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Falar	da	Solsef	em	2018	é	muito	mais	do	que	apresentar	projetos	e	iniciativas,	é	apresentar	um	caminho,	
construído	por	uma	equipa	que	 acredita	que	o	 seu	 trabalho	pode	 fazer	 a	 diferença	na	 vida	dos	outros.	
Foi	o	ano	de	celebrar	os	25	anos	desde	a	fundação	da	Associação,	e	neste	ano	relembramos	todos	os	que	
colocaram	as	suas	capacidades	ao	serviço	de	construir	um	mundo	em	que	o	Sol	Nasce	para	Todos.

No	eixo	de	Cooperação	Internacional	para	o	Desenvolvimento,	a	Solsef	teve	4	projetos	em	execução	e	fez	
o	 levantamento	de	4	novos	projetos,	 tendo	2	deles	 começado	a	 ser	apoiados	e	desenvolvidos	ainda	em	
2018.	Neste	ano,	a	Solsef	foi	além	fronteiras,	para	lá	dos	países	lusófonos	e,	em	parceria	com	a	Congregação	
dos	Missionários	do	Espírito	Santo	(CSSp)	e	com	apoio	da	Liga	Intensificadora	de	Ação	Missionária	(LIAM)	
e	do	Movimento	Missionário	de	Professores	(MOMIP),	avançou	rumo	à	América	do	Sul	para	identificar	um	
projeto	no	Paraguai.

No	Voluntariado	Internacional,	a	Solsef	apoiou	o	projeto	Ponte,	levando	5	Jovens	Sem	Fronteiras	(JSF)	até	
Itoculo,	 em	Moçambique,	onde	encontraram	a	 voluntária	de	 longa-duração	do	Voluntariado	Missionário	
Espiritano	 (VME),	 Cristina	 Fontes.	 Voluntários	 da	 LIAM	 e	MOMIP	 voaram	 até	 São	 Tomé	 e	 Príncipe	 para	
desenvolver	 a	 segunda	 edição	 do	 projeto	 “Abraçar	 a	 Missão”.	 No	 âmbito	 do	 “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,	o	Ricardo	Peres	esteve	dois	meses	
na	Guiné-Bissau	a	apoiar	os	projetos	de	Cooperação	Internacional.

No	eixo	de	Educação	para	o	Desenvolvimento	e	a	Cidadania	Global	(EDCG),	foi	feito	o	lançamento	do	livro	
de	Joana	Pedro	(“Até	outro	dia	-	Mpakha	Nihiku	Nikina”),	que	retrata	um	ano	de	voluntariado	missionário	
espiritano	 em	 Itoculo.	 Com	 base	 no	 livro	 foi	 desenvolvida	 a	 exposição	 “Olhares	 sobre	 África’s	 II”,	 com	
teatros	 infantis.	Promoveu-se	formação	certificada	dos	voluntários	sobre	“Educação	e	Cooperação	para	o	
Desenvolvimento	 no	 Voluntariado”	 e	 “Primeiros-Socorros	 em	 contexto	 de	 Voluntariado	 Internacional”,	 e	
foram	ainda	desenvolvidas	novas	iniciativas	de	EDCG,	como	a	publicação	da	“Foto	da	Semana”.

Foi	 também	um	ano	de	 consolidação	de	práticas	 e	 crescimento	das	 várias	 equipas	 de	financiamento	da	
Solsef,	mantendo-se	a	organização	de	eventos	solidários	e	a	dinamização	da	equipa	de	Loja	Solidária.

Na	Guiné-Bissau,	em	Moçambique,	no	Paraguai,	em	São	Tomé	e	Príncipe	ou	aqui	em	Portugal,	encontramos	
jovens,	crianças,	mulheres,	homens,	voluntários,	missionários	e	missionárias	que	nos	fazem	acreditar	que	é	
possível	ser	protagonista	de	mudança.	O	Relatório	de	Atividades	2018	é	isso	mesmo:	o	resultado	do	esforço	
dos	que,	ao	longo	de	25	anos,	acreditaram	que	vale	a	pena	lutar	para	promover	o	desenvolvimento	humano	
integral.

Nota Introdutória

Graças ao contributo de cada um de nós, é 
possível fazer o Sol Nascer sem Fronteiras.
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Missão
Visão
Identidade
A	Solsef	é	uma	Organização	Não	Governamental	para	o	Desenvolvimento	(ONGD)	que	tem	uma	visão	clara:	
viver	 num	mundo	 com	 igualdade	 de	 oportunidades	 rumo	 ao	 desenvolvimento	 sustentado,	 promovendo	
o	 desenvolvimento	 integral	 e	 integrado	 dos	 jovens,	 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	parceria	com	os	missionários	de	várias	congregações	
e	outros	parceiros	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,	o	intercâmbio	e	a	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	sustentado,	e	a	aposta	clara	no	desenvolvimento	de	projetos	com	viabilidade	
económica	e	operacional.	

Com	esta	Missão	e	Visão	e	fazendo	juz	à	identidade	da	Solsef,	foi	traçado	um	conjunto	de	Objetivos	Estratégicos
tendo	em	conta	os	principais	eixos	da	Associação.
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Eixos Estratégicos

Cooperação	Internacional	para	o	Desenvolvimento

Educação	para	o	Desenvolvimento	e	a	Cidadania	Global

	Voluntariado	Internacional	(Curta	e	Longa	duração)

Gestão	Interna	e	Funcionamento

Parcerias	Estratégicas

Sustentabilidade	Financeira	e	Angariação	de	Fundos

Comunicação

Consolidar	o	eixo	de	atuação:	Cooperação	Internacional	para	o	Desenvolvimento

Afirmar	o	eixo	de	atuação:	Educação	para	o	Desenvolvimento	e	a	Cidadania	Global

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

Profissionalizar	a	gestão	interna	e	o	funcionamento	de	Solsef

Assegurar	uma	rede	de	parcerias	estratégicas

Diversificar	as	fontes	de	financiamento

Ser	uma	organização	conhecida,	e	credível,	junto	da	sociedade	civil,	empresas	e	doadores

Com	base	no	planeamento	estratégico	para	o	período	compreendido	entre	2016	e	2020,	foram	definidos	
sete	eixos	estratégicos:	

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objetivos Estratégicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Objetivos

Tal	como	previsto	pelo	plano	de	atividades,	o	ano	de	2018	continuou	a	ser	de	crescimento,	mas	foi,	acima	
de	tudo,	ano	de	reforço	de	metodologias	de	trabalho.	Um	ano	em	que	foi	possível	aumentar	o	número	de	
projetos	apoiados,	garantir	o	acompanhamento	dos	projetos	em	terreno	e	reforçar	a	relação	mantida	com	
a	Congregação	dos	Missionários	do	Espírito	Santo,	levando-nos	a	apoiar	projetos	para	além	da	Guiné-Bis-
sau	e	Moçambique.

No	decorrer	deste	ano	foi	possível	apoiar	4	projetos	(3	na	Guiné-Bissau	e	1	em	São	Tomé	e	Príncipe)	e	fazer	
o	levantamento	de	um	novo	projeto	no	Paraguai.	A	estes	juntam-se	dois	apoios	pontuais	na	área	da	Saúde	
e	da	Educação	na	Guiné-Bissau.

Garantir	a	execução	continuada	de	projetos	de	Cooperação	Internacional	para	o	Desen-
volvimento

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

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

Aumentar	a	presença	institucional	da	Solsef	nos	lugares	de	intervenção

1.
2.
3.
4.

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.  

Atividades
1.1.

No	ano	de	2018,	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	a	FEC	-	Fundação	Fé	e	Cooperação,	no	âmbito	dos	“Presentes	
Solidários”	e	foi	reforçada	a	parceria	com	o	Instituto	Camões,	I.P.	com	a	conclusão	da	Fase	2	do	projeto	
“Edificando	Educação”	em	junho	de	2018,	com	o	início	do	projeto	“Capacitando	Futuro”	e	com	a	assinatura	
do	protocolo	de	parceria	entre	a	Solsef	e	o	Instituto	Camões,	I.P.	no	âmbito	do	projeto	“Aprendizagem	Inclu-
siva”.	Relativamente	a	parceiros	internacionais,	no	âmbito	do	projeto	“Capacitando	Futuro”	mantivemos	a	
parceria	com	a	Ajuda	de	Desenvolvimento	de	Povo	para	Povo	(ADPP)	Guiné-Bissau.
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Execução de três projetos de cooperação - “Edificando Educação”, “Capacitando Fu-
turo” e “Aprendizagem Inclusiva”

1.2.

