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Nota 
Introdutória

 O ano de 2017 foi um ano em que a Sol sem Fronteiras (em tempos descrita pelo seu fundador, o 
Pe. Firmino Cachada como “o fruto maduro dos Jovens Sem Fronteiras”), viu o trabalho árduo e intenso do 
caminho de profissionalização que temos vindo a percorrer nestes últimos anos, a dar frutos, frutos esses 
que esperamos, um dia, se transformem em sementes.

 No eixo de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a Solsef teve 3 projetos em execução 
e, em duas viagens de acompanhamento ao terreno, fez o levantamento de 2 novos projetos (a apoiar e 
desenvolver em 2018). 

 No Voluntariado Internacional, a Solsef continuou a abraçar o desafio de diversificar: à já habitual 
parceria com os Jovens Sem Fronteiras (JSF) no projeto Ponte e ao apoio ao Voluntariado Missionário 
Espiritano (VME), com o acompanhamento de um voluntário de longa-duração na comunidade de Itoculo, 
em Moçambique, acrescentou-se o “Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades”, um projeto 
de voluntariado pontual, com vista à integração de voluntários nos nossos projetos de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento.  

 No eixo de Educação para o Desenvolvimento, a Solsef desenvolveu a exposição “Olhares sobre 
África’s”, com conta-contos infantis, onde foi possível o intercâmbio cultural além-fronteiras desde o ponto 
de vista da realização de uma amostra de arte interativa com uma moral baseada na necessidade de 
aproximar culturas desde o ideal do respeito e da admiração.

 Foi também um ano de consolidação de práticas e crescimento das várias equipas de financiamento 
da Solsef: aumentamos o número de eventos de angariação de fundos e a equipa da Loja Solidária 
encontrou o seu ritmo e o seu rumo. 

 O ano de 2017 fica marcado por ser um ano de crescimento, um ano do qual nos orgulhamos - não 
só eu, mas toda a Direção Social que acompanhou a Associação este ano - de apresentar o Relatório de 
Atividades. Um ano que só foi possível graças ao trabalho de uma incansável equipa executiva, parceiros e 
voluntários que, aliando a competência profissional a um profundo sentido de dedicação, acreditam que 
a força do seu trabalho vale pela sua entrega pessoal mas também pela pertença a uma história feita por 
tantas pessoas que os precederam e que darão continuidade ao seu trabalho. 

 Como presidente, resta-me espelhar esta alegria que assumo como responsabilidade de manter 
este dinamismo que há décadas mobiliza tantos a trabalhar para ajudar o sol a nascer para todos!

Inês Souta, Presidente da Sol sem Fronteiras     
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Visão
Missão

Identidade
 A Sol sem Fronteiras (Solsef) é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 
(ONGD) fundada em 1993 que tem como Visão “Viver num mundo com igualdade de oportunidades 
rumo ao desenvolvimento sustentado”. Norteada por esta Visão, a Solsef tem a Missão de promover o 
desenvolvimento integral e integrado dos jovens lusófonos, proporcionando-lhes o acesso a cuidados de 
saúde, educação e também o desenvolvimento humano e económico das suas comunidades. Para cumprir 
esta missão desenvolve projetos sustentáveis nos países lusófonos, em parceria com os missionários 
de várias congregações, especialmente com os Missionários e Missionárias do Espírito Santo, contando 
com a participação de jovens com formação e preparação adequadas. Também intervém ativamente na 
sensibilização da juventude portuguesa para a solidariedade, potenciando o voluntariado, o intercâmbio e a 
formação entre jovens.

 Uma Associação juvenil, que se faz acompanhar pelo mote “de jovens para jovens”, a Solsef procura 
fomentar a solidariedade junto de jovens que procuram trabalhar em prol de outros jovens, traçando horizontes 
de proximidade além fronteiras em países lusófonos.  A Solsef trabalha para promover o desenvolvimento 
sustentado junto das comunidades com que trabalha. 

 Com esta Missão e Visão e fazendo juz à identidade da Solsef, uma organização humana, foram 
traçados um conjunto de Objetivos Estratégicos tendo em conta os principais eixos da Associação.
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Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

Educação para o Desenvolvimento

Voluntariado Internacional (curta e longa duração)

Gestão interna e funcionamento

Parcerias Estratégicas

Eixos Estratégicos
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Sustentabilidade Financeira e Angariação de fundos

Comunicação
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objetivos Estratégicos

1  
2
3
4
5
6
7

1  
2
3
4
5
6
7

Consolidar o eixo de atuação: Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento

Afirmar o eixo de atuação: Educação para o 
Desenvolvimento

Assegurar uma rede de parcerias estratégicas

Diversificar as fontes de financiamento

Ser uma organização conhecida, e credível, junto da socie-
dade civil, empresas e doadores

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

Profissionalizar a gestão interna e o funcionamento da 
Solsef
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Cooperação 
Internacional para o 
Desenvolvimento



7

Enquadramento
 O ano de 2017 foi um ano de fortalecimento do eixo de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento. Um ano de crescimento em que foi possível aumentar o número de projetos apoiados, 
garantir o acompanhamento dos projetos em terreno e o desenvolvimento de parcerias duradouras - através 
de duas visitas à Guiné-Bissau - e diversificar as fontes de financiamento, conseguindo o co-financiamento 
do Instituto Camões. I.P. a dois dos projetos desenvolvidos. 

 No decorrer deste ano foi possível apoiar três projetos - dois na Guiné-Bissau e um em Moçambique 
- e fazer o levantamento de dois novos projetos na Guiné-Bissau.

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

Objetivo 1

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

Relativamente à Guiné-Bissau, a Solsef continuou a colaborar com as Irmãs Fran-
ciscanas da Imaculada Conceição da Guiné-Bissau, tendo concluído o projeto “Nu-
trir a Aprendizagem”, que visa apoiar o desenvolvimento integral de 55 meninos 
e 70 meninas que frequentam o Jardim Infantil Bispo Dom Settimio através do 
reforço da infraestrutura para refeição, do currículo pedagógico e da sustentabi-
lidade alimentar com a criação de uma horta. Iniciou o projeto  “Edificando Edu-

cação”, um projeto em parceira com as Irmãs Missionárias do Espírito Santo de Betenta, que visa o apoio ao 
desenvolvimento integral e educativo dos alunos das Escolas Primárias das tabancas de Bariapinde, Batau, 
Bajob e Mata de Ucó (no Setor de Calequisse, na Guiné-Bissau).

Foi possível ainda fazer o levantamento de dois novos projetos: “Capacitando Futuro” e  “Aprendizagem 
Inclusiva”, a iniciar em 2018.

Consolidar práticas de profissionalização nas áreas de gestão do ciclo de 
projeto

Objetivo 2
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Aumentar a presença institucional da Solsef nos lugares de intervenção

Objetivo 4

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

Objetivo 3

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

 No ano de 2017, a Solsef deu continuidade ao trabalho já desenvolvido de consolidação de parcerias 
de longa duração com os parceiros portugueses e construiu novas parcerias com parceiros e outras ONGD’s 
na Guiné-Bissau.

