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                                   N O T A  I N T R O D U T Ó R I A

O Relatório de Ati vidades de uma associação é a parti lha do olhar sobre o ano que 
terminou. Ao relembrar o ano de 2022 há que fazer o devido agradecimento a to-
dos os que contribuíram para que os vários projetos e ati vidades fossem possíveis, 
deixando um compromisso para o ano seguinte. 

2022 foi um ano marcado por muitas parti das e chegadas que nos fi zeram refl eti r, 
olhar para dentro e repensar o futuro.  

No âmbito da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a Solsef traba-
lhou para conseguir cumprir os objeti vos propostos para os projetos, tendo sido 
apoiados quatro projetos: conti nuação do projeto Capacitação Pedagógica (Guiné-
-Bissau), início do Nutrição e Higiene (Guiné-Bissau), inauguração do Missão Kaje-
gut (Guiné-Bissau), preparação do Rádios Educati vas (Brasil). Foi um ano em que vi-
mos vários voluntários a parti r e disponibilizar abnegadamente do seu tempo para 
apoiar o desenvolvimento destes projetos de cooperação. Foi também um ano de
reforço de compromisso para com os nossos parceiros: mesmo perante difi culda-
des na captação de fi nanciadores, arranjaremos sempre forma de tornar os nossos 
projetos solidários uma realidade e trabalhar junto da igreja missionária e em prol 
dos que mais precisam.

Da leitura deste relatório é também claro de perceber que, no seguimento do tra-
balho que a Solsef tem vindo a desenvolver nos últi mos anos, a Educação para a 
Cidadania Global tem-se tornado uma área cada vez mais preponderante da as-
sociação. Foi um ano de muitos quilómetros percorridos dentro de Portugal para 
dinamizar as sessões de Sons de Bem-Estar no âmbito do dispositi vo 2.2. do pro-
grama Cuida-te+ do IPDJ.IP, de muitas horas de voluntariado doadas em prol do 
desenvolvimento da Literacia Financeira junto do público jovens e, acima de tudo, 
foi um ano de parti rmos ao encontro de aumentar a nossa rede de impacto, fa-
zendo crescer a Rede de Paróquias pela Solidariedade e de Rede de Escolas pela 
Solidariedade.

Na Inclusão procurámos novos caminhos para crescer, tendo-se reforçado a promo-
ção do voluntariado sénior através do nosso atelier EmpoderArte.

2022 foi também um ano em que o eixo de Formação ganhou relevo. Com o seu 
caracter transversal aos vários aos eixos da Solsef, em 2022 consolidámos a certeza 
que o processo de acreditação da Solsef enquanto enti dade certi fi cadora de forma-
ção, é uma necessidade.

No que respeita ao Voluntariado temos muito que agradecer. De facto, este relató-
rio de ati vidades tem a presente extensão graças a uma vasta rede de voluntários 
nacionais que nos ajudam a conti nuar a crescer. No Voluntariado Internacional,
contámos com programas de voluntariado de curta (Ponte e Missão Cor Unum) e 
longa duração (Voluntariado Missionário Espiritano e Voluntariado para o Desen-
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volvimento de Capacidades) que potencia-
ram os projetos de Cooperação Internacio-
nal para o Desenvolvimento.

Conti nuámos a apostar no diálogo e no tra-
balho em parceria, sendo estes basilares em 
qualquer ati vidade que promovemos. 

Na angariação de fundos o ano iniciou com 
o sonho do crescimento do nosso negócio 
social, a recém registada marca “Prenda So-
lidária”. Foi um ano em que muito se inves-
ti u em fazer crescer as vendas, tanto online 
(através da implementação de novo site e 
criação de estratégia de marketi ng digital), 
como presencialmente, com forte dinamiza-
ção da Rede de Paróquias pela Solidarieda-
de.

E todo este trabalho foi sendo comunicado, 
porque a comunicação é uma prioridade da 
Solsef. Queremos que quem nos acompanha 
possa ter notí cias regularmente e saber em 
primeira mão no que estamos envolvidos e 
aquilo que nos move, quer seja através da 
página de Facebook, do site, da página de 
Instagram, das newslett ers, boleti m ou, até 
mesmo, pela comunicação social.

Por fi m, há que agradecer: à equipa executi -
va, a todos os voluntários, aos nossos parcei-
ros, fi nanciadores e doadores que, em 2022, 
trabalharam em conjunto para que os proje-
tos e ati vidades descritos neste documento 
fossem possíveis, fortalecendo o nosso com-
promisso com a missão de solidarização do 
mundo.

A Direção Social 
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 M I S S Ã O ,  V I S Ã O  E  I D E N T I D A D E

 

A Sol sem Fronteiras (Solsef) é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), 
nascida em 1993, com estatuto reconhecido enquanto associação juvenil e inscrita no Registo Nacional do 
Associativismo Jovem (RNAJ), foi fundada sob o sonho de se fazer mais pelo desenvolvimento humano e 
pela justiça social nos países em desenvolvimento.

Com a missão de trabalhar pela solidarização do mundo através da educação, a Solsef projeta um mundo 
com igualdade de oportunidades rumo ao desenvolvimento humano sustentável.

Para tal, procura: 1.- oferecer respostas inovadoras perante os desafios do acesso ao desenvolvimento huma-
no sustentável, 2.- tornar projetos solidários em realidade e 3.- trabalhar junto da igreja missionária, e outros 
parceiros locais, em prol dos que mais precisam.

A Solsef é uma Associação que tem como atributos essenciais e distintivos a solidariedade vivida sem fron-
teiras humanas; a aposta na juventude como motor de mudança para conseguir um mundo melhor e mais 
humanizado; o trabalho de forma rigorosa e transparente, com idoneidade e independência e com alicerces 
num crescimento contínuo e sustentável; e a aposta clara no desenvolvimento de projetos com viabilidade 
económica e operacional.

Na Solsef acreditamos que somos cidadãos de uma “aldeia global”, sem fronteiras, que se rege pelo princí-
pio da ajuda mútua e da partilha de recursos naturais comuns como a água ou o sol.

 

 Q U E M  S O M O S

 

A estrutura da Solsef assenta em quatro eixos: Equipa Executiva (composta atualmente por 3 elementos a 
tempo inteiro e 3 elementos a tempo parcial); Órgãos Sociais como a Direção Social (composta atualmente 
por 7 membros efetivos e 2 suplentes, todos em regime de voluntariado), o Conselho Fiscal (composto atual-
mente por 3 membros efetivos e 1 suplente) e a Mesa da Assembleia Geral (composta por 3 membros efeti-
vos); Equipa de Voluntários (constituída por um total de aproximadamente 180 voluntários, a nível nacional 
e internacional, e que funciona como catalisador na obtenção de resultados) e Associados (é a força motriz 
do movimento associativo e o elemento indispensável para dar continuidade aos nossos eixos de atuação e 
à nossa identidade).

São igualmente relevantes para a consecução dos nossos objetivos, as equipas locais, pertencentes ao qua-
dro de recursos humanos dos parceiros no terreno, que implementam, principalmente, os projetos de Coo-
peração Internacional para o Desenvolvimento e os programas de Voluntariado Internacional.

Também são peça fundamental na estrutura da Solsef os parceiros, que colaboram na consecução de obje-
tivos comuns, e os benfeitores (privados e públicos) que tornam possível materialmente os nossos projetos.
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EIXOS ESTRATÉGICOS
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O Relatório de Ati vidades para 2023 tem por 
base o trabalho que tem vindo a ser desenvol-
vido pela Solsef nos últi mos anos e o caminho 
que a atual Direção Social quer traçar para o 
futuro.