“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-Bis-
sau)”	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	siste-
ma	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.	De	janeiro	a	junho	de	2018	continuou	a	desenvolver-se	a	Fase	2	do	
projeto	“Edificando	Educação”,	com	finalização	da	delimitação	da	zona	recreativa	das	quatro	escolas	
primárias,	 com	espaço	desportivo	e	área	 lúdica,	bem	como	o	 reforço	do	currículo	pedagógico	com	a	ex-
ecução	de	formações	em	Pedagogia	e	Animação	Sociocultural.

Este	projeto,	que	conta	com	o	cofinanciameto	do	Camões	-	Instituto	da	Cooperação	e	da	Língua,	I.P.,	
foi	proposto	a	várias	linhas	de	financiamento	em	2017,	não	tendo	sido	alvo	de	ações	de	
angariação	de	fundos	ou	procura	de	financiamento	em	2018.	

“Capacitando Futuro”, Bissorã - Guiné-Bissau
Projeto	em	parceria	com	a	ADPP-Guiné-Bissau,	que	pretende	apoiar	o	desenvolvimento	sustentável	
da	Escola	Vocacional	de	Bissorã	 (na	Região	de	Oio,	na	Guiné-Bissau),	 com	um	corpo	docente	e	ad-
ministrativo	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	Básica,	Manunteção	e	
Reparação	de	Computadores”	e	“Moda	e	Costura”)	e	a	partilha	de	conhecimentos	com	a	comunidade	
do	setor	(600	pessoas).

De	janeiro	a	agosto	de	2018	foi	construído	um	pavilhão	dormitório	com	a	capacidade	de	receber	32	
novos	alunos	em	regime	de	 internato	para	os	alunos	dos	novos	cursos.	No	 início	da	Fase	2	do	pro-
jeto	 (de	setembro	a	dezembro	de	2018),	 foram	definidos	os	novos	Cursos	Técnicos	Profissionais	de	
“Mecânica	de	Motorizadas	&	Bicicletas”,	“Informática	Básica,	Manunteção	e	Reparação	de	Computa-
dores”	e	“Moda	&	Costura”,	que	iniciaram	em	janeiro	de	2019.

Este	projeto	foi	proposto	a	várias	linhas	de	financiamento	em	2018,	tendo	recebido	apoio	de:
●	Instituto	Camões	I.P.;
●	Donativos	Particulares;
●	JSF;
●	Celebrações	Solidárias;
●	Missas	Solidárias;
				Angariações	de	Fundos	do	Facebook.

Edificando	Educação Capacitando	Futuro
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“Aprendizagem inclusiva”, Contuboel - 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	interven-
ção,	iniciado	em	outubro	de	2018	e	a	decorrer	até	maio	de	2020.	Em	parceria	com	a	Congregação	de	
Santa	Teresinha	do	Menino	Jesus,	tem	como	objetivo	apoiar	o	desenvolvimento	sustentável	do	Cen-
tro	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.

De	outubro	até	dezembro	de	2018	foi	construído	o	refeitório,	a	cozinha,	a	despensa	e	o	aviário	pre-
vistos	no	âmbito	da	Fase	1	do	projeto.

Este	projeto	foi	proposto	a	várias	linhas	de	financiamento,	tendo	recebido	apoio	de:
●		Instituto	Camões,	I.P.;
●		FEC	-	Fundação	Fé	e	Cooperação;
●		IPDJ	-	Instituto	Português	do	Desporto	e	da	Juventude,	I.P.;
●		JSF;
●		MOMIP;
●		LIAM;
●		Grenke;
●		Donativos	Particulares;
●		Campanha	“Presentes	Sem	Fronteiras”;
●		Eventos	Solidários;
●		Venda	do	Livro	“Até	Outro	Dia	-	Mpakha	Nihiku	Nikina”

Reforço dos conhecimentos e competências dos parceiros no âmbito do “ciclo do pro-
jeto” e  áreas técnicas

2.1.

Em	 fevereiro	 e	 outubro	 de	 2018,	 nas	 visitas	 de	 levantamento	de	necessidades	 e	 de	 arranque	do	
projeto	 “Aprendizagem	Inclusiva”,	 respetivamente,	a	Solsef	 reuniu	com	a	 Irmã	Ana	Lúcia,	de	forma	a	
clarificar	o	âmbito	do	projeto	e	regras	de	gestão	de	projeto,	bem	como	de	gestão	de	caixa	e	tesouraria	
do projeto em terreno.

Irmã Ana Lúcia - congregação de Santa TEresinha no Menino Jesus



9

Acompanhamento dos projetos a desenvolver e identificação/definição de 1 
novo projeto nas geografias/áreas de intervenção identificadas

3.1.

No	que	concerne	ao	acompanhamento	dos	projetos	a	desenvolver,	em	2018	a	Solsef	procurou	caminhos	para	
conseguir	ter	recursos	em	terreno	que	garantissem	o	acompanhamento	dos	projetos	para	além	das	visitas	
pontuais,	a	saber:

●	Ricardo	Peres,	membro	da	Direção	Social,	esteve	dois	meses	na	Guiné-Bissau	a	acompanhar	o	“Edificando	
Educação”	e	o	arranque	do	“Capacitando	Futuro”
●	Edson	Incopté,	contratado	para	acompanhamento	em	terreno	da	Fase	1	do	projeto	“Aprendizagem	Inclu-
siva”.
●	Ana	Sofia	Tenreiro,	contratada	para	fazer	acompanhamento	em	terreno	da	Fase	2	do	projeto	“Capacitando	
Futuro”.

Em	2018	decorreram	diversas	reuniões	com	vários	Missionários	do	Espírito	Santo	de	forma	a	identificar	no-
vos	projetos.	No	seguimento	dessas	reuniões,	mas	também	fruto	do	projeto	de	voluntariado	“Abraçar	a	Mis-
são”,	foram	identificadas	necessidades	para	quatro	novos	projetos,	tendo	dois	deles	iniciado	a	sua	execução	
ainda	em	2018,	nomeadamente:

●		Apoio	ao	Refeitório	Social	na	Paróquia	da	Nossa	Senhora	das	Neves	em	S.	Tomé,	no	seguimento	do	projeto	
de	voluntariado	internacional	“Abraçar	a	Missão”	em	agosto	de	2018.	O	projeto	iniciou	ainda	em	agosto	com	
apoio	da	LIAM/MOMIP.
●		Apoio	à	criação	de	um	Centro	Social	“Jakakuaa	Oñondive	-	Crescemos	Juntos”	no	Bairro	do	Reducto	(São	
Lourenço,	Paraguai).	O	projeto	 foi	 identificado	pela	CSSp,	 tendo	 sido	 feito	o	 levantamento	de	necessida-
des	no	terreno	pela	Raquel	Carreira	(administrativa	da	Solsef)	e	o	Pe.	Tiago	Barbosa	(assistente	nacional	da	
L.I.A.M.)	em	novembro	de	2018.	O	projeto	conta	com	o	apoio	da	LIAM/MOMIP.

Ocorreram	cinco	visitas	em	2018	à	Guiné-Bissau	no	âmbito	do	acompanhamento	dos	projetos	em	terreno,	
nomeadamente:

●	Janeiro/fevereiro 2018:	Libertad	Jimenez	(técnica	de	projetos)	e	Ricardo	Peres	(Direção	Social)
Objetivo da visita:	acompanhamento	do	projeto	“Edificando	Educação”,	arranque	do	projeto	“Capacitando	
Futuro”	e	acompanhamento	da	visita	do	Instituto	Camões	I.P.	em	terreno.	Elaboração	do	plano	de	desenvol-
vimento	sustentado	para	a	Guiné-Bissau	em	2018,	com	levantamento	de	necessidades	em	Contuboel	junto	
das	Irmãs	de	Santa	Teresinha	do	Menino	Jesus.

●	Abril 2018: Libertad	Jimenez	(técnica	de	projetos)
Objetivo da visita: acompanhamento	das	formações	do	projeto	“Edificando	Educação”.

● Junho 2018:	Inês	Souta	(Direção	Social)
Objetivo da visita:	avaliação	final	e	fecho	do	projeto	“Edificando	Educação”.