 No plano nacional manteve a parceria com a FEC - Fundação Fé e Cooperação, no âmbito dos 
“Presentes Solidários” e foi reforçada a parceria com o Instituto Camões, I.P. com o início do projecto 
“Edificando Educação” em janeiro de 2017, co-financiado pelo Camões, e a assinatura do protocolo de 
parceria para 2018 entre a Solsef e o Instituto Camões, I.P. no âmbito do projeto “Capacitando Futuro”.

 Relativamente a parceiros internacionais, no âmbito do projeto “Edificando Educação” foi firmada 
uma parceria com a Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) Guiné-Bissau para prestação de 
serviços de formação. Resultado desta parceria, surgiu o projeto “Capacitando Futuro”, co-financiado pelo 
Instituto Camões, I.P., em que a Solsef apoia a Escola Vocacional de Bissorã, gerida pela ADPP Guiné-Bissau.

Atividades Previstas

1.2 Execução de três projetos de cooperação - “Juntos na Aprendizagem”,  “Edificando 
Educação” e “Nutrir a Aprendizagem”.

“Juntos na Aprendizagem”- Itoculo - Moçambique
 O Lar Maculino de Estudantes de Itoculo, denominado de “Lar Masculino Beato Daniel Brottier”, 
inaugurado ainda em 2016, aumentou o número de rapazes residentes em 2017 para 25, prevendo-se que 
atinja os 50 alunos em 2018. Esta residência masculina, já inaugurada e em funcionamento, carecia ainda 
de algum equipamento e materiais para a vivência plena dos rapazes no seu novo Lar, muitos dos quais 
foram adquiridos em 2017 com a Campanha de Presentes Sem Fronteiras que decorreu em 2016. A Solsef 
continuou à procura de contribuir para este Lar bem como para o Lar Feminino “Eugenie Caps” e para a 
Biblioteca de Itoculo, através da venda do Cancioneiro “Festa da Missão”. O projeto teve ainda o apoio do 
programa “Voluntários com Asas” da TAP.
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“nutrir a Aprendizagem”- cuntum madina - Guiné-Bissau
	 Os	trabalhos	de	construção	e	equipamento	das	infraestruturas	de	refeição	do	Jardim	Infantil	Bispo	
Dom	Settimio	continuaram	em	2017,	tendo	o	refeitório	sido	inaugurado	em	julho	de	2017.	

“Edificando Educação”- Calequisse - Guiné-Bissau
 O projeto “Edificando Educação – Apoio ao desenvolvimento integral e educativo dos alunos das 
Escolas Primárias das tabancas de Bariapinde, Batau, Bajob e Mata de Ucó (no Setor de Calequisse, na 
Guiné-Bissau)” tem como objetivo geral “contribuir para o desenvolvimento integral e educativo dos alunos 
do ensino primário no Setor de Calequisse (Guiné-Bissau) com ênfase na necessidade de atingir a igualdade 
de género” e, como objetivo específico, “apoiar o desenvolvimento integral e educativo dos alunos das 
Escolas Primárias (atualmente 248 alunos e 184 alunas) das tabancas de Bariapinde, Batau, Bajob e Mata 
de Ucó (no Setor de Calequisse, na Guiné-Bissau), com ênfase na aplicação de medidas de ação positiva 
para incentivar a presença das meninas nas escolas, através do fortalecimento do currículo pedagógico em 
colaboração com o corpo docente (4 professores e 1 professora), o reforço das infraestruturas de refeição 
e a melhoria do sistema de saneamento dos edifícios escolares com a participação da população das 
tabancas (1479 elementos) e a delimitação de zona recreativa baseada na aprendizagem inclusiva”.

  O projeto iniciou em janeiro de 2017, estando a decorrer até junho de 2018. Na primeira fase 
do projeto - que decorreu durante os primeiros 8 meses de 2017 - foram construídas e equipadas as 
infraestruturas de refeição e de saneamento das 4 escolas primárias de Bariapinde, Batau, Bajob e Mata 
de Ucó. Aconteceram também as formações de Nutrição e Gestão de Horta Escolar e de Água, Higiene 
e Saneamento Básico. A partir de setembro de 2017 iniciou-se a segunda fase do projeto, com o reforço 
da zona recreativa das quatro escolas primárias. Esta fase prolongar-se-à até junho de 2018 com o reforço 
do currículo pedagógico e a execução de formações em Pedagogia, Animação Sociocultural e Primeiros 
Socorros.
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 2.1 Reforço dos conhecimentos e competências dos parceiros no âmbito do “ciclo 
do projeto” e áreas técnicas

Este projeto foi proposto a várias linhas de financiamento, tendo recebido apoio de:

• Instituto Camões, I.P.

• FEC - Fundação Evangelização e Cultura

• IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P.

• Jovens Sem Fronteiras

• MOMIP (Movimento Missionário de Professores);

• LIAM (Liga Intensificadora da Ação Missionária);

• Delta Cafés

• Voluntários com Asas, TAP

• Agrupamento de Escolas de Peniche e da Atouguia da Baleia, Escola Secundária de Peniche

• Donativos Particulares;

• Campanha dos Presentes Sem Fronteiras;

• Casamentos Solidários.

Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição - Irmã Edília
 Em janeiro  e agosto de 2017, na visita de acompanhamento à Guiné-Bissau, a Solsef reuniu com a 
Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição da Guiné-Bissau, onde houve oportunidade 
de fazer um ponto de situação do projeto “Nutrir a Aprendizagem”, recolher as faturas da construção e 
redefinir o âmbito do projeto de forma a garantir o seu fecho.
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3.1 Definição de um Plano de Desenvolvimento Sustentado para Itoculo

 Esta atividade acabou por não ser realizada devido aos parceiros locais preferirem consolidar os 
projetos já implementados antes de se pensar em desenvolver novos na região. 

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

 Ocorreram 2 vistas à Guiné-Bissau no ano de 2017, nomeadamente:

• Janeiro/fevereiro de 2017: Inês Souta (responsável da Direção Social da área de projetos) e Libertad 
Jiménez (técnica de projetos) 

Objetivo da visita: acompanhamento do projeto “Nutrir a Aprendizagem”, arranque do projeto “Edificando 
Educação” e elaboração do plano de desenvolvimento sustentado para a Guiné-Bissau em 2018, com 
levantamento de necessidades em Bissorã junto da ADPP - Guiné Bissau e em Contuboel junto das Irmãs de 
Santa Teresinha do Menino Jesus.  

• Agosto de 2017: Libertad Jiménez (técnica de projetos) 

Objetivo da visita: acompanhamento do projeto “Edificando Educação” e fecho da 1ª fase deste projeto. 
Consolidação do plano de desenvolvimento sustentado para a Guiné-Bissau em 2018, com reunião com 
ADPP - Guiné-Bissau e visita a Contuboel.

Missionárias do Espírito Santo de Betenta - Irmã Madalena
 Em janeiro e agosto de 2017, na visita de arranque do projeto “Edificando Educação”, a Solsef reuniu 
com a Irmã Madalena, de forma a clarificar o âmbito do projeto e regras de gestão de tesouraria do projeto 
em terreno.