Assim sendo, tem por base 8 eixos estratégi-
cos assentes nas áreas de trabalho e de atua-
ção da associação.

A ação social da Solsef é desenvolvida no 
âmbito dos seus quatro eixos de atuação:

1. Cooperação Internacional para o Desenvol-
vimento

2. Educação para a Cidadania

3. Inclusão

4. Formação

A estes eixos acrescem as seguintes áreas de 
trabalho, essenciais para a associação ati ngir 
os objeti vos a que se propõe:

5. Voluntariado: Nacional e Internacional

6. Parcerias Estratégicas

7. Comunicação

8. Angariação de Fundos e Sustentabilidade 
Financeira
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA O DESENVOLVIMENTO
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Em 2022, a Solsef deu conti nuidade à implementação do projeto Capacitação Pedagógica (Bafatá, Guiné-
-Bissau) em parceria com a Cáritas Diocesana de Bafatá e com o cofi nanciamento do Insti tuto Camões, I.P. 
Apesar dos desafi os na busca de fi nanciamento, foi também em Bafatá, em parceria com a Cáritas Diocesana 
de Bafatá que foi implementado o projeto Nutrição e Higiene. Tal como previsto no plano de ati vidades de 
2022, a Solsef conti nuou a reforçar a relação com os Missionários e Missionárias do Espírito Santo, apoiando 
a gestão e desenvolvimento de projetos de missões espiritanas nas áreas de atuação da associação. Para tal, 
e com o apoio das Campanhas de Solidariedade da Família Espiritana, foi desenvolvido o projeto Missão 
Kajegut com as Irmãs Espiritanas (Caió, Guiné-Bissau), preparámos o início do projeto Rádios Educati vas
em parceria com a Diocese de Ponta de Pedras, no Brasil, e identi fi cámos um projeto Jardim Infanti l de São 
Simão, com os Missionários do Espírito Santo em Nampula, Moçambique.

OBJETIVOS:

1. Garanti r a execução conti nuada de projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, com 
enfoque na universalização dos serviços de educação e saúde de qualidade para a população infantojuvenil;

2. Apoiar o desenvolvimento de competências na identi fi cação, gestão, monitorização e avaliação de projetos 
sociais junto da igreja missionária e outros parceiros locais;

3. Afi ançar a parceria, junto dos Missionários do Espírito Santo, para a gestão de projetos de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento fi nanciados no âmbito das Campanhas de Solidariedade da Família 
Espiritana;

4. Explorar as nossas capacidades de diversifi car as fontes de fi nanciamento para os projetos de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento.

Alunas do Liceu Leopoldo Pastori (Projeto “Capacitação Pedagógica”)
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Nutrição e Higiene
Guiné-Bissau

PROJETOS EXECUTADOS:

O projeto Capacitação Pedagógica, iniciou em janeiro de 2021 e decor-
reu até agosto de 2022, em parceria com a Cáritas Diocesana de Bafa-
tá, com cofi nanciamento do Insti tuto Camões, I.P. e com a colaboração 
da Ser Mais Valia e o Centro de Formação de Associações de Escolas 
(CFAE) CENTRO-OESTE. Com o objeti vo de apoiar o desenvolvimento 
qualitati vo da gestão pedagógica do Jardim Infanti l “Santa Teresinha do 
Menino Jesus” (com 118 alunos e 100 alunas), da Escola “São Francisco 
Xavier” (com 305 alunos e 338 alunas) e do Liceu “Leopoldo Pastori” 
(com 170 alunos e 170 alunas), em Bafatá (Guiné-Bissau), através da 
capacitação do corpo docente e da direção (10 mulheres e 41 homens) 
e, ainda, a criação de infraestruturas de apoio, iniciou em setembro de 
2021 a Fase II do projeto. Nesta segunda fase, foram implementadas 
360 horas de formação certi fi cada aos professores dos centros escolares 
da Cáritas Diocesana de Bafatá. Com apoio de:

Com início em janeiro de 2022, o projeto Nutrição e Higiene, em par-
ceria com a Cáritas Diocesana de Bafatá, teve como objeti vo apoiar o 
desenvolvimento do sistema de canti na escolar e melhorar as condições 
de saneamento da Escola de Ensino Básico “São Francisco Xavier” (com 
305 alunos e 338 alunas), em Bafatá (Guiné-Bissau). Para tal, foram cria-
das infraestruturas de refeição (canti na, despensa e refeitório), casas-
-de-banho (com pavilhão masculino e pavilhão feminino separado), foi 
erigida uma vedação em torno do páti o de recreio, feita a restauração e 
pintura geral da Escola e ainda a ministrada uma formação sobre higie-
ne e saneamento aos docentes da escola. Com apoio de:

Capacitação Pedagógica
Guiné-Bissau
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Dentro dos projetos apoiados pelas Campanhas de Solidariedade da Fa-
mília Espiritana de 2020/2021, o projeto Missão Kajegut, em parceria 
com as Irmãs Missionárias do Espírito Santo em Caió (na Guiné-Bissau), 
foi executado em 2022. Com este projeto foi construído e equipado um 
espaço polivalente na tabanca de Kajegut, para o desenvolvimento de ati -
vidades de assistência comunitária nas áreas da saúde (atendimento a 
mulheres grávidas e crianças lactentes, apoio a crianças subnutridas, aju-
da medicamentosa, apoio às Campanhas de Vacinação Nacionais junto do 
hospital e realização de Campanhas de Sensibilização para a Saúde Comu-
nitária) e da educação (alfabeti zação de mulheres adultas e dinamização 
de microempreendedorismos através da transformação de alimentos).
Com apoio de:

Apesar de estar previsto o início deste projeto no plano de ati vidades de 
2022, o calendário foi reajustado e o mesmo iniciará apenas no primeiro 
trimestre de 2023. O projeto será apoiado pelas Campanhas de Solidarie-
dade da Família Espiritana 2021/2022.

     

Missão Kajegut
Guiné-Bissau

Rádios Educati vas
Brasil
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Foi identi fi cado, em janeiro de 2022, o projeto Qualifi cação Pedagógica, em 
parceria com a Cáritas Diocesana de Bafatá e com o apoio da Ser Mais Va-
lia e do CFAE-Centro Oeste, que tem como objeti vo geral, até dezembro 
de 2024, contribuir para o desenvolvimento da qualifi cação pedagógica do 
Ensino Secundário no setor de Empada (Guiné-Bissau). Com cerca de 1200 
benefi ciários diretos e mais de 12000 indiretos, este projeto visa apoiar o 
desenvolvimento da qualifi cação pedagógica do serviço educati vo do Liceu 
Dom Se�  mio Artur Ferrazzett a (atualmente conta com 594 alunos e 397 
alunas), em Empada (Guiné-Bissau), através da capacitação do corpo docen-
te e da direção (atualmente conta com 4 mulheres e 33 homens) e, ainda, da 
criação e reabilitação de infraestruturas escolares. O projeto foi candidatado 
ao cofi nanciamento do Insti tuto da Cooperação e da Língua, Camões, I.P. 
e por não ter sido aprovado, foi ainda candidatado ao cofi nanciamento da 
Misereor, ao qual aguardamos resolução.