●	Agosto/Setembro 2018: Libertad	Jimenez	(técnica	de	projetos)
Objetivo da visita:	Avaliação	e	fecho	da	Fase	1	do	projeto	“Capacitando	Futuro”,	arranque	da	Fase	2	do	pro-
jeto	e	instalação	de	Ana	Sofia	Tenreiro	como	responsável	pelo	acompanhamento	em	terreno.	Acompanha-
mento	da	visita	do	Instituto	Camões	I.P.	ao	projeto	“Edificando	Educação”.

●	Novembro 2018:	Libertad	Jimenez	(técnica	de	projetos)
Objetivo da visita:	Arranque	do	projeto	“Aprendizagem	Inclusiva”	em	Contuboel.

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

4.1.
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A	Solsef	tem	mantido	presença	constante	no	terreno,	através	de	diversas	visitas	de	acompanhamento	dos	
projetos.	Nestas	visitas	é	feita	apresentação	institucional	a	todas	as	entidades	parceiras	da	Associação.

Garantir a inclusão da apresentação institucional da Solsef como entidade pro-
motora de projetos de desenvolvimento comunitário

4.2.

Em	2018	foi	sinalizado	o	pavilhão	dormitório	do	“Capacitando	Futuro”,	as	salas	de	aulas	de	“Edificando	Edu-
cação”	e	as	novas	infraestruturas	construidas	no	âmbito	do	“Aprendizagem	Inclusiva”

Sinalização dos projetos através da colocação de placas identificativas4.3.

Atividades Não Previstas
Apoios Pontuais:
Em	2018	foram	identificados	dois	pequenos	projetos	que	foram	alvo	de	apoio	pontual	da	Solsef,	a	saber:

●	Capacitação	Materno-Infantil	do	posto	de	saúde	em	Tubebe,	na	região	de	Caió	(Guiné-Bissau)	em	parceria	
com	as	Missionárias	do	Espírito	Santo.	Com	o	valor	angariado	no	evento	“Santos	da	Santa”	contribuiu-se	para	
a	ampliação	do	posto	de	saúde,	através	da	construção	e	equipamento	de	uma	sala	materno-infantil.	

●	Apoio	ao	Jardim-Escola	São	Pedro	Apóstolo	no	bairro	da	Ajuda,	em	Bissau	(Guiné-Bissau).	Em	parceria	com	
a	CSSp,	com	o	valor	angariado	no	Jantar	de	Natal	da	Solsef,	serão	reforçados	os	equipamentos	das	instalações	
e	disponibilizadas	bolsas	de	estudo	para	as	educadoras.

Capacitação	Materno-Infantil

Jardim-Escola	São	Pedro	Apóstolo	
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Educação para o
Desenvolvimento
e a Cidadania Global
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O	ano	2018	foi	um	ano	de	continuidade	de	trabalho	no	sentido	da	redefinição	traçada	em	2017.	Continuando	
a	ter	por	base	os	Objetivos	do	Desenvolvimento	Sustentável	(ODS)	propostos	pela	Agenda	2030,	apostou-se	
na	formação	certificada	dos	voluntários	da	Solsef	bem	como	na	divulgação	do	trabalho	desenvolvido	por	al-
guns	desses	mesmos	voluntários.	Este	continua	a	ser	um	eixo	de	desafios	e	conquistas,	sempre	em	trabalho	
conjunto	com	os	restantes	eixos	da	Solsef,	contribuindo	para	que	o	Sol	continue	a	Nascer	para	Todos.

Objetivos
Garantir	a	execução	contínua	de	projetos	de	EDCG	na	área	de	Educação	Formal	e	Não-For-
mal

Criar	agentes	multiplicadores	de	EDCG	através	da	formação	certificada	nas	áreas	de	EDCG,	
Cooperação	Internacional	e	Primeiros-Socorros,	aplicáveis	ao	voluntariado
Definir	um	plano	de	parcerias	estratégicas

1.
2.
3.

Atividades
Revisão da agenda de candidatura para projetos de EDCG (financiamento público 
e privado

1.1.

Durante	2018	não	foi	estruturada	uma	agenda	de	candidatura	de	projetos	de	EDCG,	sendo	que	os	apoios	
financeiros	pedidos	foram	feitos	conforme	as	necessidades	dos	projetos.	Assim,	conseguiu-se	o	apoio	do	Pro-
grama	Formar+	do	IPDJ,	I.P.	para	as	ações	de	formação	dos	voluntários	sobre	“Educação	e	Cooperação	para	
o	Desenvolvimento	no	Voluntariado”	e	“Primeiros-Socorros	em	Contexto	de	Voluntariado	Internacional”,	e	
apoio	da	Geração	Z	do	IPDJ,	I.P.	na	exposição	“Olhares	Sobre	África’s	II”.

Formulação de projeto de EDCG em contexto extra-escolar e/ou migratório1.2.
Não	foram	formulados	novos	projetos	de	EDCG	em	contexto	extra-escolar	e/ou	migratório,	tendo-se	investi-
do	em	projetos	de	menor	dimensão,	como	são	exemplo	as	ações	de	formação	realizadas,	e	o	lançamento	do	
livro	“Até	outro	dia	-	Mpakha	Nihiku	Nikina”	e	a	exposição	“Olhares	sobre	África’s	II”.

Construção de um plano formativo adequado à formação de voluntários sobre 
Educação e Cooperação para o Desenvolvimento no Voluntariado e Primeiros-So-
corros em contexto de Voluntariado Internacional

2.1.

Em	2018	 foram	 realizadas	duas	 ações	de	 formação	 certificadas:	uma	em	“Primeiros	 Socorros	em	
Contexto	de	Voluntariado	 Internacional”	e	outra	em	“Educação	e	Cooperação	para	o	Desenvolvi-
mento	no	Voluntariado”.	Estas	ações	de	formação	realizaram-se	com	o	objetivo	de	reforçar	a	prepa-
ração	dos	voluntários	para	que	possam	ajudar	ao	desenvolvimento	pessoal	e	da	região.	Estas	ações	
de	formação	contaram	com	a	parceria	da	Congregação	dos	Missionários	do	Espírito	Santo	(CSSp),	
LIAM,	MOMIP	e	JSF	e	a	Competir	S.A.	
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Estabelecimento de novas parcerias estratégicas para implementação de novos 
projetos

3.1.

Não	foram	estabelecidas	novas	parcerias	estratégicas	em	2018.

Consolidação das parcerias estratégicas já existentes3.2.
Em	2018	continuaram	a	ser	reforçadas	as	parcerias	previamente	estabelecidas.	A	parceria	com	a	CSSp,	LIAM,		
MOMIP	e	JSF	tem	sido	fortificada,	nomeadamente	no	peso	que	a	EDCG	tem	na	formação	dos	voluntários	e	
na	consolidação	da	Solsef	enquanto	entidade	formadora.	Ao	longo	de	2018	foram	também	consolidadas	as	
parcerias	com	a	COMPETIR	-	Formação	e	Serviços,	S.A.,	com	a	ertificação	das	duas	ações	de	formação	real-
izadas,	e	com	o	Largo	Residências	que	garantiu	mais	uma	edição	da	exposição	“Olhares	Sobre	África’s	II”	e	
dos	teatros	infantis.	

Atividades Não Previstas
Participação no GTEDCG
Ao	longo	de	2018,	a	Solsef	continuou	a	participar	no	Grupo	de	Trabalho	de	Educação	para	o	Desenvolvimento	
e	Cidadania	Global	(GTEDCG)	da	Plataforma	Portuguesa	das	ONGD,	tendo	este	ano	sido	pautado	pela	mu-
dança	oficial	no	conceito	de	Educação	para	o	Desenvolvimento	(ED)	para	Educação	para	o	Desenvolvimento	
e	Cidadania	Global	(EDCG),	conceito	abraçado	também	pela	Solsef,	redefinindo	consequentemente	o	nome	
do eixo.

Livro “Até Outro Dia - Mpakha Nihiku Nikina”
Em	novembro	de	2018	foi	lançado	o	livro	“Até	Outro	Dia	-	Mpakha	Nihiku	Nikina”,	de	Joana	Pedro,	
voluntária	durante	1	ano	em	Itoculo,	Moçambique,	em	2008,	sendo	que	o	seu	dia-a-dia	era	partilhado	num	
blogue,	agora	publicado	em	livro.	O	valor	angariado	pela	venda	do	livro	reverteu	totalmente	para	o	projeto	
“Aprendizagem	Inclusiva”,	cofinanciado	pelo	Camões	-	Instituto	da	Cooperação	e	da	Língua,	I.P.