Missionários do Espírito Santo de Bajob - Pe. Michel
 Em janeiro e agosto de 2017, na visita de arranque do projeto “Edificando Educação”, a Solsef reuniu 
com o Pe. Michel, que apoiou a Irmã Madalena na tarefa de gestão da construção, de forma a clarificar o 
âmbito do projeto e regras de gestão de tesouraria do projeto em terreno.
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Desenvolvimento do projeto “Aprendizagem Inclusiva”
 Nas visitas de terreno à Guiné-Bissau, e no âmbito da relação mantida com a Comissão de Ensino 
da Diocese de Bafatá, na pessoa da Irmã Ana Lúcia, foi feito levantamento de necessidades educativas, 
nomeadamente no que concerne à formação em educação inclusiva dos professores do Centro Educacional 
da Irmã Valedelícia, em Contuboel. Com base nessas necessidades, a Solsef começou a desenvolver o 
projeto “Aprendizagem Inclusiva” a iniciar apenas no segundo semestre de 2018.

Atividades Não Previstas
1. Definição de um Plano de Desenvolvimento Sustentado para a Guiné-Bissau

 Não sendo possível desenvolver um plano sustentado para Itoculo, foi mantida a estratégia de 
desenvolvimento de projetos com enfoque geográfico em Moçambique e na Guiné-Bissau. Em 2017 foi 
desenvolvido um plano para 2018 na Guiné-Bissau, com a identificação de dois novos projetos, abaixo 
descritos.

Desenvolvimento do projeto “Capacitando Futuro”
 Para além do acompanhamento e execução dos projetos referidos no ponto 1.2., foi ainda identificado 
em 2017 o projeto “Capacitando Futuro”. Este projeto, em parceria com a ADPP - Guiné-Bissau, a iniciar 
em janeiro de 2018, pretende apoiar o desenvolvimento sustentável da Escola Vocacional de Bissorã (na 
Região de Oio, na Guiné-Bissau), com um corpo docente e administrativo de 24 elementos e com uma 
capacidade para 150 alunos/as, através da ampliação de infraestruturas escolares e residenciais, a criação 
de um banco de bolsas, a abertura de novos cursos Técnicos Profissionais (“Mecânica de Motorizadas e 
Bicicletas”, “Informática” e “Moda e Costura”) e a partilha de conhecimentos com a comunidade do setor 
(600 pessoas).

 No decorrer do ano de 2017 o projeto foi proposto à linha de financiamento de projetos de 
Cooperação do Instituto Camões, I.P., tendo sido aprovado o seu cofinanciamento.
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Educação para o 
Desenvolvimento
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Enquadramento
 O ano de 2017 foi um ano em que o eixo de Educação para o Desenvolvimento foi repensado, definindo-
se o rumo que terá dentro da Solsef. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) continuam a servir 
de base para a atuação neste eixo, pautando todo o trabalho desenvolvido. Os desafios, conquistas e lutas 
nunca deixam de estar presentes e de continuarem também eles a contribuir para um Sol que nasce para 
todos.

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

Objetivo 1

Formar os recursos humanos nas áreas da Cidadania Global

Objetivo 2

Definir um plano de parcerias estratégicas

Objetivo 3

Atividades Previstas

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

 Durante 2017 foi pensada uma agenda de financiamento para os projetos futuros a estruturar. No 
entanto, dada a reformulação do eixo e os projetos repensados para 2017 e em preparação para 2018, esta 
agenda não ficou totalmente estruturada.
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1.2 Reformulação de projetos de Educação para o Desenvolvimento (ED), com formação 
acreditada, em Educação Formal

 Foi feita uma reformulação do projeto “Formando um Mundo Melhor” ainda em 2016. Este projeto 
visa a sensibilização de 100 docentes do Agrupamento de Escolas de Peniche, do Agrupamento de Escolas 
D. Luís de Ataíde, do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e da Escola Secundária de Peniche, de 
diferentes áreas de ensino, para a Educação para o Desenvolvimento (ED) e para a sua inclusão na escola e 
nas salas de aula.

 Assim, em janeiro de 2017, o projeto foi submetido à linha de financiamento de Educação para o 
Desenvolvimento do Instituto Camões, I.P. Tal como em 2016, foi obtida uma pontuação razoavelmente 
boa, mas que não foi suficiente para se obter uma resposta positiva a este financiamento. Devido a esta 
falta de financiamento após diversas candidaturas a linhas de apoio públicas e privadas, o projeto acabou 
por não ser implementado.

1.3 Implementação de projetos de ED no contexto migratório

 O projeto “Educação sem Fronteiras”, formulado na íntegra em 2016, em parceria com o Centro 
Padre Alves Correia (CEPAC), o Movimento Missionário de Professores (MOMIP) e os Jovens Sem Fronteiras 
(JSF), teve como objetivo apoiar o desenvolvimento integral educativo de crianças e jovens de origem 
imigrante ou de país de origem imigrante, dos 6 aos 16 anos, dos municípios de Lisboa, Amadora e Sintra.

 Este projeto decorreu no ano letivo 2016/2017, apesar de não ter sido obtido apoio de nenhuma 
linha de financiamento. Durante esse ano letivo, o projeto funcionou com 3 pontos de explicação itinerantes 
(Centro Social Paroquial de Alcântara, Junta de Freguesia de Santa Clara e Centro Social Paroquial da Penha 
de França), abrangendo cerca de 20 crianças com o apoio de 7 voluntários do MOMIP, LIAM e JSF. O projeto 
teve o seu término em junho de 2017, no entanto é de salientar que, dada a boa relação que se criou entre 
professoras e explicandos, as aulas de explicação têm continuidade até, pelo menos, o fim do ano letivo de 
2017/2018.

 2.1 Potenciação de um plano de formação sobre Educação para a Cidadania Global

 O plano de formação sobre Educação para a Cidadania Global foi parcialmente concretizado.

Equipa de Educação para o Desenvolvimento

A equipa de ED teve, durante as reuniões mensais, momentos de formação direcionados para o trabalho a 
desenvolver, através de dinâmicas de educação não-formal, concretizando cerca de 10h de formação.

Temática Conteúdos

Estratégia Nacional de Educação para o 
Desenvolvimento

- Reestruturação da ENED;
- Plano de Ação da ENED;

- Metas onde se insere o trabalho de ED na Solsef
ED na Solsef - Metas a definir no trabalho de ED na Solsef
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Formação para membros da Solsef

 Tendo por base a relação que deve existir entre os diferentes eixos da Solsef, ao longo de 2017 
foi formulado um plano de formação dividido em 2 ações de formação acreditadas para membros da 
Associação, voluntários e outros interessados em serem agentes de mudança para a Cidadania Global.

  As ações de formação serão na área da Educação e Cooperação para o Desenvolvimento no 
Voluntariado e Primeiros-Socorros em contexto de Voluntariado Internacional, com uma duração global de 
32 horas, que acontecerão no ano de 2018.

3.1 Estabelecimento de parcerias estratégicas

 Foi estabelecida uma nova parceria com o “Largo Residências” de forma a garantir a exposição de 
aguarelas “Olhares sobre África’s” e os conta-contos realizados no espaço.