Foi identi fi cado, em outubro de 2022, fruto da relação de proximidade com 
os Missionários do Espírito Santo, o projeto Jardim Infanti l de São Simão, 
em parceria com os Missionários do Espírito Santo de Nampula (Moçambi-
que), que tem como objeti vo geral, até agosto de 2024, melhorar as condi-
ções de infraestruturas, saneamento e equipamento do Jardim Infanti l São 
Simão (com cerca de 70 alunos) e ainda dar formação aos educadores e 
pessoal de serviço do Jardim. O projeto será apoiado pelas Campanhas de 
Solidariedade da Família Espiritana 2022/2023.

Qualifi cação Pedagógica
Guiné-Bissau

Jardim Infanti l de São Simão
Moçambique

OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO ÂMBITO DA COOPERAÇÃO IN-
TERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO: 

1. Identi fi cação de novos projetos a implementar em 2023 com respeti va apresentação a convoca-
tórias de fi nanciadores (públicos e privados);

No decorrer do ano de 2022 foram identi fi cados os seguintes projetos, a implementar em 2023:
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2. Conti nuação dos programas de Banco de Bolsas de Estudo junto de Escolas geridas por parcei-
ros da Solsef;

3. Colaboração contí nua no Gabinete Central de Desenvolvimento da Congregação dos Missioná-
rios do Espírito Santo.

A Inês Souta, Diretora Executi va da Solsef, manteve contacto com os diversos membros do Gabinete Cen-
tral de Desenvolvimento da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, não tendo, contudo, ocorrido 
qualquer reunião no ano de 2022.

Aprendizagem Inclusiva
Guiné-Bissau

Em 2022, graças ao apoio da APARF, foi possível dar conti nuidade ao ban-
co de Bolsas criado em 2020, no âmbito do projeto Aprendizagem Inclu-
siva, desenvolvido pela Solsef em parceria com a Congregação das Irmãs 
de Santa Teresinha do Menino Jesus de 2018-2020.

- 14 -
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIAEDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
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No eixo de Educação para a Cidadania, em 2022 a Solsef explorou diversos caminhos planeados, mas tam-
bém espontâneos e imprevistos, tendo conti nuado a apostar na formação de jovens - e não só - para atuarem 
como Agentes de Educação para a Cidadania e ajudarem cumprir a nossa missão de solidarizar o mundo. Com 
a consciência de que este eixo apenas faz senti do numa óti ca de corresponsabilização e mobilização de cada 
vez mais pessoas, o número de projetos e ações executados e planeados nesta área, foi muito superior ao 
previsto no plano de ati vidades.

OBJETIVOS:

1. Garanti r a execução conti nuada de projetos de Educação para a Cidadania, com enfoque na promoção dos 
valores da solidariedade e a fraternidade;

2. Estabelecer o eixo de Educação para a Cidadania como forma de desenvolver redes estratégicas de parce-
rias em contextos diversifi cados e como forma de divulgar os nossos valores em contextos alargados.

PROJETOS EXECUTADOS:

Em 2022 a Solsef dinamizou a iniciati va promovida pelo Insti tuto Portu-
guês do Desporto e Juventude I.P. (IPDJ, I.P), no âmbito do dispositi vo 
2.2 do Programa Cuida-te+, de Educação para a Saúde pela Música. O pro-
jeto Sons de Bem-Estar consiste na execução de sessões para jovens, dos 
12 aos 25 anos, que contribuam para o seu bem-estar, através da aplica-
ção dos princípios da Musicoterapia no âmbito da Promoção e Educação 
para a Saúde. O projeto implementado com o apoio do musicoterapeuta 
Artur Correia tem como objeti vo contribuir para a tomada de consciência 
(individual e de grupo) de alguns princípios essenciais inerentes ao cresci-
mento saudável do indivíduo em parti cular e do indivíduo em sociedade. 
Em 2022 a iniciati va contou com 60 sessões em 56 insti tuições de norte a 
sul do país, tendo abrangido cerca de 2000 benefi ciários diretos e 10000 
indiretos.

Sons de Bem-Estar
Portugal
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Com o objeti vo geral de promover a “educação fi nanceira” no âmbito 
da Educação para a Cidadania, a Solsef promoveu, de janeiro a junho 
de 2022, 58 sessões de literacia fi nanceira em 16 escolas, com o apoio 
de voluntários devidamente formados no âmbito do projeto. Com cer-
ca de 1600 benefi ciários diretos e mais de 5000 indiretos, este proje-
to, desenvolvido junto do Oney Bank, pretendeu promover nos alunos a 
compreensão de conceitos fi nanceiros básicos, contribuir para a sua apti -
dão na gestão das fi nanças pessoais, reforçar as suas competências para 
tomar decisões e efetuar escolhas informadas na área fi nanceira e criar 
uma consciência sobre comportamentos solidários vindos das decisões 
adotadas no âmbito da gestão das fi nanças.

OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA:

1. Dinamização da Rede de Escolas pela Solidariedade, através da organização de iniciati vas e pa-
lestras que promovam a Educação para a Cidadania;

A Rede de Escolas pela Solidariedade é uma aposta na promoção da solidariedade e o compromisso com os 
que mais precisam na comunidade escolar. No âmbito da Educação para a Cidadania, desenvolvemos inicia-
ti vas que visam a sensibilização da comunidade escolar perante os desafi os de uma sociedade globalizada 
que marginaliza os grupos mais desfavorecidos. As ferramentas uti lizadas são a formação e o envolvimento 
da comunidade educati va nas nossas ações solidárias. Em 2022 foram dinamizadas 12 palestras no âmbito da 
Educação para a Cidadania, tendo abrangido um total de cerca de 240 jovens.

2. Fortalecimento da Rede de Paróquias pela Solidariedade, através do reforço da relação com as 
comunidades paroquiais envolvidas;

A Solsef, enquanto insti tuição de inspiração cristã nascida da espiritualidade dos Missionários do Espírito 
Santo, conta com uma rede de paróquias católicas amigas, de norte a sul de Portugal e além-fronteiras, que 
promovem os valores de solidariedade e fraternidade entre a sua comunidade. Em 2022, foram envolvidas 
35 paróquias que, através dos seus paroquianos, colaboraram com as nossas causas solidárias através da 
disseminação do testemunho de denúncia perante a falta de oportunidades para o desenvolvimento (social, 
pessoal e educati vo) de milhões de crianças e jovens em todo o mundo.

Literacia Financeira
Portugal
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3.  Parti cipação em palestras de Educação para a Cidadania, mediante convite, em contextos di-
versifi cados;

Em 2022 a Solsef parti cipou nas seguintes palestras, mediante convite:

• Palestra sobre Resolução de Confl itos no âmbito do intercâmbio Resolve - Play 4 Peace, promovido pela 
Associação Check-In, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e vários parceiros internacionais, 
com o cofi nanciamento do Erasmus+

• Conferência sobre Cooperação Internacional: Solidariedade além-fronteiras no âmbito da Semana da 
Juventude de 2022,

• Parti cipação no Encontro Europeu de Lusodescententes organizado pela associação Cap Magellan em 
parceria com diversas associações juvenis, com o cofi nanciamento do Erasmus+

4. Identi fi cação de novos projetos a implementar em 2023 com respeti va apresentação a convoca-
tórias de fi nanciadores (públicos e privados).