Olhares Sobre África’s II - Exposição e Teatros Infantis
Entre	1	e	30	de	novembro	de	2018,	em	conformidade	com	o	livro	publicado	por	Joana	Pedro,	foi	realizada	
uma	nova	edição	da	exposição	“Olhares	Sobre	África’s”	com	ilustrações	feitas	por	Raquel	Graça	e	aguarelas	
de	Marc	Reuland.	Foram	também	dinamizadas	4	sessões	de	teatro	infantil	por	Raquel	Silva,	voluntária	do	
projeto	Ponte	2018,	permitindo	que	as	crianças	“viajassem”	até	Itoculo	e	conhecessem	um	pouco	mais	da	
realidade	moçambicana.

Sorrisos de Papel
A	campanha	“Sorrisos	de	Papel”,	permitiu	que	colaboradores	da	EDP,	e	os	alunos	da	Creche	Sítio	do	Bebé	
(São	Brás	de	Alportel),	do	Agrupamento	de	Escolas	Francisco	de	Holanda,	do	Jardim	de	Infância	(JI)	do	Agru-
pamento	Nº1	de	Marco	de	Canaveses,	da	Escola	Básica	e	Secundária	Amélia	Rey	Colaço,	da	Escola	Secundária	
de	Peniche,	do	Agrupamento	de	Escolas	Dom	Dinis	-	Odivelas,	do	Agrupamento	de	Escolas	de	Peniche,	da	
Escola	EB	2/3	de	Vidago,	do	Externato	N.	Sra.	Perpétuo	Socorro,	da	Escola	EB1/JI	Vale	Mourão	e	do	Agrupa-
mento	de	Escolas	de	Infias	-	Vizela,	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	“Aprendizagem	Inclusiva”	(cofinanciado	pelo	Camões	-	Instituto	
da	Cooperação	e	da	Língua,	I.P),	na	Guiné-Bissau,	realidade	com	a	qual	ficaram	mais	sensibilizados.

Foto da Semana - Missões Católicas e Histórias de Vida
Como	uma	forma	de	dar	a	conhecer	o	trabalho	desenvolvido	nos	projetos	de	cooperação	e	voluntariado	
através	das	redes	sociais,	surgiu	a	iniciativa	de	partilhar	as	histórias	com	as	quais	os	voluntários	se	cruzam	
nos	diversos	projetos,	apresentando-as	sob	o	ponto	de	vista	da	EDCG.	Este	projeto	é	feito	em	parceria	com	a	
CSSp,	LIAM,	MOMIP,	JSF	e	outras	instituições	locais.
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Voluntariado
Internacional
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Em	2018,	o	caminho	no	Voluntariado	Internacional	foi	traçado	com	a	realização	de	dois	projetos	de	volunta-
riado	de	curta	duração:	o	projeto	Ponte	em	parceria	com	os	JSF,	que	ocorreu	em	Itoculo	(Moçambique)	e	o	
projeto	Abraçar	a	Missão,	em	parceria	com	MOMIP	e	LIAM,	que	se	realizou	em	Lembá	(São	Tomé	e	Príncipe).	
Além	disso,	a	Associação	começou	a	dar	os	primeiros	passos	na	formulação	do	projeto	“Aprender	Vivendo”,	
que	acontecerá	em	2019.

No	campo	do	voluntariado	de	longa	duração,	no	âmbito	do	VME,	a	Solsef	acompanhou	a	voluntária	que	es-
teve	em	Moçambique	e	participou	na	preparação	da	outra	voluntária	que	parte	durante	um	ano	em	missão,	
em	2019,	para	o	mesmo	local.

Objetivos
Apoiar	o	voluntariado	de	longa	duração	apostando	numa	presença	mais	concreta	junto	
dos	voluntários
Apoiar	o	voluntariado	de	curta	duração	apostando	na	formação	no	âmbito	da	Coopera-
ção	Internacional	para	o	Desenvolvimento	e	da	Cidadania	Global,	promovendo	a	forma-
ção	e	o	acompanhamento	dos	voluntários

Promover	o	voluntariado	de	curta	duração	como	veículo	de	cidadania	global

Formar	uma	equipa	de	formação

1.
2.

3.
4.

Atividades
Reunir com os voluntários antes e após o projeto1.1.

Após	a	reflexão	sobre	a	necessidade	de	a	Associação	estar	presente	no	processo	de	preparação	dos	voluntá-
rios	de	longa	duração,	em	setembro	de	2018	a	Solsef	integrou	oficialmente	a	equipa	de	Voluntariado	Missio-
nário	Espiritano	(VME),	o	que	irá	possibilitar	o	contato	direto	com	os	futuros	voluntários.
Durante	este	ano,	a	voluntária	Gabriela	Rodrigues	fez	a	sua	preparação	missionária	para	o	voluntariado	de	
longa	duração	junto	da	equipa	de	VME,	assim	como	participou	nas	formações	organizadas	pela	Fundação	Fé	
e	Cooperação	(FEC).

Contacto direto com os voluntários durante o tempo de missão1.2.
Ao	longo	de	2018	foi	feito	um	acompanhamento	à	voluntária	Cristina	Fontes,	que	esteve	em	Itoculo	(Moçam-
bique)	desenvolvendo	trabalho	essencialmente	na	biblioteca	paroquial,	nos	lares	de	estudantes	e	nas	escolas	
comunitárias	da	missão.
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Pelo menos 2 grupos formados para partir em missão2.1.
Este	ano,	a	Associação	deu	apoio	na	 formação	de	dois	projetos	de	voluntariado	 internacional	de	
curta	duração:	o	projeto	“Ponte”,	em	parceria	com	os	JSF,	onde	participou	no	primeiro	encontro	de	
preparação	e	no	encontro	de	avaliação	após	a	realização	do	projeto	e	o	projeto	“Abraçar	a	Missão”,	
em	parceria	com	MOMIP	e	LIAM,	em	que	a	Solsef	marcou	presença	durante	todo	o	processo	 for-
mativo	através	do	acompanhamento	direto	pela	Mónica	Ferreira	(membro	da	Direção	Social),	que	
acompanhou	o	projeto	na	sua	preparação	e	em	terreno.

Apoio no projeto em parceria com os JSF2.2.
O	projeto	de	Voluntariado	Internacional	de	Curta	Duração,	nomeado	de	“Ponte”,	realiza-se	anual-
mente	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	2018,	o	projeto	Ponte	realizou-se	na	paróquia	de	Itoculo	(Moçambique),	tendo	contado	com	a	
presença	de	quatro	JSF	e	um	sócio	da	Solsef,	acompanhados	por	um	padre	espiritano.	Com	o	lema	
“Movidos	pela	pérola	preciosa,	 chamados	a	partir”,	 o	projeto	 teve	 como	objetivo	 a	 inserção	dos	
voluntários	numa	realidade	cultural	diferente,	onde	puderam	interagir	com	outros	jovens	e	com	a	
população	em	geral,	gerando-se	assim	um	conhecimento	mútuo	e	uma	consciencialização	sobre	o	
direito	ao	desenvolvimento	sustentado	e	sobre	os	demais	direitos	universais.	Foram	desenvolvidos	
trabalhos	nas	áreas	da	pastoral,	juventude,	educação,	cidadania	e	saúde.

Apoio no projeto em parceria com MOMIP e LIAM2.3.
O	 projeto	 de	 Voluntariado	 Internacional	 “Abraçar	 a	Missão”	 realiza-se	 de	 dois	 em	 dois	 anos	 em	
parceria	com	o	MOMIP	e	a	LIAM.	Este	ano,	durante	o	mês	de	agosto,	treze	voluntários	e	um	padre	
espiritano,	partiram	em	missão	para	Lembá	 (São	Tomé	e	Príncipe),	 fazendo	 renascer	um	 local	de	
missão	que	há	muitos	anos	não	era	visitado	pela	Congregação	Espiritana.	O	projeto	teve	como	lema	
“Abre	o	Coração,	Ama	o	Irmão”.	Teve	como	objetivos	promover	o	Voluntariado	Internacional	como	
veículo	de	Cidadania	Global	entre	Portugal	e	São	Tomé	e	Príncipe	e	facilitar	o	desenvolvimento	in-
tercultural	e	profissional	através	de	uma	ligação	fraterna	entre	os	voluntários	e	a	população	local.	
Foram	desenvolvidos	trabalhos	nas	áreas	da	saúde,	educação,	construção,	agronomia	e	pastoral.