3.2 Consolidação das parcerias já estabelecidas

 Continua a ser reforçada a parceria com os JSF, nomeadamente no peso que a ED tem na formação 
dos voluntários que estão a ser preparados para participar no projeto de voluntariado internacional e na 
consolidação da Solsef enquanto entidade formadora de ED para os JSF enquanto movimento, pela sua 
forte presença nos encontros regionais e nacionais. A parceria com a COMPETIR - Formação e Serviços, S.A. 
foi também uma das parcerias a ser consolidada ao longo do ano 2017, com a acreditação de mais um curso 
de Formação em Primeiros Socorros, e a preparação das duas ações de formação - abrangidas em Plano de 
Formação - para o ano de 2018.

Atividades Não Previstas
1. Participação no GTED

 Ao longo de 2017, a Solsef continuou a participar no Grupo de Trabalho de Educação para o 
Desenvolvimento (GTED) da Plataforma Portuguesa das ONGD, onde foi responsável por preparar 2 
reuniões em parceria com outras duas ONGD, sendo uma delas a realização de uma oficina conceptual 
e metodológica em torno do conceito de Educação para o Desenvolvimento/Educação para a Cidadania 
Global com o tema “Novas abordagens e formas de intervenção para a transformação social: espaços e 
metodologias”.

Data Agenda

6 de setembro de 2017 Preparação da II Oficina Conceptual e 
Metodológica ED/ECG

12 de setembro de 2017 II Oficina Conceptual e Metodológica ED/ECG

O ano de 2017 no GTED foi pautado pela reflexão e aprofundamento do conceito de ED/ECG enquanto con-
tributo do GTED para o novo Quadro de Referência da ED.
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2. Exposição de Aguarelas - Olhares sobre África’s

 Entre 28 de outubro e 27 de novembro de 2017 foi feita a exposição “Olhares sobre África’s”, uma 
exposição de aguarelas apoiada pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), que teve lugar 
no Largo Residências, Lisboa. Estas aguarelas, cedidas pelo pintor Fernando Maria, retratavam os contextos 
do quotidiano de diversos países africanos, que a Solsef vai conhecendo através dos diversos projetos de 
Cooperação para o Desenvolvimento e de Voluntariado Internacional, baseado nos princípios da Educação 
para o Desenvolvimento, com o objetivo de encenar alguns aspetos da diversidade do imponente continente 
africano.

 Entre 4 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018, a mesma exposição está  também em exibição 
no Centro de Juventude de Lisboa, a convite do IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P.

3. Olhares pequeninos sobre África’s - Conta contos infantis

 Inserido na exposição “Olhares sobre África’s”, as crianças entre os 3 e os 10 anos de idade, tiveram 
oportunidade de conhecer alguns contos oriundos e ligados ao continente africano, além de terem também 
oportunidade de produzir alguns materiais, com materiais também oriundos do continente africano. Estes 
“conta-contos” foram tendo sempre por base os princípios da Educação para o Desenvolvimento, com o 
objetivo de sensibilizar as crianças para a diversidade cultural, social, religiosa e geográfica existentes.
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4. Sorrisos de Papel

 A campanha “Sorrisos de Papel”, cuja primeira edição foi em 2016, permitiu que os alunos do 
Colégio Valsassina, Colégio Externato Paulo VI, Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço, Clube Darca, 
Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, Tutor T, Cantinho das Irmãs e Val do Rio, pudessem ter 
um Natal mais solidário. A campanha teve como objetivo a aquisição de postais de Natal que escreveram 
e entregaram a utentes residentes em várias instituições. Ao mesmo tempo contribuíram para o projeto 
“Capacitando Futuro”, na Guiné-Bissau, realidade com a qual ficaram mais sensibilizados. Desta forma, 
neste projeto, com um único gesto chegamos a três objetivos: 1) solidariedade sem fronteiras, apoiando um 
projeto educativo na Guiné-Bissau; 2) promoção do contacto intergeracional dos mais idosos com as novas 
gerações, rompendo com o hiato geracional existente e 3) a redescoberta da forma tradicional e especial da 
época natalícia, escrevendo um postal de Natal.
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Voluntariado
Internacional
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Enquadramento
 2017 foi um ano de continuação do trabalho iniciado, onde se tentou fortalecer o eixo do voluntariado 
internacional.

 Ao longo deste ano, a Solsef acompanhou a voluntária de longa duração, que esteve em Moçambique, 
bem como colaborou na preparação da voluntária que parte um ano em missão, em 2018.

 Em relação ao voluntariado de curta duração, foi um ano em que aconteceu apenas um projeto, mas 
deu-se início à preparação para os projetos que acontecerão em 2018. A Solsef colaborou com a formação 
destes grupos de voluntários, através de formações estruturadas.

Apoiar o voluntariado de longa duração apostando na formação no âmbito da 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento

Objetivo 1

Promover o voluntariado de curta duração como veículo de cidadania global

Objetivo 2

Sistematizar os projetos de voluntariado

Objetivo 3

Atividades Previstas

1.1 Organização de ações de formação no âmbito da Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento com todos os voluntários de longa duração enviados pelo 
Voluntariado Missionário Espiritano

 A  Solsef apoia o Voluntariado Missionário Espiritano (VME) sobretudo nas questões mais burocráticas. 
No entanto, sentiu-se uma necessidade de maior intervenção junto dos voluntários, e de forma não formal, 
foi feito um acompanhamento da voluntária que esteve em Itoculo durante 2017, Helena Ferreira.

 Dado que a comunidade de Itoculo é uma das maiores parceiras da Solsef neste eixo do voluntariado 
internacional de longa duração, e de forma a continuar este trabalho, ao longo de 2017 foi possível 
acompanhar a voluntária e sócia, Cristina Fontes, que irá partir no ano de 2018.
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 2.1 Divulgação dos projetos de voluntariado desenvolvidos

 Durante o ano 2017, houve uma grande divulgação do projeto que decorreu em Cabo Verde, cujos 
dados podem ser verificados na tabela abaixo:

Meio de Comunicação Número de Divulgações

Facebook 39 publicações

Instagram 7 publicações

Website da Solsef 10 notícias

Jornal Ação Missionária 6 notícias

 2.3  Divulgação dos projetos de voluntariado a realizar

 Ainda durante 2017, iniciou-se a divulgação dos projetos que se realizarão em 2018, cujos dados 
podem ser verificados na seguinte tabela:

Meio de Comunicação Número de Divulgações

Facebook 8 publicações

Instagram 4 publicações

Jornal Ação Missionária 1 notícia

 2.2 Realização de ações de formação nas áreas da Cidadania Global

 Em 2017 foram feitas 2 ações de formação com os voluntários que partiram no projeto Ponte 2017:

Workshop Primeiros Socorros – 12 horas

Voluntariado e Cooperação – 4 horas

Foram ainda realizados 2 encontros formativos de preparação para os voluntários do projeto Abraçar a 
Missão, com uma duração de 14 horas.