Em 2022 foi identi fi cado o projeto Escola de Cidadania para implementação em 2023. O projeto visa criar um 
espaço de formação para jovens, dos 12 aos 17 anos, nas áreas prioritárias de Educação para a Cidadania ado-
tadas no plano estratégico da Solsef (Educação Ambiental; Educação do Consumidor; Educação Financeira; 
Educação Intercultural; Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz; Educação para a Igualdade de Género; 
Educação para o Risco; Educação para o Desenvolvimento; Educação para o Empreendedorismo; Educação 
para o Voluntariado; Educação para os Direitos Humanos; Educação para os Media; Educação Rodoviária; 
Educação para a Saúde e para a Sexualidade e Educação para a Comunicação Intergeracional), tendo como 
formadores os colaboradores das empresas que adiram à iniciati va, no âmbito da sua Responsabilidade So-
cial Corporati va, e que contem com experiência e formação acreditada nas ditas áreas de educação para a 
cidadania. Para tal, pretende-se criar uma rede que permita conectar centros escolares (com turmas do 6º ao 
12º ano), ou insti tuições de solidariedade social que façam intervenção social com jovens dos 12 aos 17 anos, 
com empresas que queiram oferecer entre os seus colaboradores a possibilidade de realizar voluntariado cor-
porati vo baseado na disponibilidade de tempo por parte dos colaboradores para disseminar junto dos jovens 
os seus conhecimentos em alguma das matérias de Educação para a Cidadania. O projeto foi candidatado 
para o fi nanciamento do Programa Donati vo Teams do Banco Santander, não tendo sido aprovado.

Parti cipantes na palestra sobre Resolução de Confl itos no âmbito do intercâmbio Resolve - Play 4 Peace
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INCLUSÃO
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Em 2022 refl eti u-se sobre o âmbito dos projetos de Inclusão da Solsef, tendo-se defi nido que estes deveriam 
ser ações direcionadas para grupos sociais desfavorecidos, vulneráveis ou à margem do processo de socializa-
ção, através do desenvolvimento de respostas inovadoras. Como forma de consubstanciar este objeti vo, em 
2022 foram desenhados vários projetos com enfoque na população sénior, além de se ter dado conti nuidade 
à promoção da inclusão através do nosso atelier EmpoderArte.

OBJETIVOS:

1. Garanti r a execução conti nuada de projetos de Inclusão, com enfoque na população sénior com o intuito 
de promover o envelhecimento ati vo e saudável;

2. Desenvolver ati vidades que promovam a Inclusão através do empreendedorismo social;

Voluntário sénior ajudando no embalamento de produtos da Prenda Solidária
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ATIVIDADES EXECUTADAS NO ÂMBITO DA INCLUSÃO:

1.  Promoção do voluntariado sénior através do atelier EmpoderArte;

Em 2022 a Solsef conti nuou a contar com o apoio e envolvimento de diversas voluntárias séniores que cola-
boraram com o nosso atelier EmpoderArte e que contribuíram com o seu trabalho de forma desinteressada, 
para concreti zar os produtos comercializados através da Prenda Solidária. A parti r de sua casa, em grupos or-
ganizados de ati vidades manuais ou na nossa sede, estas voluntárias deram o seu contributo para um mundo 
mais justo a parti r de uma ação de voluntariado local e ao acreditar na linguagem da arte (através da pintura, 
da costura, do design ou de outras formas de manifestação das artes aplicadas) como forma de comunicar 
valores e ati tudes perante o mundo.

 2.  Promoção da empregabilidade juvenil através da dinamização de ati vidades de empreendedo-
rismo social;

Em 2022 o atelier EmpoderArte esteve em funcionamento, tendo empregado ao longo do ano 2 costureiras. 

3.  Identi fi cação de novos projetos a implementar em 2023 com respeti va apresentação a convo-
catórias de fi nanciadores (públicos e privados).

Em 2022 foi identi fi cado o projeto “Música para o Bem-estar” que pretendia promover o direito ao envelhe-
cimento saudável na população idosa (maiores de 65 anos) insti tucionalizada com recurso à implementação 
de terapias não farmacológicas como a musicoterapia. Em parceria com o Insti tuto das Irmãs Hospitaleiras 
do Sagrado Coração de Jesus e o Insti tuto São João de Deus, este projeto, com 250 benefi ciários diretos e 
cerca de 60 benefi ciários indiretos, tem como objeti vos específi cos desenvolver um programa de musicote-
rapia aplicado à população idosa insti tucionalizada nos centros e unidades de psicogeriatria geridas pelos 
parceiros na região da grande Lisboa, promovendo o envelhecimento ati vo. Adicionalmente, pretende poten-
ciar a parti cipação do voluntariado jovem (através do coro da Solsef) no programa de musicoterapia e formar 
as equipas multi disciplinares dos centros e unidades de psicogeriatria parti cipantes no projeto no âmbito 
da musicoterapia. O projeto foi candidatado para o cofi nanciamento do Prémio BPI Sénior, não tendo sido 
aprovado.

A Juana Jiménez, vesti da de vermelho, é  uma das voluntárias da Prenda Solidária na área da costura
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FORMAÇÃO
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A Solsef tem como um dos seus objeti vos parti cipar ati vamente na formação da sociedade civil, principal-
mente dos jovens, e não só, enquanto Agentes de Educação para a Cidadania. Atualmente, a Solsef desenvol-
ve ações de capacitação, no âmbito da educação formal e não formal, de forma transversal aos seus projetos 
de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Educação para a Cidadania e Inclusão, bem como 
ações formati vas concretas direcionadas à formação do voluntariado ou à capacitação de Recursos Humanos 
no âmbito do empoderamento do associati vismo.

A Formação é um importante pilar que tem vindo a crescer para além da sua transversalidade aos eixos da 
Solsef e em 2022 consolidamos a certeza que o processo de acreditação da Solsef enquanto enti dade cer-
ti fi cadora de formação, quer seja para os públicos externos (como forma de dar a conhecer a ONGD como 
especialista em matérias do desenvolvimento, do voluntariado e da cidadania global) quer seja para os pú-
blicos internos (como palco para a capacitação do voluntariado nacional e internacional, dos sócios e dos 
colaboradores), é uma necessidade.

OBJETIVOS:

1. Apostar na profi ssionalização da componente formati va insti tucional;

2. Reforçar a capacitação como fi o condutor dos eixos de atuação (Cooperação Internacional para o Desen-
volvimento, Inclusão e Educação para a Cidadania), das áreas de trabalho insti tucional (Voluntariado Inter-
nacional e Nacional) e do fortalecimento dos recursos humanos.

Formação de Primeiros socorros e cuidados para a saúde no voluntariado internacional 
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ATIVIDADES FORMATIVAS EXECUTADAS:

1. FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA PREPARAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS QUE PARTICIPARAM NOS PRO-
GRAMAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Público-alvo: voluntários dos Programas de Voluntariado Internacional

Número de formandos: 20

Carga horária: 19h

Objeti vos:

Efetuar a avaliação primária da víti ma e identi fi car os respeti vos sinais de acidente ou incidente;

Identi fi car e aplicar as técnicas e procedimentos de avaliação e intervenção adequados a cada situação de 
acidente ou incidente;

Identi fi car e avaliar os sinais vitais da víti ma;

Identi fi car e agir em conformidade com o algoritmo de Suporte Básico de Vida;

Identi fi car e implementar as medidas preventi vas adequadas ao contexto de saúde dos países de desti no;

Preparar a parti da em cumprimento das orientações de saúde.