Realização de ações de formação nas áreas da Cidadania Global3.1.
Em	2018	foram	feitas	duas	formações	certificadas	para	os	voluntários	em	preparação	com	uma	duração	total	
de	32	horas,	sendo	16	horas	na	formação	de	“Primeiros	Socorros	em	Contexto	de	Voluntariado	Internacion-
al”	e	outras	16	horas	em	“Educação	e	Cooperação	para	o	Desenvolvimento	no	Voluntariado”.

Voluntários integrados na vida ativa da Associação3.2.
Os	voluntários	dos	projetos	foram	convidados	a	colaborar	em	campanhas	sazonais	ou	a	integrar	equipas	de	
trabalho,	sendo	que	de	forma	geral	os	convites	foram	aceites,	continuando	estes	jovens	a	fazer	parte	da	vida	
ativa	da	Associação.
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Divulgação dos projetos de voluntariado a realizar3.3.
Durante	o	ano	de	2018	houve	uma	grande	divulgação	dos	projetos	de	voluntariado,	cujos	dados	podem	ser	
verificados	na	tabela	abaixo:

Meios de Comunicação Número de 
publicações

Facebook 54

Instagram 27

Website da Solsef 41

Jornal	da	Ação	Missionária 9

Preparação de projeto de voluntariado para 20193.4.
Em	março	de	2018,	a	Solsef	deu	os	primeiros	passos	na	 formulação	do	projeto	“Aprender	Vivendo”,	que	
acontecerá	em	2019	em	parceria	com	o	Agrupamento	de	Escolas	de	Peniche,	o	Agrupamento	de	Escolas	de	
Atouguia	da	Baleia	e	a	Escola	Secundária	de	Peniche.	Um	projeto	renovado	do	projeto	“Coração	na	Guiné-	
Bissau”	de	2016,	tem	como	objetivo	proporcionar	a	alunos	e	professores	uma	experiência	de	voluntariado	
internacional.	Neste	sentido,	já	em	outubro	de	2018,	deu-se	início	aos	encontros	de	formação	de	preparação	
do	grupo	que	irá	partir	no	final	de	julho	de	2019.

Em	outubro	de	2018	abriram-se	inscrições	para	os	sócios	da	Solsef	que	desejassem	participar	no	projeto	de	
voluntariado	de	curta	duração,	Ponte,	a	decorrer	em	agosto	de	2019.

Em	novembro	de	2018	a	Solsef	foi	convidada	a	participar	no	acompanhamento	do	projeto	da	Paróquia	de	
Vitorino	de	Piães	(Ponte	de	Lima)	que	quer	enviar	um	grupo	de	paroquianos	em	missão	em	junho	de	2019	
para	Itoculo	(Moçambique).

Ao	longo	de	2018	não	foi	definida	uma	equipa	de	formadores,	sendo	que	este	objetivo	não	foi	alcançado.

Preparação de formadores aptos para garantir preparação de voluntários4.1.

Atividades Não Previstas
EaSY - Evaluate Soft Skills in International Youth Volunteering
No	seguimento	da	participação	no	focus	group,	a	Solsef	foi	convidada	a	participar	num	training	course	de	
5	dias	que	se	realizou	em	Roma	de	11	a	15	de	fevereiro	de	2018,	para	jovens	com	função	de	formadores.	A	
Solsef	foi	representada	por	Inês	Cepa	(vogal	da	Direção	Social).

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,	em	janeiro	de	2018,	Ricardo	Peres	partiu	por	2	meses	
para	Guiné-Bissau	para	apoiar	os	projetos	de	cooperação	a	decorrer	e	fazer	reconhecimento	de	novos	pro-
jetos.
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Em	2018	reforçou-se	a	Equipa	Executiva.	Para	além	das	duas	funcionárias,	terminado	o	estágio	no	âmbito	da	
Medida	Estágio	Emprego	promovida	pelo	Instituto	de	Emprego	e	Formação	Profissional,	I.P.	(IEFP),	foi	con-
tratada	a	estagiária	para	Técnica	de	Comunicação	da	Solsef,	passando	a	equipa	executiva	a	ter	3	recursos	a	
tempo	inteiro.	Paralelamente	continuou	apostar-se	na	parceria	com	o	programa	de	bolsas	Becas	Faro,	com	o	
qual	tivemos	uma	bolseira	da	área	de	Comunicação	(Lucía	Rey)	de	março	a	outubro	de	2018.

Objetivos
Aumentar	a	profissionalização	da	gestão

Potenciar	o	sentido	de	pertença

1.
2.

Atividades
Otimização do planeamento e gestão de tarefas da Equipa Executiva, com reuniões 
periódicas de acompanhamento

1.1.
Foram	realizadas	reuniões	periódicas	com	a	Equipa	Executiva,	sendo	feitos	planeamentos	trimestrais	e	um	
acompanhamento	mensal	das	tarefas	executadas.

Aumento do know how da Equipa Executiva em áreas com crescente importância 
na Associação (Contabilidade, por exemplo)

1.2.
No	ano	de	2018	a	Equipa	Executiva	participou	nas	seguintes	formações:
●	Curso	Prático	de	Contabilidade	e	Análise	de	Balanços	-	APOTEC	-	40	horas
●	Acção	de	Formação	em	Gestão	de	Imagem/Marca	-	ENTREAJUDA	-	13	horas

Utilização de ferramentas colaborativas com maior eficácia e eficiência1.3.
Em	2018	o	Salesforce	passou	a	ser	utilizado	para	suportar	toda	a	gestão	de	stocks	de	artigos	da	loja	solidária	
ao longo de todo o ano.

Criação de modelo de avaliação da Equipa Executiva1.4.
Apesar	de	não	ter	sido	criado	um	modelo	de	avaliação,	foi	feita,	no	final	de	2018,	uma	avaliação	interna	por	
parte	da	Direção	Social,	sobre	os	três	membros	da	Equipa	Executiva,	tendo	sido	entregue	uma	recompensa	
como	resultado	da	avaliação.

Desenvolvimento de atividades de team building 2.1.
Não	chegaram	a	ocorrer	atividades	de	team	building	em	2018.	
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Parcerias
Estratégicas
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Objetivos
Aumentar	o	sentido	de	pertença	dos	JSF

Fomentar	as	parcerias	construídas	com	MOMIP,	LIAM,	CEPAC	(Centro	Padre	Alves	Correia)	e	restante	
Família Espiritana

Potenciar	parcerias	externas	à	Família	Espiritana

1.
2.
3.

Atividades
Dinamização do planeamento estratégico acordado para a parceria JSF / Solsef1.1.

Não	foi	possível,	no	decorrer	de	2018,	dinamizar	a	implementação	do	planeamento	estratégico	que	foi	acor-
dado	entre	Solsef	e	JSF.	Pode-se,	contudo,	destacar	a	realização	de	uma	reunião	anual	entre	a	coordenação	
nacional	JSF	e	a	Direção	Social	da	Solsef.

Participação nas atividades da Família Espiritana2.1.
A	Solsef	teve	participação	institucional	na	Comemoração	de	Pentecostes	da	Congregação	da	Família	
Espiritana	e	na	Peregrinação	da	Família	Espiritana	a	Fátima.	A	Associação	marcou	igualmente	pre-
sença	no	Magusto	Missionário	da	Torre	d’Aguilha,	com	um	banca	solidária,	bem	como	na	reunião	
do	Conselho	de	Animação	Missionária	Espiritana.

Dinamização das parcerias existentes com Universidades3.1.
Não	foi	possível,	no	decorrer	de	2018,	avançar	com	contactos	com	universidades.

Levantamento de necessidades concretas da Associação com posterior estabele-
cimento de parcerias para suprimir as respetivas lacunas

3.2.

De	forma	a	reforçar	a	relação	com	os	associados	da	Solsef,	foram	identificadas	e	firmadas	um	conjunto	de	
parcerias	com	entidades	que	beneficiaram	os	sócios,	nomeadas	no	eixo	de	“Sustentabilidade	Financeira	e	
Angariação	de	Fundos”.

Atividades Não Previstas
Reunião com Equipas Mistas de Trabalho
De	forma	a	debater	o	enquadramento	da	Solsef	no	seio	da	Família	Espiritana,	bem	como	discutir	metodolo-
gias	de	trabalho	no	âmbito	de	gestão	de	projetos	de	cooperação	e	voluntariado,	decorreram	em	2018	três	
reuniões	com	uma	equipa	mista	de	trabalho	composta	por	membros	da	Direção	Social	e	da	Equipa	Executiva	
da	Solsef,	o	Assessor	de	Projetos	da	Solsef,	o	Provincial	dos	Missionários	do	Espírito	Santo	e	outros	membros	
da	congregação	por	ele	convocados	para	as	reuniões.	