 2.4 Realização de uma atividade para quem participou em projetos nos últimos 
2 anos

 Ao longo do ano 2017 foi preparado um encontro para os voluntários que participaram nos projetos 
de voluntariado em 2016. Foi pensado um encontro de partilha, intitulado Lançamos uma semente, temos 
de estar atentos... Divulgado por todos os voluntários, quer sejam do grupo de JSF, do MOMIP, da LIAM, das 
escolas de Peniche, ou mesmo VME, no entanto o encontro foi cancelado pelo número de inscrições não 
atingir o número mínimo proposto.
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3.1 Apoio no projeto em parceria com os Jovens Sem Fronteiras - Ponte

 O projeto de Voluntariado Internacional de Curta Duração – Ponte – realiza-se anualmente em 
parceria com os JSF. Durante o mês de agosto um grupo de jovens vive uma experiência de voluntariado 
internacional num país de língua oficial portuguesa. Em 2017, o projeto Ponte realizou-se na paróquia de 
São Miguel Arcanjo, Calheta, Ilha de Santiago, Cabo Verde. 

 Este projeto teve como objetivo criar uma atitude crítica para o logro do direito ao desenvolvimento 
humano sustentável das populações, promovendo atividades de ação comunitária que propaguem o espírito 
solidário. O grupo foi constituído por 10 voluntários pertencentes aos JSF e proveniente de 9 concelhos de 
Portugal, juntamente com um padre Espiritano.

3.2Elaboração de um projeto para sócios da Solsef

 Foi criada a estrutura, definidas as metodologias mas decidiu não se implementar por se considerar 
que a Solsef oferece outras oportunidades de voluntariado aos associados junto das parcerias estabelecidas.

3.3 Definição e preparação de projeto(s) de voluntariado para 2018

 Em setembro de 2017 abriram-se inscrições para os sócios da Solsef que desejassem participar no 
projeto de voluntariado de curta duração, Ponte, a decorrer em agosto de 2018.

 Juntamente com a LIAM e o MOMIP, em novembro de 2017 iniciou-se o percurso formativo de 
preparação para o projeto Abraçar a Missão, a decorrer também em agosto de 2018.
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Atividades Não Previstas
1. EaSY - Evaluate Soft Skills in International Youth Volunteering

 No âmbito do projeto europeu EaSY - Evaluate Soft Skills in International Youth Volunteering, a FEC 
está a desenvolver algumas ferramentas de apoio à gestão de voluntários, nomeadamente a validação 
e reconhecimento das competências que os voluntários adquirem durante o período em que estão em 
missão. A entidade proponente é a FOCSIV (ONG italiana) e o projeto é desenvolvido em parceria com a 
Elidea (consultora italiana), a La Guilde (organização francesa) e a FEC. Assim, e de forma a ser conseguido o 
maior número de dados possível, a FEC tentou incluir as organizações da Rede de Voluntariado Missionário, 
que serão também as principais beneficiárias dos produtos resultantes deste projeto, nesse sentido a Solsef 
foi convidada e participou numa sessão presencial de Focus Group. Foi essencialmente um momento de 
partilha de experiência sobre o que cada instituição faz no voluntariado internacional. 

 No seguimento da participação no focus group, a Solsef foi convidada a participar num training 
course de 5 dias a ser realizado em Roma de 11 a 15 de fevereiro de 2018, para jovens com função de 
formadores. Participarão a Inês Cepa, membro da Direção Social da Sol sem Fronteiras e a Sara Gomes, 
membro da Coordenação Nacional dos Jovens Sem Fronteiras.

2. Tertúlia Residência Montes Claros 

 Em junho de 2017, a convite da Residência Montes Claros, em Lisboa, a Solsef orientou uma 
tertúlia com o tema “Voluntariado Internacional – A prática e o testemunho”, para os residentes e amigos 
desta residência. Alguns dos residentes e amigos da casa preparavam-se para partir num projeto social 
internacional, na Guiné-Bissau, pelo que solicitaram algumas indicações práticas e um testemunho sobre o 
partir, em concreto para a Guiné-Bissau.

3. Voluntariado Pontual para Desenvolvimento de Capacidades

 No âmbito do “Voluntariado para Desenvolvimento de Capacidades”,  um projeto de Voluntariado 
Internacional de Curta Duração, realizado pela Solsef, e devido ao apoio do IPDJ e do programa Voluntários 
com Asas, foi possível enviar duas voluntárias no decorrer de 2017, a saber:

julho/agosto de 2017 - Ana Galvão: fortalecer parcerias internacionais entre as Irmãs Missionárias do Espírito 
Santo de Betenta, nas áreas da saúde, no contexto da cooperação internacional para o desenvolvimento e 
apoiar as formações de Água, Higiene e Saneamento comunitário do projeto “Edificando Educação”.

outubro/novembro de 2017 - Ana Sofia Leite: fortalecer parcerias internacionais entre as Irmãs Franciscanas 
da Imaculada Conceição na Guiné-Bissau e com os Missionários do Espírito Santo de Gabu, nas áreas da 
saúde, no contexto da cooperação internacional para o desenvolvimento.
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Gestão Interna e
Funcionamento
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 Apesar de se tratar de uma temática que é referenciada diversas vezes, em vários relatórios, a verdade 
é que a gestão interna será sempre um dos grandes desafios da Associação, com ênfase especial por se tratar 
de uma Associação onde a sua direção se encontra em regime de voluntariado.

 No ano de 2017, a Solsef procurou continuar o caminho de uma crescente profissionalização tentando 
igualmente que todo o envolvimento dos colaboradores, sócios e voluntários fosse efetivamente reconhecido.

Enquadramento

Aumentar a profissionalização da gestão

Objetivo 1

Potenciar o sentido de pertença

Objetivo 2

Atividades Previstas

1.1 Implementação de plano de formação para a Equipa Executiva, Voluntários e 
elementos da Direção Social

 No ano de 2017, a Solsef privilegiou a formação direcionada para a sua Equipa Executiva, tendo 
marcado presença nas seguintes ações de formação:

Curso de Faturação e Vendas no TOConline, Sessão de 04/04/2017 (com a duração de 4 horas)

Curso de Compras e Gestão de Stocks no TOConline, Sessão de 04/05/2017 (com a duração de 4 horas)

Curso de Contabilidade no TOConline: Configurações e Contabilização, Sessão de 27/06/2017 (com a 
duração de 4 horas).
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1.2 Redefinição de modelo de funcionamento interno

 Ao longo do ano de 2017, foi uma preocupação constante da Solsef a adoção de um modelo de 
funcionamento interno que fosse o mais eficaz e eficiente possível. Assim, foram realizadas reuniões 
periódicas com a Equipa Executiva no sentido de alinhar e redefinir a melhor estratégia para o efeito. Neste 
sentido, reafirmou-se o acompanhamento à Equipa Executiva, sendo feitos planeamentos trimestrais e um 
acompanhamento mensal das tarefas executadas.