Conteúdo pedagógico:

1. Primeiros socorros: Avaliação primária da víti ma; Sinais e sintomas de alerta de doença ou acidente;

2. Técnicas e procedimentos de avaliação e intervenção para as seguintes situações: Feridas; Hemorragia; Fra-
turas, entorses, distensões, contusões e cãibras; Lesões oculares; Queimaduras (térmica, elétrica, química); 
Intoxicação por ingestão e/ou inalação; Hipotermia/golpe de calor; Insolação; Asfi xia; Hipoglicemia; Morde-
duras e picadas (reação anafi láti ca); Febre; Diarreia e Vómitos;

3. Avaliação de sinais vitais: Frequência cardíaca; Frequência respiratória; Temperatura corporal e Pressão 
arterial;

4. Algoritmo de Suporte Básico de Vida: Obstrução da Via Aérea; Posição Lateral de Segurança; Reanimação 
cardiopulmonar;

5. Medidas preventi vas no contexto de saúde dos países de desti no: Doenças transmiti das por vetores e prin-
cipais diferenças nos sistemas de saneamento;

6. Preparação da parti da: Consulta do viajante e Medicamentos essenciais e cuidados para a saúde.

Primeiros Socorros e Cuidados para a Saúde no Voluntariado Internacional
Portugal
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Público-alvo: voluntários dos Programas de Voluntariado Internacional

Número de formandos: 20

Carga horária: 19h

Objeti vos:

Reconhecer os direitos dos seres humanos como direitos, liberdades e garanti as fundamentais;

Enquadrar a Agenda 2030 e os Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável como uma visão comum para a 
Humanidade;

Identi fi car mecanismos e comportamentos promotores de uma cidadania global com refl exos no desenvolvi-
mento humano;

Identi fi car as principais característi cas do voluntariado nacional e internacional;

Identi fi car os direitos e deveres das partes envolvidas nas práti cas do voluntariado.

Conteúdo pedagógico:

1. Direitos humanos e responsabilidades dos cidadãos: Instrumentos legais; e Papel das organizações não 
governamentais (ONG).

2. Uma visão comum para a Humanidade: Agenda 2030; e Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

3. Cidadania e parti cipação para uma cidadania mundial: Como educar para a cidadania mundial; e Parti cipa-
ção na vida da comunidade local e dimensão internacional.

4. Empenhamento cívico e inovação social: Promoção da tolerância e cooperação, prevenção e resolução de 
confl itos; e Cooperação para o desenvolvimento.

5. Voluntariado nacional e internacional: Diferentes domínios do voluntariado; e Solidariedade, desenvolvi-
mento e cooperação.

6. Responsabilidades das enti dades promotoras e dos voluntários: Direitos e deveres das enti dades e dos 
voluntários; Análise das necessidades dos promotores e da comunidade e Moti vações para o voluntariado e 
noção de relação de compromisso

Educação Para a Cidadania no Voluntariado Internacional
Portugal



- 26 -

2. FORMAÇÃO DA EQUIPA EXECUTIVA

  

Público-alvo: membros equipa executi va da Sol sem Fronteiras

Número de formandos: 1

Carga horária: 150h

Objeti vos:

Refl eti r sobre a especifi cidade do contexto formati vo português;

Identi fi car os processos de certi fi cação de enti dades formadoras da DGERT;

Indicar procedimentos para elaboração do manual da qualidade da enti dade formadora;

Divulgar conteúdos no âmbito das ati vidades formati vas;

Uti lizar a plataforma SIGO na certi fi cação da formação;

Uti lizar as principais funcionalidades da plataforma Moodle;

Conceber e aplicar metodologias de gestão e planeamento da formação.

Conteúdo pedagógico:

 1. O sistema de formação profi ssional em Portugal

Sistemas/subsistemas da educação e formação

Enquadramento legal da formação profi ssional

2. O Manual de Qualidade da Ati vidade Formati va

As fases do ciclo formati vo

O guião orientador do Manual de Qualidade

Casos práti cos

3. Planear e Gerir a Formação: Aspetos Práti cos

O diagnósti co de necessidades de formação

A certi fi cação de cursos por outras enti dades (breve abordagem)

Formação obrigatória

A planifi cação da ati vidade formati va

Gestão e Coordenação da Formação
Portugal
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O Programa de formação

O plano de sessão

A comunicação interna e externa no plano de formação

O marketi ng da formação

A conceção dos instrumentos de suporte pedagógico: o dossiê técnico-pedagógico de formação

Especifi cidades da gestão da formação nas modalidades e-Learning e presencial

A avaliação da formação

A plataforma SIGO

   4. Certi fi cação de Enti dades Formadoras pela DGERT

Transição da acreditação para a certi fi cação

O guia do sistema de certi fi cação de enti dades formadoras

As etapas do processo de candidatura

Questões jurídicas na certi fi cação de enti dades formadoras

A escolha das áreas a certi fi car

Recursos Humanos

Regulamentação e requisitos funcionais dos espaços formati vos e de atendimento ao público

Audiência Prévia

   5. Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Plataformas colaborati vas de aprendizagem

Funcionalidades do Moodle

Conceção de materiais para e-Learning

2. FORMAÇÕES NA GUINÉ-BISSAU NO ÂMBITO DO PROJETO CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA

    

Público-alvo: Corpo docente e direção do Jardim Infanti l “Santa Teresinha do Menino Jesus”, da Escola “São 
Francisco Xavier” e do Liceu “Leopoldo Pastori”)

Número de formandos: 10 mulheres e 41 homens

Carga horária: 360h (120h foram implementadas ainda em 2021)

Curso de Gestão Pedagógica
Guiné-Bissau
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Objeti vos:

Contribuir para o desenvolvimento de competências e conhecimentos no domínio da planifi cação, organiza-
ção e avaliação curricular-pedagógica;

Desenvolver apti dões no âmbito da literacia informáti ca;

Ampliar competências transversais envolvidas ao trabalho docente.

Conteúdo pedagógico:

1. A preparação do trabalho docente (Organização, Planifi cação e Avaliação Curricular-Pedagógica) e a sua 
implementação (a práti ca dos processos de Ensino-Aprendizagem

2. Literacia Informáti ca e Digital;

3. Competências transversais na docência (escola, família e sociedade).

3. FORMAÇÃO NA GUINÉ-BISSAU NO ÂMBITO DO PROJETO NUTRIÇÃO E HIGIENE

       

               

Público-alvo: colaboradores da Escola “São Francisco Xavier”

Número de formandos: 17 professores, 3 professoras, 1 Contabilista, 1 Guarda, 2 empregadas da limpeza, 2 
cozinheiras

Carga horária: 10h

Objeti vos:

Formar hábitos alimentares saudáveis para melhorar o desenvolvimento das capacidades

Conteúdo pedagógico:

1. Introdução sobre a alimentação e nutrição;

2. Estudo sobre os grupos de alimentos e nutrientes e a sua importância para uma dieta balanceada;

3. Classifi cação de nutrientes;

4. Boas práti cas alimentares: alimentos a evitar e formas de conservação;

5. Higiene pessoal e dos alimentos;

6. Promoção do consumo de produtos locais.

Educação Alimentar e Nutricional
Guiné-Bissau
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OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO:

1.  Identi fi cação de novos projetos com componente formati va a implementar em 2023, com respeti va apre-
sentação a convocatórias de fi nanciadores (públicos e privados).

Em 2022 foram identi fi cados os seguintes projetos com componente formati va a implementar em 2023:

1. FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA PREPARAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS QUE PARTICIPARÃO NOS PRO-
GRAMAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Público-alvo: voluntários dos Programas de Voluntariado Internacional 

Carga horária: 19h

Objeti vos:

Efetuar a avaliação primária da víti ma e identi fi car os respeti vos sinais de acidente ou incidente;

Identi fi car e aplicar as técnicas e procedimentos de avaliação e intervenção adequados a cada situação de 
acidente ou incidente;

Identi fi car e avaliar os sinais vitais da víti ma;

Identi fi car e agir em conformidade com o algoritmo de Suporte Básico de Vida;

Identi fi car e implementar as medidas preventi vas adequadas ao contexto de saúde dos países de desti no;

Preparar a parti da em cumprimento das orientações de saúde.