Campanha com MOMIP
No	decorrer	de	2018,	o	MOMIP	dinamizou	uma	campanha	de	angariação	de	fundos	para	o	projeto	“Apren-
dizagem	Inclusiva”.

Sabendo	a	importância	da	efetivação	de	parcerias	estratégicas	com	diversas	entidades,	o	ano	de	2018	con-
tinuou	a	traçar	esse	caminho,	quer	pelo	reforço	da	ligação	à	Família	Espiritana,	quer	pela	procura	de	novas	
parcerias	com	outras	entidades	fora	do	contexto	espiritano.
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Angariação de fundos
                                   

Sustentabilidade 
financeira
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O	ano	de	2018	teve	vários	desafios	não	só	para	a	Direção	Social	e	Equipa	Executiva	mas	também	para	todos	
os	voluntários	que	se	empenharam	em	contribuir	para	a	sustentabilidade	financeira	da	Solsef,	através	da	di-
vulgação	e	angariação	de	donativos	nas	Eucaristias	das	Paróquias	Amigas.	Esta	angariação	tem--se	revelado	
uma	importante	fonte	de	financiamento	e	de	divulgação	da	Solsef.
Por	outro	lado,	a	Solsef	orgulha-se	de	ter	aumentado	o	número	de	Projetos	de	Cooperação	que	está	a	apoiar	
devendo-se	tal	facto	ao	cofinanciamento	por	parte	do	Instituto	Camões,	I.P.,	por	exemplo,	mas	também	a	
todos	os	amigos	e	voluntários	que	contribuem	monetariamente	para	eles,	através	da	participação	nas	ativi-
dades	realizadas	pela	Solsef.
Que	o	caminho	continue	em	frente	com	a	mesma	paixão	e	vontade!

Objetivos
Garantir	a	angariação	de	fundos	para	os	projetos	através	de	cofinanciamento	de	fundos	
públicos,	privados	e	particulares

Garantir	a	angariação	de	fundos	através	da	organização	de	eventos	e	outras	atividades	
(culturais	e	formativas)	que	promovam	a	Solsef	e	os	seus	projetos

Dinamizar	o	financiamento	de	particulares	através	do	aumento	do	número	de	sócios	pa-
gantes

Aumentar	as	receitas	próprias	através	da	dinamização	da	Loja	Solidária	ao	longo	de	todo	
o ano 

1.
2.

3.

4.

Atividades
Implementação da agenda de candidaturas anuais a entidades públicas e privadas1.1.

Foi	feita	uma	organização	de	um	calendário	anual	de	candidaturas	a	Institutos	Públicos	de	forma	que	a	Solsef	
conseguisse	candidatar	os	seus	projetos	a	um	maior	número	de	entidades	públicas.	Foi	também	feita	uma	
aposta	na	divulgação	dos	projetos	a	Entidades	Privadas	com	o	objetivo	de	fidelizar	as	mesmas	como	do-
natárias	de	forma	continuada.	Por	outro	lado,	o	financiamento	particular	revelou-se	uma	importante	fonte	
de	receita,	sobretudo	quando	são	envolvidos	os	objetivos	e	angariação	de	fundos	com	a	realização	de	proje-
tos	de	voluntariado	(“Abraçar	a	Missão”,	“Ponte”,	“Aprender	Vivendo”).

Organização de eventos em parceria com diversas entidades (JSF, Paróquias e 
outras instituições)

2.1.
Foram	organizados	eventos	em	parceria	com	diversas	entidades	(Escola	Superior	de	Hotelaria	e	Tu-
rismo	de	Lisboa	e	Estoril,	Largo	Residências	e	outras	instituições)	com	o	objetivo	de	descentralizar	
os	eventos	a	nível	nacional.	Exemplo	desta	descentralização	foi	a	realização	do	Stand	Up	Solidário	
no	Porto.	
Mais	uma	vez,	pelo	3.º	ano	consecutivo,	os	Santos	Populares	 foram	festejados	no	Largo	de	Santa	
Catarina,	na	Calçada	do	Combro	(em	Lisboa),	espaço	onde	se	pode	receber	todos	os	sócios	e	ami-
gos,	sendo	que	as	receitas	reverteram	para	o	projeto	“Capacitação	Materno-Infantil”.
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Evento Data Local Parceiro Valor 
Angariado

Stand	Up	Comedy 28.01.2018 Mafamude 1.203,35	€

Jantar	de	Primavera 18.04.2018 Estoril Escola Superior de 
Hotelaria	e	Turismo	do	
Estoril

665,00€

Santos	Populares 19.06.2018 Calçada	do	Combro Agrupamento	48	-	
Santa	Catarina	do	CNE	
–	Região	de	Lisboa

1.539,18	€

Jantar	de	Natal 12.12.2018 Rato Escola	de	Hotelaria	e	
Turismo	de	Lisboa

934,00€

Dinamização da campanha “Dias de Sol”2.2.
Apesar	de	não	se	conseguir	efetivar	uma	campanha	de	“Dias	de	Sol”	com	nenhum	estabelecimen-
to	comercial,	houve	a	possibilidade	de	deixar	em	alguns	deles	um	mealheiro	onde	os	clientes,	de	
forma	espontânea	iam	deixando	o	seu	donativo	no	mesmo	e	desta	forma	foi	conseguida	uma	nova	
fonte	de	angariação	de	fundos	e	de	divulgação	da	Associação.

Organização de um Ciclo Anual de Workshops Solidários2.3.
Não	se	realizou	o	ciclo	anual	de	Workshops,	pois,	após	discussão	em	Direção	Social,	considerou-se	
que	 não	 fazia	 sentido	 organizar	 esta	 atividade,	 dado	 que	 também	não	 era	monetariamente	
rentável.

Aumento dos benefícios para os sócios da Solsef, através de promoções ou de 
ofertas de bilhetes/entradas que entidades/instituições possam oferecer

3.1.
A	Solsef,	em	2018,	passou	a	contar	com	três	novos	parceiros	com	vista	aos	benefícios	dos	sócios	da	Associa-
ção,	o	Aquashow	Park	Hotel,	os	Cinemas	Castello	Lopes	e	Cinema	da	Vila	e	o	Badoca	Safari	Park.	Também	em	
2018	a	Solsef	conseguiu	levar	alguns	dos	seus	sócios	a	assistir	o	concerto	de	Vanessa	da	Mata	(no	Casino	do	
Estoril)	e	ao	jogo	entre	o	Sport	Lisboa	e	Benfica	e	o	Rio	Ave	Futebol	Clube	(no	Estádio	da	Luz).

Divulgação de benefícios com vista ao pagamento de quotas dos sócios existentes3.2.
No	ano	passado	foi	enviado,	junto	com	a	convocatória	da	Assembleia	Geral	de	março,	um	documento	com	
os	dados	relativos	ao	pagamento	da	respetiva	quota	e	um	folheto	com	as	vantagens	de	ser	sócio	da	Solsef.	
Durante	os	meses	de	verão	foram	publicadas,	ao	longo	de	vários	dias,	na	rede	social	Facebook,	as	parcerias	
entre	a	Associação	e	as	respetivas	entidades.

Realização de campanhas de angariação de novos sócios3.3.
Neste	âmbito	havia	a	ideia	de	uma	campanha	para	realizar	no	final	do	ano.	No	entanto	esta	não	foi	possível	
de	se	realizar,	visto	que	estava	pendente	da	resposta	positiva	de	algumas	empresas,	a	qual	não	aconteceu.	
Ainda	assim,	a	Solsef	contou	com	33	novos	sócios	no	ano	2018.
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À	semelhança	dos	últimos	anos,	a	Loja	Solidária	manteve	o	seu	funcionamento	permanente	ao	longo	de	todo	
o	ano	com	as	cinco	campanhas	sazonais	já	habituais,	nomeadamente	Dia	do	Pai,	Dia	da	Mãe,	Dia	da	Criança,	
Verão	e	Campanha	de	Natal.	
Desde	o	começo	que	a	Campanha	de	Natal		tem	resultado	num	grande	impacto	nas	receitas	da	Loja	Solidária.	
Hoje	a	situação	não	é	diferente,	pelo	que	continua	a	ser	uma	campanha	com	especial	importância.	Este	ano	
as	principais	melhorias	a	ressaltar	passam	pelo	cumprimento	efetivo	das	entregas	antecipadas	de	materiais	
aos	grupos	JSF,	a	profissionalização	da	imagem,	que	vai	desde	o	melhoramento	das	embalagens	dos	produtos	
aos	materiais	de	comunicação	e	marketing	e	a	procura	de	estratégias	que	melhorem	a	eficiência	da	gestão	
da	campanha.	A	Campanha	de	Natal	continua	a	funcionar	em	parceria	com	os	JSF,	mas	este	ano	realça-se	
também	um	crescimento	significativo	na	aquisição	de	produtos	por	parte	de	particulares.	Esta	campanha	
mantém	também	a	estreita	relação	com	eixo	de	EDCG,	envolvendo	algumas	escolas	através	da	campanha	
“Sorrisos	de	Papel”,	como	descrito	anteriormente.