 2.1 Criação de modelo de valorização e reconhecimento da Equipa Executiva e dos 
Voluntários

 Não tendo sido criado um modelo formal de valorização da Equipa Executiva e dos Voluntários, a 
Solsef tem manifestado uma preocupação cada vez maior em proporcionar à sua Equipa Executiva e aos 
Voluntários o reconhecimento por toda a dedicação e devoção à Associação, quer através da oferta de 
bilhetes para jogos de futebol, quer para espetáculos de teatro.  A Plataforma CRM Sales Force também 
foi uma ferramenta cada vez mais utilizada para valorizar e reconhecer o trabalho dos voluntários, sendo 
registadas todas as horas de voluntariado sistemático e pontual, somando 352,50 horas de voluntariado 
nacional ao longo do ano 2017 e mobilizando mais de 40 voluntários.
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Parcerias
Estratégicas
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Enquadramento
	 Sabendo	a	 importância	 da	 efetivação	de	parcerias	 estratégicas	 com	diversas	 entidades,	 o	 ano	de	
2017	continuou	a	traçar	esse	caminho,	quer	pela	 ligação	umbilical	existente	com	os	JSF,	que	se	quer	que	
aumente	ainda	mais,	quer	pelos	laços	já	estabelecidos	e	fortalecidos	com	os	restantes	movimentos	da	Família	
Espiritana,	não	esquecendo	também	a	necessidade	que	a	Solsef	tem	também	de	criar	parcerias	com	outras	
entidades	fora	do	contexto	espiritano.

Atividades Previstas

Aumentar o sentido de pertença dos JSF

Objetivo 1

Fomentar as parcerias construídas com MOMIP, LIAM, CEPAC e restante Família 
Espiritana

Objetivo 2

Potenciar parcerias externas à Família Espiritana

Objetivo 3

1.1 Implementação do planeamento estratégico acordado para a parceria JSF/Solsef

 Pese embora as dificuldades de implementação do planeamento estratégico que foi acordado entre 
Solsef e JSF, podem-se destacar alguns pontos como a realização de uma reunião anual entre a coordenação 
nacional JSF e a Direção Social da Solsef bem como a atualização dos grupos JSF e contactos das respetivas 
equipas de animação. 

 De destacar também a reunião realizada com a Coordenação JSF da Região Sul, no sentido de se 
definir a melhor estratégia para a preparação e realização da Feira Sem Fronteiras no ano de 2018.
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1.2 Sensibilização/mobilização dos JSF para as atividades organizadas pela Solsef

 Em todas as atividades organizadas pela Solsef, um dos grandes focos de comunicação serão sempre 
os JSF, na pessoa dos membros que formam os respetivos grupos e equipas de coordenação. O ano de 2017 
não foi exceção e, em todas as efemérides que tivemos, houve sempre essa preocupação de tentar chegar 
a este movimento missionário.

 2.1 Realização de eventos em parceria com os JSF

 Apesar de não se ter realizado nenhum evento em parceria direta com os JSF, a Solsef pode contar 
com a presença de membros JSF enquanto voluntários e/ou participantes.

 2.2 Participação nas atividades da Família Espiritana

A Solsef marcou presença em diversas atividades da Família Espiritana, entre elas:

• Peregrinação da Família Espiritana (1 e 2 de julho);

• Magusto Missionários (Torre D’Aguilha / Silva – 5 de novembro);

• Jornadas Missionárias da Espiritualidade Espiritana;

• Colóquio sobre os 150 anos da Missão Espiritana em Portugal (14 de outubro)

• Vigília Missionária da LIAM de Mafra;

• Celebração de Pentecostes Jubilar da Família Espiritana (4 de junho);

• Reunião da Coordenação da Animação Missionária Espiritana (1 de dezembro)

 2.3 Dinamização de eventos/campanhas em parceria com membros da Família 
Espiritana 

 No decorrer de 2017, o MOMIP dinamizou uma campanha de angariação de fundos para o projeto 
“Edificando Educação”. 
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 2.4Realização de sessões formativas sobre as áreas de intervenção da Solsef

 Em 2017 não ocorreram sessões formativas com parceiros da Família Espiritana, ficando as relações 
com as coordenações dos movimentos mantidas apenas no âmbito dos vários projetos.

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

 Esta atividade ocorreu de forma orgânica no âmbito dos vários eixos de atuação: foram feitas 
parcerias no âmbito dos projetos de cooperação, dos projetos de voluntariado e no âmbito da educação 
para o desenvolvimento, em particular no que diz respeito à exposição “Olhares sobre África’s”. Foram 
também feitas parcerias no âmbito da organização de eventos de angariação de fundos.

3.2 Estabelecer parcerias com Universidades e Institutos Politécnicos para a 
realização de Estágios Curriculares

 Foi efetuado o contacto com o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) que, apesar de não ter 
resultado na realização de estágios curriculares, permitiu dar a conhecer a Associação ao ISEG+ Solidário, 
um grupo constituído por alunos desta faculdade e que tem como objetivo promover ações de voluntariado 
no âmbito da responsabilidade social e da consciencialização ambiental. Contudo, a Solsef tem também  
apostado no programa “FARO” para estágios de comunicação na Solsef - tendo esta aposta resultado num 
estágio durante o ano de 2017 e noutro a iniciar em março de 2018.
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Angariação de Fundos 
e Sustentabilidade 
Financeira



32

Enquadramento
 O ano de 2017 trouxe para a Solsef ainda mais desafios a cumprir. Com dois projetos de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento em execução, é imperativo o rigor na contabilidade e o esforço na 
angariação de fundos. 

 Desta forma, foi importante a promoção de Eventos Solidários que dinamizaram o papel fundamen-
tal que os parceiros da Solsef têm no alcance/realização dos mesmos. 

 A Loja Solidária assume-se já como protagonista de todas as atividades de angariação de fundos. 
Através da  promoção de artigos religiosos e artesanato, sobretudo nas Missas Solidárias, tendo con-
seguido atingir uma percentagem significativa dos objetivos financeiros da Solsef.

 A Solsef continuou a dar a importância devida aos sócios. Para os manter e incentivar, a Solsef pro-
curou estabelecer parcerias com empresas e em 2017 quase todos os eventos e workshops tiveram preços 
diferenciados para sócios e não sócios. 

 A Solsef esteve firme nos seus objetivos para desta forma conseguir por em prática todas estas ativ-
idades de angariação de fundos, fundamentais para a sustentabilidade financeira.

Garantir a angariação de fundos através da organização de atividades que 
promovam a Solsef e os seus projetos de cooperação

Objetivo 1

Dinamizar do financiamento de particulares através do aumento do número de 
sócios pagantes

Objetivo 2

Aumentar de receitas próprias, com dinamização da Loja Solidária ao longo 
do ano, através de parceria com lojas físicas, desenvolvimento da loja online e 
participação em feiras e vendas solidárias

Objetivo 3
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Atividades Previstas

1.1 Criação uma agenda de eventos anual

 A Solsef criou uma agenda anual com todos os eventos e workshops que realizou em 2017.

Data Evento

20 de fevereiro Workshop “A Identidade da Criança”

25 de março Workshop “A minha Farmácia - Como organizar a 
farmácia caseira”

20-21 de maio Workshop de Primeiros Socorros

26 de maio Stand-Up Comedy Solidário

12 e 22 de junho Santos Populares (Lg. Graça e Santa Catarina)

15 de julho Passeio Solidário por Sintra

7 de dezembro Jantar de Natal

1.2 Potenciação de parcerias e eventos disseminados pelo país inteiro

 No ano de 2017 trabalhou-se para atingir este objetivo, sendo que, apesar dos contactos feitos, 
apenas no início de 2018 é que se conseguiu organizar um evento a Norte do país, em Vila Nova de Gaia, 
para desta forma deixar de organizar apenas eventos em Lisboa e assim sensibilizar outros públicos-alvo.