Conteúdo pedagógico:

1. Primeiros socorros: Avaliação primária da víti ma; Sinais e sintomas de alerta de doença ou acidente;

2. Técnicas e procedimentos de avaliação e intervenção para as seguintes situações: Feridas; Hemorragia; Fra-
turas, entorses, distensões, contusões e cãibras; Lesões oculares; Queimaduras (térmica, elétrica, química); 
Intoxicação por ingestão e/ou inalação; Hipotermia/golpe de calor; Insolação; Asfi xia; Hipoglicemia; Morde-
duras e picadas (reação anafi láti ca); Febre; Diarreia e Vómitos;

3. Avaliação de sinais vitais: Frequência cardíaca; Frequência respiratória; Temperatura corporal e Pressão 
arterial;

4. Algoritmo de Suporte Básico de Vida: Obstrução da Via Aérea; Posição Lateral de Segurança; Reanimação 
cardiopulmonar;

5. Medidas preventi vas no contexto de saúde dos países de desti no: Doenças transmiti das por vetores e prin-
cipais diferenças nos sistemas de saneamento;

6. Preparação da parti da: Consulta do viajante e Medicamentos essenciais e cuidados para a saúde.

Primeiros Socorros e Cuidados para a Saúde no Voluntariado Internacional
Portugal



- 30 -

Público-alvo: voluntários dos Programas de Voluntariado Internacional 

Carga horária: 19h

Objeti vos:

Reconhecer o direito dos seres humanos como direitos, liberdades e garanti as fundamentais;

Enquadrar a Agenda 2030 e os Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável como uma visão comum para a 
Humanidade;

Identi fi car mecanismos e comportamentos promotores de uma cidadania global com refl exos no desenvolvi-
mento humano;

Identi fi car as principais característi cas do voluntariado nacional e internacional;

Identi fi car os direitos e deveres das partes envolvidas nas práti cas do voluntariado.

Conteúdo pedagógico:

1. Direitos humanos e responsabilidades dos cidadãos: Instrumentos legais; e Papel das organizações não 
governamentais (ONG).

2. Uma visão comum para a Humanidade: Agenda 2030; e Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

3. Cidadania e parti cipação para uma cidadania mundial: Como educar para a cidadania mundial; e Parti cipa-
ção na vida da comunidade local e dimensão internacional.

4. Empenhamento cívico e inovação social: Promoção da tolerância e cooperação, prevenção e resolução de 
confl itos; e Cooperação para o desenvolvimento.

5. Voluntariado nacional e internacional: Diferentes domínios do voluntariado; e Solidariedade, desenvolvi-
mento e cooperação.

6. Responsabilidades das enti dades promotoras e dos voluntários: Direitos e deveres das enti dades e dos 
voluntários; Análise das necessidades dos promotores e da comunidade e Moti vações para o voluntariado e 
noção de relação de compromisso

2. FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO VOLUNTARIADO NACIONAL

Público-alvo: voluntários suscetí veis de parti cipar no projeto “Espaço Intergeracional” (perto de 100 pessoas)

Educação para a Cidadania no Voluntariado Internacional
Portugal

O Trabalho Colaborati vo e Intergeracional no Voluntariado
Portugal
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Carga horária: 4h

Objeti vos:

Promover uma comunicação intergeracional agregadora e inclusiva;

Promover a convivência e o desenvolvimento de relações intergeracionais.

Conteúdo pedagógico:

1. Principais conceitos e fenómenos na dinâmica intergeracional;

2. Principais característi cas subjacentes a uma comunicação intergeracional e inclusiva;

3. Principais técnicas e instrumentos promotores de um trabalho colaborati vo e inclusivo em contexto de 
voluntariado;

4. Exercício práti co: construção de uma ati vidade que identi fi que e evidencie as característi cas que cada ge-
ração pode mobilizar para uma convivência agregadora, intergeracional e inclusiva.

3. FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

Público-alvo: voluntários suscetí veis de parti cipar no projeto “Escola de Cidadania” e no projeto “Literacia 
Financeira” (perto de 60 pessoas)

Carga horária: 4h

Objeti vos:

Caracterizar o trabalho voluntário promovido pelas enti dades empresariais no âmbito da Responsabilidade 
Social Corporati va;

Refl eti r sobre os efeitos do voluntariado corporati vo na sociedade e na imagem empresarial.

Conteúdo pedagógico:

1. Desafi os contemporâneos acerca do terceiro setor;

2. O voluntariado empresarial e o seu potencial impacto;

3. Perfi l do voluntário empresarial e principais moti vações;

4. Direitos e deveres dos voluntários

O Voluntariado Corporati vo no Terceiro Setor
Portugal
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4. FORMAÇÕES NA GUINÉ-BISSAU NO ÂMBITO DO PROJETO QUALIFICAÇÃO PEDAGÓGICA

  

Público-alvo: corpo docente e direção do Liceu parti cipante no projeto Qualifi cação Pedagógica (perto de 60 
pessoas).

Carga horária: 360h

Objeti vos:

Desenvolver apti dões no âmbito da literacia informáti ca;

Ampliar as capacidades pedagógicas;

Aprender técnicas e ferramentas sobre planifi cação escolar.

Conteúdo pedagógico:

1. Literacia Informáti ca e Digital;

2. Pedagogia;

3. Planifi cação Escolar.

4. FORMAÇÃO NO BRASIL NO ÂMBITO DO PROJETO RÁDIOS EDUCATIVAS

Público-alvo: colaboradores e voluntários parti cipantes no projeto Rádios Educati vas (perto de 100 pessoas)

Carga horária: 10h

Objeti vos:

Desenvolver capacidades na gestão no meio radiofónico.

Conteúdo pedagógico:

1. Conceitos Básicos do Meio Rádio: Deontologia e Fontes de Informação; Voz, Fala e Comunicação, efeitos 
sonoros e silêncio; Linguagem e Escrita Radiofónica.

2. Instrumentos de Produção Radiofónica: O estúdio; So� ware de edição e Captação e Edição de Som.

3. Técnicas de Produção Radiofónica: Conceção de uma ideia de emissão; Captação de sons, Seleção e edição 
de áudio; Escrita de guião e Sonorização.

4. A Comunicação em Rádio: O Ato Criati vo (a sua expressividade e a sua adequação às estratégias de comu-
nicação); Realização de Programas (noções culturais e estéti cas; domínio absoluto de técnicas radiofónicas) e 
A importância do som (qualidade, critério de seleção e objeti vos comunicacionais)

Gestão do Meio Radiofónico

Brasil

Curso de Apti dões Pedagógicas no Ensino Secundário

Guiné-Bissau
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VOLUNTARIADO
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Desde sempre que a Solsef assenta numa vasta rede de voluntários. O Voluntariado é responsável por pro-
porcionar a jovens, e não só, experiências enriquecedoras e frutí feras para as suas vidas e comunidades, 
através de ações de curta e de longa duração.

No Voluntariado Nacional, a Solsef contou em 2022 com mais de 180 de voluntários de norte a sul do país 
e até de Espanha, que colocam a sua experiência nas mais variadas áreas ao serviço da missão da Solsef e 
permiti ram-nos alcançar muitos objeti vos que, sem essa preciosa ajuda, seriam muito di� ceis de alcançar.