Dinamização de Loja Solidária de funcionamento permanente, com pelo menos 5 cam-
panhas sazonais

4.1.

No	ano	de	2018,	mais	do	que	o	crescimento	da	rede	de	fornecedores,	o	principal	objetivo	passou	por	esta-
belecer	parcerias	sólidas,	mantendo	a	versatilidade	de	produtos	disponíveis	e	as	margens	de	lucro	defini-
das.	Neste	sentido	foram	mantidos	vários	fornecedores	e	feitas	novas	parcerias,	com	o	mesmo	objetivo.	Foi	
também	um	ano	de	aposta	em	produtos	personalizados	alguns	desenhados	pela	equipa	de	comunicação	da	
Solsef,	como	foi	o	caso	da	coleção	de	chocolates	e	as	canecas	colecionáveis,	outros	feitos	a	partir	de	capula-
nas	provenientes	dos	países	onde	a	Solsef	desenvolve	os	seus	projetos.

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

4.2.

A	dinamização	de	bancas	solidárias	em	paróquias	tem	vindo	a	revelar-se	uma	estratégia	com	grande	impacto	
nas	receitas	da	Loja	Solidária,	pelo	que	foi	um	objetivo	ainda	mais	trabalhado	em	2018.	Assim,	a	Solsef	esteve	
presente	nas	paróquias	de	Santa	Beatriz	e	São	Maximiliano	de	Kolbe	(Chelas),	Odivelas,	Linda-a-Velha,	Lapa	e	
Basílica	da	Estrela	(Lisboa),	Capela	do	Vale	de	Santo	António	(Lisboa),	Lar	das	Irmãs	Maria	Imaculada	(Lisboa),	
Paço	de	Arcos,	Rato	(Lisboa),	Sobreda	e	Vila	Nova	de	Caparica	(Almada),	Abóboda	e	Tires	(São	Domingos	de	
Rana),	Calheiros	(Ponte	de	Lima),	Cabaços	(Ponte	de	Lima),	Benfica,	Sintra	e	Santa	Isabel	(Lisboa).	No	mês	
de	outubro	foi	também	realizado	um	testemunho	de	voluntariado	missionário	aquando	destas	presenças,	
tornando	as	vendas	em	momentos	de	divulgação	dos	projetos	da	Solsef.

Manteve-se	a	venda	de	produtos	em	eventos	Solsef,	de	parceiros	espiritanos	e	eventos	de	empresas	sugeri-
dos	por	sócios	(Jantar	de	Primavera	Solsef,	Jantar	de	Natal	Solsef,	Assembleias	Gerais,	Magustos	Missionários	
Espiritanos,	Exposições	“Olhares	sobre	África’s”,	Mercado	de	Natal	do	BNP	Paribas,	Stand	Up	Comedy	Solsef,	
Encontro	Nacional	dos	JSF,	Concerto	do	Grupo	Coral	“Vocal	da	Capo”,	Santos	Populares	Solidários	-	Arraial	de	
Santa	Catarina).	A	Solsef	esteve	também	presente	com	uma	banca	solidária	numa	edição	do	Lx	Market	(no	Lx	
Factory),	do	Urban	Market	de	Algés	e	do	Mercado	CCB.

Dinamização e presença em diversas vendas, feiras e paróquias4.3.

Ao	longo	do	ano	de	2018	este	objetivo	foi	repensado	e	redefinido	ao	serem	encontradas	formas	mais	efi-
cientes	de	aumento	de	receitas	da	Loja	Solidária,	pelo	que	a	rede	de	lojas	físicas	tem	vindo	a	diminuir	em	
detrimento de outras estratégias. 

Manutenção das parcerias existentes com lojas físicas e aumento da disseminação 
desta rede de parceiros

4.4.
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A	preparação	da	Loja	Online	foi	alvo	de	avanços	significativos	ao	 longo	de	2018,	estando	atualmente	em	
finalização	a	definição	de	questões	de	ordem	 logística,	prevendo-se	o	 seu	 lançamento	durante	o	ano	de	
2019.	No	entanto,	manteve-se	a	constante	dinamização	do	site,	Facebook	e	Instagram	para	divulgação	dos	
produtos	da	Loja	Solidária.

Implementação da Loja Online no site, com dinamização através das redes sociais4.5.
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Comunicação
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A	comunicação	é	um	pilar	essencial	de	qualquer	organização,	não	sendo	diferente	nas	ONGD’s.	É	uma	área	
transversal	a	todas	as	atividades	da	Associação	e	com	grande	impacto	no	cumprimento	de	todas	as	metas.	A	
Solsef	tem	vindo	a	crescer	e	este	eixo	tem	acompanhado	o	seu	crescimento.	Dando	continuidade	ao	trabalho	
desenvolvido	nos	últimos	anos,	a	Solsef	 reforçou	a	área	de	comunicação:	acolheu	o	estágio	curricular	da	
Lucía	Rey	por	cerca	de	8	meses	ao	abrigo	do	Programa	Becas	Faro	e	contratou	a	Daniela	Duarte	durante	4	me-
ses	(após	conclusão	do	seu	estágio	profissional	na	Associação)	que	posteriormente	foi	substituída	pela	Lucía.

Ao	longo	do	ano	houve	um	crescimento	ao	nível	da	produção	de	materiais,	de	publicações	e	de	alcance,	ten-
do-se	chegado	a	mais	pessoas,	devido	ao	esforço	não	só	da	Equipa	de	Comunicação,	como	de	toda	a	família	
Solsef.	Só	assim	é	possível	dar	a	conhecer	quem	é	a	Solsef,	divulgar	as	campanhas,	eventos	e	projetos	e	o	que	
é	feito	para	que	o	Sol	possa	Nascer	para	Todos.

Objetivos
Definir	o	Plano	de	Comunicação	Institucional	da	Solsef

Tornar	a	comunicação	da	Solsef	mais	eficaz	e	eficiente

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

1.
2.
3.

Atividades
Revisão dos fluxos de comunicação interna e externa1.1.

Continuam	a	existir	algumas	falhas	na	comunicação	interna	da	Associação.	No	entanto	foram	implementadas	
várias	formas	de	comunicação	adaptadas	às	diferentes	necessidades	e	lacunas	sentidas,	sendo	o	enfoque	
simplificar.	A	utilização	de	plataformas	colaborativas	para	partilha	de	documentos	entre	corpos	sociais,	equi-
pa	executiva	e	voluntários,	bem	como	o	calendário	partilhado	entre	Órgãos	Sociais	e	Equipa	Executiva,	mos-
traram-se	instrumentos	úteis,	facilmente	utilizados	por	todos	e	importantes	para	manter	as	boas	práticas	de	
comunicação	e	consequente	organização	de	atividades	e	compromissos.
Quanto	à	comunicação	externa,	tentou-se	explorar	a	natureza	dos	diversos	canais	utilizados	pela	Solsef	para	
garantir	não	só	um	fluxo	de	comunicação	regular,	como	assegurar	a	sua	eficiência	e	correta	adequação	a	cada	
um	dos	meios		e	canais	utilizados,	dando	especial	enfoque	às	redes	sociais.
Melhorou-se	o	fluxo	de	notícias	e	publicações,	tentando-se	ter	5	publicações	semanais	no	Facebook	e	site	
da	Solsef.	Dinamizou-se	também	o	Instagram,	tendo	aumentado	o	número	de	publicações	(93	em	2018	em	
comparação	com	57	em	2017)	e	utilização	para	algumas	histórias,	de	eventos	ou	momentos	Solsef,	para	di-
namizar	a	relação	com	os	seguidores	da	Associação.
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Desenvolvimento e implementação do Plano de Comunicação das campanhas as-
sociadas aos diferentes grupos de trabalho (Campanhas da Loja Solidária, Feiras 
Sem Fronteiras, Presentes Sem Fronteiras, Eventos, entre outros)

2.1.