1.3 Dinamização de workshops com diversas temáticas

 A Solsef teve como objetivo diversificar as temáticas dos workshops, tendo em 2017 ocorrido 3 
workshops, nomeadamente “A minha Farmácia Caseira” a “Identidade da Criança” e “Primeiros Socorros” 
para desta forma conseguir promover outros públicos, com outros interesses e ter sucesso na participação 
e nos resultados.
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1.4 Criação e implementação de um calendário de feiras solidárias anuais

 Em 2017 foram realizadas duas Feiras Sem Fronteiras, em colaboração com as Coordenações Regionais 
dos JSF Sul e Minho e com a presença de vários voluntários, desde voluntários dos grupos de trabalho da 
Solsef, sócios, antigos corpos sociais da Solsef e JSF. Para que estas feiras se realizassem, continuou-se a 
poder contar com o apoio do CEPAC, dos Missionários Espiritanos, de todas Câmaras Municipais e Juntas de 
Freguesia locais, e nomeadamente do pároco e do Agrupamento Escuteiros da Paróquia de Benfica. Todos 
os produtos expostos foram doados por empresas que se aliaram a esta causa através do seu patrocínio.

Como habitual, o valor angariado com a realização destas feiras reverteu para o Projeto Ponte 2017, 
totalizando um valor de 1446,02€.

 Para além destas, como tem sido habitual nos últimos anos teve ainda lugar, no final de setembro, 
uma Feira Sem Fronteiras junto ao Mercado de Benfica, com vista à angariação de fundos para a Solsef, com 
um lucro final de 214,92€.

Data Local Nº de Voluntários Valor angariado
6 e 7 de maio Benfica (Lisboa) 22 704,52€
17 de junho Braga 20 741,50€

30 de setembro Benfica (Lisboa) 14 214,92€
                  Total 1660,94€

 De notar que a região Douro dos Jovens sem Fronteiras, que habitualmente dinamiza também uma 
Feira sem Fronteiras, optou este ano por angariar fundos através da organização de uma Missa Solidária, à 
semelhança da prática que a Solsef foi estabelecendo na área de Lisboa. Nessa ação angariou-se, no total, 
1728,10€.

 Foram também mantidas algumas boas práticas adquiridas nos últimos anos, como o envio do guião 
de participação numa feira solidária a todos os voluntários e o uso dos materiais de apoio à venda criados 
no ano anterior.

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

 Conseguiu-se fazer a campanha “Dias de Sol” com duas empresas:

• Choupana Caffé (durante o mês de dezembro)

• Mystery Escape Games (mês de julho e agosto)
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 2.1  Melhoria do processo de cobrança e gestão das quotas

 As melhorias na gestão de sócios nos últimos anos permitiram que, em 2017, a Solsef tivesse uma 
visão consolidada do estado das quotas, sendo por isso possível contactar todos os sócios com a melhor 
proposta para a sua regularização. Foram ao todo cobradas 191 quotas referentes ao ano de 2017, o que 
prefaz um crescimento de 10% quando comparado com os anos transatos.

 2.2  Realização de campanhas de angariação de novos sócios

 Em relação a campanhas de angariação de novos sócios é de destacar o novo flyer de inscrição 
de sócios que foi desenvolvido ao longo do ano de 2017 tendo sido dinamizado através do jornal Ação 
Missionária numa perspetiva de alargamento da associação a toda a Família Espiritana.

 2.3 Aumento dos benefícios para os sócios da Solsef

 No âmbito de aumento de benefícios para sócios da Solsef, 2017 não foi o melhor, sendo que o único 
benefício extra conseguido durante o ano de 2017 foi com a empresa Copianço, dando aos sócios da Solsef 
um desconto de 10% em qualquer compra superior a 30 euros em loja da Copianço, para usufruir os sócios 
apenas têm de mostrar o seu cartão de sócio.

3.1 Dinamização de Loja Solidária de funcionamento permanente, com pelo 
menos 5 campanhas sazonais

 No seguimento do trabalho que tem sido feito nos últimos anos, a Loja Solidária manteve o seu 
funcionamento permanente ao longo de todo o ano com diversas campanhas.

 Foram dinamizadas novamente as cinco campanhas sazonais, nomeadamente a Campanha do Dia 
do Pai, a Campanha do Dia da Mãe, a Campanha do Dia da Criança, a Campanha de Verão e a Campanha de 
Natal, que funcionou em parceria com o eixo de Educação para o Desenvolvimento na campanha “Sorrisos 
de Papel”, este ano em parceria com Colégio Valsassina, Colégio Externato Paulo VI em Braga, Escola Básica 
e Secundária Amélia Rey Colaço, Clube Darca, Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, Tutor T, 
Cantinho das Irmãs e Val do Rio.
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3.3 Definição da agenda de feiras e eventos a participar com banca da Loja Solidária

 Para conseguir a constante dinamização das vendas da Loja Solidária, este ano a Solsef focou a 
sua atenção em estar presente em várias paróquias, nomeadamente Paróquia de Nossa Sra. do Amparo 
(Benfica), Paróquia da Abóboda, Paróquia do Senhor Jesus dos Navegantes (Paço de Arcos), Paróquia de 
Linda-a-Velha, Basílica da Estrela, Igreja da Lapa, Unidade Pastoral das Paróquias de Sintra, Paróquia de 
Santa Cruz (Barreiro), Capela do Vale de Santo António, Catequese de Algés e Miraflores, Paróquia do Monte 
Abraão, Paróquia de Santa Isabel, Paróquia de Cristo Rei da Portela e várias paróquias na região do grande 
Porto.

Ainda assim, foi também mantida a venda de produtos em eventos Solsef, de parceiros espiritanos e eventos 
de empresas sugeridos por sócios (Jantar de Natal Solsef, Assembleias Gerais, Magustos Missionários 
Espiritanos, Churrasco Sem Fronteiras, Exposições de Aguarelas, Feira do IPDJ, Mercado de Natal do BNP 
Paribas, Feira Remax de Odivelas, Stand Up Comedy Solsef, Encontro Nacional dos JSF).

 Foram também mantidos produtos à venda em dez lojas parceiras ao longo do ano, à semelhança 
dos últimos anos.

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

 Foi mantido o crescimento da rede de fornecedores e da versatilidade de produtos disponíveis, bem 
como o aumento das margens de lucro conseguido no ano anterior. No entanto, foram também reforçadas 
as parcerias sólidas já existentes com alguns fornecedores.

3.4 Implementação de Loja Online no site e dinamização no Facebook

 Também a Loja Online foi um foco no nosso trabalho, apesar de ainda não ter sido possível o seu 
lançamento este ano como estava previsto, os trabalhos de desenvolvimento decorrem, estando previsto o 
lançamento para 2018.

No entanto, houve constante dinamização do site, Facebook e Instagram para divulgação dos produtos e 
campanhas da Loja Solidária.

Atividades Não Previstas
1. Produção de lembranças solidárias

 Durante 2017, a Solsef dinamizou a produção e distribuição de brindes solidários, vinculadas 
a celebrações pessoais (casamento, batizado, ou outra festa). Esta ação consistiu no design e produção 
de lembranças (marcador de livros, etiquetas, cartões) para distribuir pelos convidados, em troca de um 
donativo por parte do casal organizador da festa, associado a um Projeto de Cooperação e Desenvolvimento. 
A lembrança continha informação sobre a celebração, bem como sobre o Projeto de Cooperação e 
Desenvolvimento em causa.

