugar, tal comprova-se pelo notável aumento de mensagens
trocadas com sócios, amigos e voluntários nas redes sociais, bem como pelo número de
comentários e reações cada vez maior em ambas as principais plataformas digitais, aliado
ao facto de a associação se esforçar por responder a todos e cada um destes momentos
de interação. Em segundo lugar há que ressalvar também o trabalho transversal que foi
tomado com o intuito de tornar a comunicação digital da ONGD mais interativa, através
de publicações e stories interativas, com possibilidade de recolher perguntas, respostas e
opiniões dos sócios e seguidores. Embora a resposta do lado do público ainda não tenha
uma expressão tão notória como esperado, o trabalho que se iniciou em 2020 é importante para garantir um aumento deste ponto.

A 3.2

Execução de um Plano de Comunicação Digital especificamente direcionado para a relação com os sócios, voluntários e amigos
Em 2020 esta atividade foi desenvolvida através de um trabalho de desenvolvimento e
planificação da ferramenta das Instagram Stories. Primeiramente com o apoio da estagiária Olga Afonso e posteriormente com a contribuição da voluntária Beatriz Rodrigues, sem
esquecer o transversal e incansável trabalho constante da técnica Lucía Rey, foi um ano em
que esta ferramenta ganhou robustez na página da Solsef e a partir da qual se conseguiu
formular um plano de comunicação cujo principal objetivo é aproximar a associação dos
sócios, voluntários e amigos. Uma das ações de angariação de fundos de 2020 - #youruntheylearn - comprovou precisamente como este formato e a proximidade resultante
podem ter resultados muito positivos, não só a longo prazo, mas também no imediato.

A 3.3

Dar continuidade ao sistema de agradecimento dos donativos e outras angariações de
fundos
Continuaram a ser realizados agradecimentos públicos, nas páginas e publicações da Solsef, com regularidade. Para além dos agradecimentos de donativos e angariações de fundos, ainda se deu um destaque superior aos parceiros que participaram em campanhas
de angariação de fundos, como a campanha de Consignação Fiscal, numa altura de grande
incerteza no país.
Relatório de Atividades 2020 | Sol sem Fronteiras

63

A 3.4

Desenvolvimento e execução da campanha de Consignação Fiscal

A Campanha de Consignação Fiscal desenvolveu-se conforme previsto, mas também conforme a imprevista doença COVID-19 ditou. Apesar de a campanha estar planificada, de
os materiais estarem desenhados e produzidos, de os fornecedores estarem contactados
e de as parcerias estarem fechadas, o Estado de Emergência suspendeu as atividades, os
encontros e as circulações dos portugueses principalmente no período designado para a
entrega do IRS. Deste modo, e para valorizar o esforço de todos na campanha, a Solsef esforçou-se por divulgar ao máximo a campanha através do digital, multiplicando e agradecendo as presenças impressas (MUPIs, individuais de refeição, flyers, entre outros) através
de publicações nas redes sociais.
Por outro lado, a campanha estava também já fortemente desenhada para uma presença 360º no digital, através de um plano de conteúdos audiovisuais desenvolvidos para
diversos objetivos, por exemplo, mostrar o que tinha sido alcançado com as campanhas
de consignação fiscal anteriores - sob o mote ‘Histórias do teu IRS’, para além de explicar
também os projetos que seriam apoiados com a campanha de consignação fiscal de 2020.
Com investimento nas redes sociais, contato de imprensa e meios de comunicação locais,
temáticos e nacionais, distribuição de flyers pelos meios possíveis, MUPIs em diversas
câmaras municipais, contatos com empresas de contabilidade, e-mails, individuais de refeição em múltiplos estabelecimentos parceiros e um trabalho criativo e eficaz da técnica
da comunicação, da equipa executiva, da direção social, dos voluntários, sócios, amigos,
parceiros e todos os que divulgaram o NIF da Solsef, a associação acabou por conseguir um
resultado total de 19.174,91€.
A 3.5

Publicação do Boletim Anual

Foi publicado o Boletim Anual com 16 páginas e 6000 tiragens, tendo sido um importante
veículo de comunicação que foi enviado aos sócios por ocasião da primeira convocatória
para a 54ª Assembleia Geral, inicialmente prevista para março, e que serviu também para
dar a conhecer a Sol sem Fronteiras a novos públicos que contactaram com a associação
num ano tão atípico, por forma a estimular a confiança e a reforçar a ligação.

Boletim de 2020
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A 3.6

Desenvolvimento do e-mail marketing em função dos diferentes objetivos

O e-mail marketing continuou a ser uma ferramenta importante para trabalhar a comunicação com os sócios e seguidores próximos da Solsef, tendo sido enviados 26 e-mails
- mais um e-mail por ocasião do aniversário de cada sócio - o que se traduz numa média
de cerca de 2 e-mails por mês, um volume que demonstra que a associação se preocupou
em transmitir novidades, informações e campanhas com regularidade, mas sem sobrecarregar o público.
Quanto à temática dos e-mails, para além dos conteúdos divulgados durante o Estado
de Emergência, nota-se que estão principalmente focados na divulgação de campanhas,
eventos e formações em que a ONGD necessita de captar participantes, pelo que se considera ainda a explorar os e-mails com cariz informativo.

A 3.7

Publicação de uma notícia mensal no jornal Ação Missionária

O jornal Ação Missionária tem vindo a ser uma plataforma parceira cada vez mais sinérgica com a Solsef, uma vez que a associação tem vindo a participar de forma muito regular
nesta publicação. À exceção do mês de janeiro, foi publicada pelo menos uma notícia ou
campanha da Solsef no jornal Ação Missionária, sendo que na maioria dos meses a ONGD
contribuiu com duas participações editoriais. Para além disso, nota-se um equilíbrio positivo entre a divulgação de campanhas de angariação de fundos - que arrecadaram em 2020
um número superior de participantes que tomaram conhecimento das mesmas através
deste jornal - e a divulgação de novidades e notícias das atividades e dos projetos da Solsef, o que tem resultado numa relação mais próxima com os leitores do Ação Missionária.

A 3.8

Privilégio da comunicação personalizada e direta sempre que possível

Apesar de todas as plataformas, dos planos e das campanhas, a comunicação da Solsef
quer-se primeiramente humana, próxima e personalizada. Foi também esse um dos focos
desta área de atuação em 2020, tentando responder a todos os comentários de forma
individual, partilhar todas as menções e abordagens da associação, analisar atentamente cada mensagem e responder adequadamente a cada dúvida que nos chegou. Adicionalmente, a comunicação de um para um nunca foi esquecida e, sempre que possível,
abordou-se os sócios, voluntários e amigos da Solsef de forma individual, para que todos
saibam que são valorizados pela associação e que quando a Solsef comunica pretende não
só transmitir uma mensagem, mas também, e sobretudo, escutar.
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