Este	ano,	 tal	 como	 tem	sido	 feito,	 foi	 elaborado	um	plano	de	 comunicação	 trimestral,	 de	acordo	
com	a	agenda	de	eventos,	campanhas	e	atividades	das	diversas	equipas	de	trabalho.	
Nesse	âmbito,	trabalhou-se	a	comunicação	das	diversas	campanhas	da	Loja	Solidária,	da	campanha	
de	Consignação	Fiscal,	Presentes	Solidários,	Campanha	de	Natal,	das	Celebrações	Solidárias,	e	tam-
bém	de	todos	os	eventos,	incluindo	a	exposição	“Olhares	sobre	África’s	II”.
Todas	as	campanhas	e	eventos	foram	planeados	pela	equipa	de	comunicação,	com	identificação	de	
objetivos,	datas	de	implementação	e	materiais	necessários	desenvolver.	No		decorrer	de	2018	fo-
ram	criados	diversos	Flyers	de	divulgação	das	campanhas	e	eventos,	assinaturas	de	e-mail,	banners	
para	facebook	e	site,	cartazes	de	divulgação	e	vídeos.
Fizeram-se	também	publicações	pagas	no	âmbito	do	Stand	Up	Comedy	Solidário,	Consignação	Fis-
cal,	Formação	de	Primeiros	Socorros,	Santos	Solidários,	Presentes	Solidários	e	Jantar	de	Natal.
Adicionalmente	aproveitou-se	o	envio	das	convocatórias	por	correio	aos	Sócios	da	Solsef	para	en-
viar	alguns	flyers,	nomeadamente	das	“Vantagens	de	ser	Sócio”	em	Março	e	da	Campanha	de	Natal	
em	Novembro.

Desenvolvimento e implementação de um Plano de Marketing 2.2.
Apesar	de	não	 ter	 sido	desenvolvido	um	plano	de	marketing,	 com	a	aposta	no	 reforço	da	equipa	
de	comunicação,	a	Solsef	tem	conseguido	ter	cada	vez	mais	uma	imagem	de	marca	definida.	Houve	
ainda	uma	maior	planificação	das	publicações	no	Facebook	e	 Instagram,	bem	como	as	 formas	de	
divulgação	de	todas	as	campanhas	e	eventos	feitos.	
Com	 o	 melhor	 desenvolvimento	 da	 comunicação	 ao	 nível	 do	 Facebook	 consegui-se	 aumentar	 o	
número	de	gostos	na	página	em	791,	sendo	que	se	chegou	aos	4497	gostos,	e	no	 Instagram	já	se	
chegou	aos	369,	ou	seja,	consegui-se	chegar	a	mais	pessoas	em	2018.

Lançamento da campanha da Consignação Fiscal2.3.
Manteve-se	um	foco	importante	na	Campanha	de	Consignação	Fiscal,	como	tem	sido	habitual	nos	
últimos	anos.	Reconhece-se	um	impacto	relevante	da	campanha	para	a	sustentabilidade	da	Solsef,	
como	se	pode	ver	no	resumo	apresentado	na	tabela	abaixo.

Forma / Canal Número / Publicações
Flyers 4 000
Cartaz 100

Individuais	de	Refeição	em	Papel 6	000

MUPIS 18

Publicações	totais	no	Facebook 17		+	1	post	promovido

Vídeos 7

Fotos	no	Instagram 2
Notícias	no	Jornal	da	Ação	Missionária 1

Notícias	no	Site 1
E-mails	para	sócios	e	amigos	/	Newsletter 2

Empresas	Amigas	que	divulgaram 41
Contabilistas	que	divulgaram 45
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Ainda	foi	criada	uma	imagem	para	ser	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.

De	seguida	temos	a	análise	anual	das	campanhas	de	Consignação	Fiscal.

Ano Valor 
Investido

Valor
Angariado

Lucro

2017 499,24	€ 9.582,44	€ 9.083,20	€

2018 653,28	€ 11.707,33	€ 11.054,05	€

Publicação do Boletim Anual3.1.
Tal	como	é	costume,	foi	publicado	o	Boletim	Anual,	edição	25	Anos,	com	a	tiragem	de	4000	exemplares.	Este	
Boletim,	além	de	entregue	e	distribuído	a	todos	os	parceiros		institucionais	da	Solsef,	foi	enviado	por	correio	
a	todos	os	Sócios	com	a	Convocatória	da	Assembleia	Geral	de	março.

Publicação de quatro newsletters3.2.
Como	planeado,	foram	publicadas	e	enviadas	quatro	newsletters	online.

Publicação de quatro notícias no Jornal Ação Missionária3.3.
Publicação	de	uma	notícia	da	Solsef	em	todas	as	edições	do	jornal	Ação	Missionária	de	2018,	dando	a	co-
nhecer	as	diversas	campanhas,	atividades	e	projetos	da	Solsef.	Adicionalmente,	o	Editorial	da	edição	de	
fevereiro	do	jornal	foi	também	dedicado	aos	25	anos	da	Solsef	e	na	edição	de	setembro	foi	ainda	incluído	um	
artigo	escrito	sobre	JPIC	elaborado	pela	Rita	Coelho	(membro	da	DS	responsável	por	EDCG).

Definição e implementação de estratégias para uma comunicação eficiente com os só-
cios, doadores e voluntários

3.4.

Foi	criado	um	novo	Postal	de	Aniversário	para	enviar	aos	nossos	sócios	via	e-mail	e	 foram	publicadas	as	
parcerias	que	dão	benefícios	aos	sócios	na	página	de	Facebook.	Foi	também	feito	um	folheto	para	os	sócios	
para	que	estes	pudessem	confirmar	os	seus	dados	e	para	dar	a	conhecer	os	benefícios	enquanto	associados.
Com	os	voluntários	optou-se	por	criar	redes	e	grupos		no	Whatsapp	para	simplificar	e	agilizar	a	comunicação	
dentro	das	várias	equipas.	
Cada	vez	mais	a	comunicação	e	materiais	desenvolvidos	são	direcionados	e	orientados	aos	diferentes	públi-
cos-alvo	da	Associação	de	forma	a	garantir	não	só	uma	comunicação	mais	eficaz,	como	um	maior	envolvi-
mento	dos		sócios,	doadores	e	voluntários.
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Atividades Não Previstas
RGPD | Política de proteção de dados da Solsef
No	âmbito	da	entrada	em	vigor	da	nova	política	de	proteção	de	dados,	foi	necessário:	(1)	Criar	uma	política	
de	proteção	de	dados	da	Solsef;	(2)	Alterar	o	formulário	de	inscrição	de	sócios	no	site	da	Solsef	(3)	Criar	um	
formulário	para	recolha	de	dados	dos	sócios	que	gostariam	de	continuar	a	receber	as	comunicações	da	Solsef	
e	enviar	um	e-mail	de	pedido	de	consentimento	de	continuidade	de	envio	de	comunicação	para	sócios.	

Planeamento e elaboração de materiais de comunicação referentes aos 25 Anos Solsef
No	âmbito	dos	25	anos	da	Solsef	foram	criados	materiais	específicos	para	marcar	o	mês	de	aniversário	da	
associação	(outubro)	que	culminou	com	a	celebração	do	aniversário	na	Assembleia	Geral	de	novembro.	Para	
tal,	foram	criadas	infografias	dos	3	eixos	de	atuação,	um	banner	para	o	site	de	facebook	e	foi	elaborado	um	
vídeo	comemorativo.

Dinamização das angariações de fundos do Facebook
A	Solsef	inscreveu-se	como	associação	sem	fins	lucrativos	no	Facebook,	o	que	permitiu	promover	angaria-
ções	de	fundos	nesta	plataforma	pelo	aniversário	dos	sócios	e	amigos	da	Associação.	

Dinamização da Agenda
Foi	dada	continuidade	e	maior	dinamização	à	agenda	de	datas	comemorativas	e	de	eventos	Solsef,	disponível	
no site 

Presença em vários meios de comunicação social
Em	2018	a	Solsef	esteve	no	programa	de	televisão	“Rumos”	da	RTP	África,	no	“Queridas	Manhãs”	na	SIC	e	no	
programa	de	rádio	“Heróis	de	Portugal”,	da	RTP	Internacional.
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