 Noutro registo, a Nielsen Portugal comemorou também os seus 50 anos e aliou-se à Solsef para um 
aniversário solidário, oferecendo um pack de três chocolates da coleção “Ritmos Missionários” a todos os 
seus colaboradores.
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Comunicação
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Enquadramento
 A comunicação mantém-se como uma área transversal a todas as atividades da Solsef, e com grande 
impacto no cumprimento das suas metas. Continua-se a considerar que, enquanto domínio transversal, 
o retorno da comunicação nem sempre é imediato e visível mas espelha-se na angariação de sócios, na 
sustentabilidade financeira e numa melhor compreensão e legitimação da Solsef enquanto ONGD ativa na 
cidadania global. Nesse sentido, manteve-se a mesma linha orientadora para os objetivos de 2017. 

Definir o Plano de Comunicação Institucional da Solsef

Objetivo 1

Tornar a comunicação da Solsef mais eficaz e eficiente

Objetivo 2

Reforçar a credibilidade e notoriedade junto dos sócios, voluntários e doadores

Objetivo 3

Atividades Previstas

1.1 Redefinição dos fluxos de comunicação interna e externa

 Continuam a existir algumas falhas na comunicação. No entanto foi possível fazer melhorias em 
2017 com a implementação de algumas diretrizes para a comunicação interna. Também as plataformas 
colaborativas para partilha de documentos entre corpos sociais, equipa executiva e voluntários, bem 
como o calendário partilhado entre órgãos sociais e equipa executiva se mostraram instrumentos úteis, 
facilmente utilizados por todos e importantes para manter as boas práticas de comunicação e consequente 
organização de atividades e compromissos.



39

 2.1 Desenvolvimento do Plano de Comunicação das campanhas associadas aos 
diferentes Grupos de Trabalho (Campanhas da Loja Solidária, Feiras Sem 
Fronteiras, Presentes sem Fronteiras, Eventos, entre outros)

 Neste ano foi elaborado um plano de comunicação de acordo com a agenda de eventos, campanhas 
e atividades das diversas equipas de trabalho. Nesse âmbito, foi trabalhada a comunicação das diversas 
campanhas da Loja Solidária, da campanha de Consignação Fiscal, dos Casamentos e Batizados Solidários, 
de todos os eventos, das Feiras Sem Fronteiras e foi criado e Postal de Aniversário que começou a ser 
enviado aos nossos sócios via e-mail. 

 Manteve-se também um foco importante na Campanha de Consignação Fiscal, como tem sido 
habitual nos últimos anos, por se manter o reconhecido impacto dos seus frutos na sustentabilidade da 
Solsef, como se pode ver no resumo apresentado na tabela abaixo.

Forma | Canal Número de Publicações Alcance Reações
Flyer 3000 Pelo menos 3000 -

Cartaz 100 >100 -
Individuais de Refeição 

(em papel) 5000 Pelo menos 5000 -

MUPIs 10 Área de Lisboa e S. Brás 
de Alportel -

Notícias Facebook 7 523879 70 gostos e 4 partilhas

Vídeos Facebook 7 106.629 174 gostos, 131 partil-
has, 3 comentários

Vídeo Instagram 1 46 4 gostos
Imagem Instagram 1 - 22 gostos

Notícia Ação Missionária 1 Pelo menos 12000 -
Newsletter 1 452 -

Email sócios e amigos 1 477 -
Email empresas amigas 1 14 -

Email contabilistas 1 92 -
Cartas contabilistas 1 29 -

Cartas empresas 1 9 -

 Ainda foi criada uma imagem que foi utilizada como assinatura de email por todos os elementos da 
direção social, equipa executiva e alguns sócios e voluntários durante cerca de três meses.

 Esta campanha ficou também marcada pelas parcerias criadas com diversas empresas, como se 
pode verificar na tabela abaixo.

Atividade Empresas

Impressão de MUPIs a preço solidário Capital MC

Alocação de MUPIs a preço solidário Mop

Utilização de individuais de refeição solidários
Choupana Caffé, Pastelaria “Madeira’s Pão 

Quente”, Pastelaria “La Jaconde”, Casa de chá 
“Amor perfeito” e Kuick Caffé

Colocação de cartazes Globo das Malas, Sport Café, Lavandaria Peres e 
Tabacaria Alcarias
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 2.2 Definição de estratégias de comunicação de forma a utilizar eficazmente a 
comunicação social para divulgação dos projetos e campanhas

 As estratégias de comunicação definidas foram ao encontro do que a Solsef tem feito neste âmbito.

 Ao nível da comunicação online foram feitas várias publicações nos meios utilizados pela Solsef, 
nomeadamente no website da Solsef onde foram publicadas 69 notícias sobre atividades, campanhas, 
parcerias e acompanhamento dos diferentes projetos da associação. Também a página de Facebook da 
Solsef manteve o nível de dinamização dos últimos anos, com um aumento de 533 “Gostos”, a realização de 
228 publicações, a partir das quais houve 697 partilhas dos seguidores. Este ano houve também o foco na 
atualização da conta de Instagram, tendo sido feitas 59 publicações.

 Ao nível da presença televisiva, a Solsef esteve no programa “Alô Portugal” da Sic Internacional, nos 
programas “Rumos” e “Bem-vindos” da RTP África e no programa “Manhãs na TV” da Kuriakos TV.

3.1 Publicação do Boletim Anual

 De acordo com a previsão, foi publicado o Boletim Anual com a tiragem de 2000 exemplares.

3.2 Publicação de quatro newsletters

 Como planeado, foram publicadas e enviadas quatro newsletters online.

Obrigado
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3.3 Publicação de quatro notícias no Jornal Ação Missionária

 Em 2017 foram cumpridas as quatro notícias planificadas e superadas, uma vez que conseguimos 
publicações mensais (11, no total) no jornal Ação Missionária, dando a conhecer as diversas campanhas, 
atividades e projetos da Solsef.

Atividades Não Previstas

 Este ano foram revistos e impressos novos materiais de divulgação institucional (flyer institucional, 
roll up, lona, mealheiros, expositor, flyer de sócios), de forma a atualizar e uniformizar a imagem da Solsef. 

1. Novos materiais institucionais

2. Dinamização da Agenda

 Foi dada continuidade e maior dinamização à agenda de datas comemorativas e de eventos 
Solsef, disponível no nosso site, através de uma atualização mais atenta e dedicada e da utilização de uma 
plataforma especializada.

3. Estágios em Comunicação

 Nesta área, o ano de 2017 ficou ainda marcado pelo estágio curricular de cerca de 4 meses da Julia 
Gil ao abrigo do Programa FARO, pela contratação da Raquel Graça durante 4 meses no âmbito do programa 
OTL de longa duração, pelo início do estágio profissional da Daniela Duarte, que se encontra a decorrer e 
pela contratação de serviços na área de comunicação no âmbito do projecto “Edificando Educação” para 
execução dos manuais de suporte às formações do projeto.

Juntos, o Sol nasce para todos!

Obrigado