No Voluntariado Internacional, área primordial de trabalho da Solsef, a associação desenvolveu programas 
de voluntariado de curta (Ponte e Missão Cor Unum) e longa duração (Voluntariado Missionário Espiritano e 
Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades) que potenciaram os projetos de Cooperação Interna-
cional para o Desenvolvimento.

VOLUNTARIADO NACIONAL

OBJETIVOS : 

1. Garanti r o desenvolvimento conti nuado de programas de voluntariado nacional;

2. Acompanhar as equipas de voluntariado nacional, em contextos diversifi cados, como forma de reforço 
insti tucional;

3. Identi fi car novos projetos a implementar em 2023.

ATIVIDADES EXECUTADAS NO ÂMBITO DO VOLUNTARIADO NACIONAL:

1. Dinamização da equipa de voluntariado empresarial do Oney Bank, no âmbito da Rede de Em-
presas pela Solidariedade, através da formação e acompanhamento de voluntários no âmbito do 
projeto de Literacia Financeira;

Desde janeiro até ao fi nal de maio a Solsef aliou-se ao Oney Bank para desenvolver o projeto Literacia Fi-
nanceira, uma iniciati va que alia a Responsabilidade Social Corporati va à Cidadania e que tem o objeti vo de 
promover a educação fi nanceira entre os jovens no âmbito da Educação para a Cidadania. Neste projeto, fo-
ram promovidas 58 sessões em 11 estabelecimentos de ensino, tendo contado com a parti cipação de 1627 
alunos/as desde o 3.º até ao 12.º ano e incluiu turmas de programas de Segundas Oportunidades, turmas 
de Ensino Profi ssional e turmas com alunos com Necessidades Educati vas Especiais. Além disso, esta edição 
também ultrapassou as fronteiras de Portugal, tendo sido realizadas três sessões com a Escola 35 do Agru-
pamento IV de Achada Lém, na Ilha de Santi ago (Cabo Verde). No âmbito deste projeto foram formados 15 
voluntários do Oney Bank que parti ciparam nas sessões acima descritas.

VOLUNTARIADO NACIONAL
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2. Mobilização do Coro Solidário da Solsef para eventos solidários

Durante 2022 foi possível dinamizar o Coro Solidário da Solsef, tendo ensaios regulares na sede da associa-
ção de forma a poder dar resposta aos pedidos de participação em celebrações solidárias. Com um total de 
16 voluntários, o coro participou em 14 cerimónias e celebrações solidárias.

3. Dinamização da Equipa Loja Solidária no âmbito da participação da Loja Solidária da Sol sem 
Fronteiras (Prenda Solidária) em Paróquias que adiram à Rede de Paróquias pela Solidariedade ou 
outras iniciativas solidárias vinculadas com a loja.

Com um total de quase 100 voluntários de norte a sul do país, a Equipa Loja Solidária conseguiu no decorrer 
de 2022 visitar 35 paróquias da nossa Rede de Paróquias pela Solidariedade. Adicionalmente, participou ain-
da em 5 eventos com a banca da Prenda Solidária (Jantar da Primavera Solsef, Fórum Missionário na Damaia, 
Arraial Solidário, Jantar de Aniversário Solsef, Mercadinho de Natal BMW) de forma a divulgar os produtos do 
nosso negócio social.

4. Acompanhamento contínuo dos voluntários da Equipa Sénior que participa no Atelier Empode-
rArte;

Desde 2020 que a Solsef tem em funcionamento um Atelier (EmpoderArte) onde são desenvolvidas ativida-
des de costura e outras manifestações de arte aplicadas em colaboração com uma vasta equipa de volun-
tários. O Atelier é, ao mesmo tempo, uma atividade de empreendedorismo que oferece oportunidades de 
empregabilidade a pessoas vulneráveis e uma atividade que promove o voluntariado, principalmente, em 
população sénior com o intuito de promover o envelhecimento ativo e saudável. Durante 2022 a Solsef conti-
nuou a acompanhar de perto a equipa de vários voluntários seniores que participam no Atelier EmpoderAr-
te. Esta equipa, composta por grupos de pintura, costura e voluntárias que a título individual contribuem para 
o funcionamento do nosso atelier através da pintura, da costura e de outras formas de manifestação das artes 
aplicadas, apoiam a concretização dos produtos comercializados através da Prenda Solidária.

5. Dinamização da Campanha Sorrisos de Papel, como forma de promoção de voluntariado inter-
geracional.

A Campanha Sorrisos de Papel é uma iniciativa de solidariedade desenvolvida pela Solsef anualmente, des-
de 2015, no tempo do Natal. A Campanha Sorrisos de Papel apresenta 3 grupos-alvo: 1.-Alunos das escolas 
em Portugal que adquirem e escrevem os postais sob uma ótica integrada na criatividade e a promoção dos 
valores da cidadania inclusiva; 2.-Utentes de lares geriátricos que recebem os postais com mensagens de 
reconforto e fraternidade sob uma perspetiva de fomento da comunicação intergeracional; e 3.-Os alunos 
dos centros escolares (inseridas em contextos empobrecidos além-fronteiras) para os quais reverte o lucro 
da venda dos postais.

Neste sentido, a Campanha tem, por um lado, uma dupla vertente solidária: 1.- ao adquirir um postal soli-
dário, estás a apoiar um projeto de promoção da educação, além-fronteiras, numa comunidade com baixos 
recursos, pois o lucro da venda dos postais é destinado anualmente a uma iniciativa solidária que aposta na 
educação de crianças e jovens empobrecidos e 2.- os destinatários dos postais são utentes (principalmente 
idosos) de Instituições de Solidariedade Social (nomeadamente em Portugal) afetados gravemente pelo iso-
lamento. A Campanha tem, por outro lado, uma vertente pedagógica de sensibilização destinadas aos alunos 
das Escolas em Portugal (responsáveis pela escrita dos postais e entrega das mesmas) no âmbito da educação 
em valores que promovem a solidariedade e a criatividade.
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Em 2022 contámos com o envolvimento de 25 grupos (entre escolas e catequeses) que parti ciparam nesta 
iniciati va através da aquisição de postais que foram entregues a cerca de 3500 idosos, tendo contribuído com 
mais de 4000€ para o projeto Qualifi cação Pedagógica.

6. Identi fi cação de novos projetos a implementar em 2023 com respeti va apresentação a convoca-
tórias de fi nanciadores (públicos e privados). 

Tendo em conta o atual perfi l etário dos voluntários nacionais da Solsef (90% são jovens de menos de 25 anos 
ou idosos de mais de 65 anos), em 2022 foi identi fi cado o projeto Espaço de Voluntariado Intergeracional, 
com o objeti vo de promover a colaboração e convívio entre os voluntários parti cipantes nas nossas ati vidades 
solidárias. Com 100 voluntários (jovens e séniores) da região da grande Lisboa como público-alvo, com este 
projeto pretende-se fomentar o envelhecimento ati vo e saudável tendo por base o potencial contributo dos 
idosos na realização de dinâmicas solidárias, bem como promover hábitos saudáveis em jovens através da 
inculcação do espírito solidário com os que mais precisam. O projeto foi candidatado para o cofi nanciamento 
da Câmara Municipal de Lisboa e aguardamos resolução.

1. Apoiar e desenvolver o Voluntariado Internacional de Curta, Média e Longa Duração, com integração dos 
voluntários nos nossos projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.

PROGRAMAS EXECUTADOS:

Projeto Ponte

O Projeto Ponte é uma ação de voluntariado realizada pelo movimento juvenil católico Jovens Sem Fron-
teiras em parceria com a Solsef e a Congregação dos Missionários do Espírito Santo. A edição de 2022 do 
projeto Ponte decorreu em Caió (Guiné-Bissau) e contou com a parti cipação de 10 voluntários sob o acompa-
nhamento do Pe. Raul Lima. A Solsef apoiou o projeto de 2022, realizando reuniões regulares com a equipa 
coordenadora da Ponte, acompanhando a formação, preparação e envio dos voluntários e com responsabili-
dade direta na gestão logísti ca e de tesouraria do mesmo.

Missão Cor Unum

O Missão Cor Unum é uma ação de voluntariado coordenada pelos Missionários do Espírito Santo em par-
ceria com a Solsef. Desti na-se a voluntários com mais de 30 anos e é desenvolvido pela Solsef em parceria 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

OBJETIVOS
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com a Liga Intensifi cadora da Ação Missionária (LIAM) e o Movimento Missionário de Professores (MO-
MIP), estando alargado a outros movimentos e leigos pertencentes à Família Espiritana. A edição de 2022 do 
Missão Cor Unum decorreu na Diocese de Ponta de Pedras, na Amazónia (Estado do Pará, Brasil) e contou 
com a parti cipação de 10 voluntários sob o acompanhamento do Pe. Hugo Ventura. A Solsef apoiou o projeto 
de 2022, tendo um responsável que acompanhou o grupo ao longo de todo o ano, sendo parte da equipa 
coordenadora, com responsabilidade direta na formação, preparação e envio dos voluntários, para além da 
gestão logísti ca e de tesouraria do mesmo.

Aprender Vivendo

O Aprender Vivendo é um Programa de Voluntariado Internacional de Curta Duração, realizado pela Solsef
em parceria com o Agrupamento de Escolas de Peniche, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e 
a Escola Secundária de Peniche, no âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC). Esta 
iniciati va tem como objeti vo facultar uma convivência missionária entre os professores e alunos de Portugal 
que partem em missão e a comunidade que os recebe. Em 2022 foi dado início à preparação da edição de 
2023 do programa Aprender Vivendo, que irá decorrer em agosto em Contuboel (Guiné-Bissau) e reunir um 
grupo de 5 jovens voluntários acompanhados por 2 professores e uma representante da Solsef que apoiará 
a coordenação do projeto.

Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades

O Voluntariado para o Desenvolvimento de Capacidades é um Programa de Voluntariado Internacional de 
Curta ou Média Duração, realizado pela Solsef junto dos seus parceiros locais, principalmente, nos Países 
Africanos de Língua Ofi cial Portuguesa-PALOP. Este ti po de projeto de voluntariado tem em vista a integração 
dos voluntários nos nossos projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento com o objeti vo de 
contribuir para o desenvolvimento de capacidades nas comunidades com as quais trabalhamos. Em 2022, 
contamos com a colaboração de 2 voluntários recrutados pela Ser Mais Valia e 2 voluntários/professores 
recrutados pelo CFAE-Centro Oeste, para a dinamização das ati vidades formati vas programadas no âmbito do 
projeto Capacitação Pedagógica, cofi nanciado pelo Insti tuto Camões I.P..

Voluntariado Missionário Espiritano

A Solsef conti nuou a fazer parte da equipa de Voluntariado Missionário Espiritano, apoiando a formação, 
envio e acompanhamento dos voluntários que, ao abrigo deste programa, partem em projetos de longa 
duração. Em 2022 foi feito o acompanhamento da voluntária Clara Amorim, que esteve em Nampula (Mo-
çambique) desde abril até outubro de 2022, e da Cristi na Fontes, que regressa defi niti vamente a Portugal em 
maio de 2023.

Equipa do projeto Aprender Vivendo 2023



- 38 -

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
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Em 2022 a Solsef tentou nutrir as relações com os principais parceiros: a Família Espiritana, os parceiros locais 
para a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e com fi nanciadores e insti tuições benfeitoras 
(nacionais e internacionais) que permitem à Solsef cumprir a sua missão de compromisso com os que mais 
precisam.

OBJETIVOS:

1. Fortalecer as relações com os diversos movimentos e membros da Família Espiritana;

2. Construir parcerias sólidas e de longa duração com os parceiros locais para a Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento;

3. Consolidar as relações insti tucionais com parceiros e fi nanciadores (nacionais e internacionais).

ATIVIDADES EXECUTADAS:

FAMÍLIA ESPIRITANA

1. Parti cipação nas ati vidades da Família Espiritana (por ex.: Magustos Missionários, Assembleias 
LIAM, Peregrinação da Família Espiritana, Encontros Nacionais dos Movimentos, etc.);

No ano de 2022 a Solsef conti nuou o reforço nesta proximidade através da presença em todas as ati vidades 
onde foi dada essa oportunidade, com voz ati va sempre que foi solicitado e permiti do. Destaca-se ainda o 
envolvimento e parti cipação ati va da Solsef no Magusto Missionários na Torre da Aguilha, na Peregrinação da 
Família Espiritana e na Reciclagem de Natal dos Missionários do Espírito Santo.

A Inês Souta, diretora executi va da Solsef, na  Reciclagem de Natal dos Missionários do Espírito Santo
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2. Dinamização das Campanhas de Solidariedade da Família Espiritana;

Tendo por base o impacto das Campanhas da Família Espiritana nos seus benefi ciários, a Solsef parti cipou 
ati vamente na sua dinamização junto dos grupos da LIAM, fazendo diversas visitas presenciais a reuniões de 
vários grupos.

3. Parti cipação ati va na identi fi cação e formulação de projetos de desenvolvimento liderados por 
missões espiritanas;

Em 2022 a Solsef apoiou a identi fi cação e formulação de três novos projetos de desenvolvimento liderados 
por missões espiritanas.

4. Conti nuação da realização de reuniões regulares com os Provinciais dos Missionários e Missio-
nárias do Espírito Santo;

A Solsef conti nuou a marcar presença nas reuniões de equipa mista, que se realizam trimestralmente. Assim 
como reuniu frequentemente, sempre que perti nente, com o Provincial dos Missionários do Espírito Santo.

5. Prossecução da parti cipação ati va no Conselho de Animação Missionária Espiritana – CAME;

A Solsef manteve a parti cipação ati va no CAME, estando presente nas duas reuniões realizadas em 2022, em 
Coimbra.

6. Sensibilização e mobilização dos Jovens Sem Fronteiras (JSF) para um senti do de pertença aos 
projetos desenvolvidos pela Solsef, através do fortalecimento dos laços entre JSF e Solsef, po-
tenciando a proximidade durante momentos-chave da relação Solsef-JSF (por ex.: Campanha de 
Natal, parti cipação em encontros nacionais e regionais, etc.).

O ano de 2022 foi pautado pela conti nuidade das boas práti cas já iniciadas em anos anteriores, nomeada-
mente o acompanhamento mais próximo e estruturado do grupo de voluntários do projeto Ponte e o traba-
lho de proximidade no que respeita ao envolvimento dos grupos JSF na Campanha de Natal (foram manti dos 
os contactos telefónicos e emails regulares, bem como a criação de grupos de WhatsApp por região, dinami-
zadas reuniões online com os animadores, bem como feitas visitas às várias regiões). A Solsef teve também 
oportunidade de parti cipar no Encontro Nacional JSF.

Ati vidade com os JSF da Região Centro
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PARCEIROS LOCAIS PARA A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL                
PARA O DESENVOLVIMENTO

1. Culti vo das relações manti das com os vários parceiros locais, a saber: Cáritas Diocesana de Bafa-
tá, Diocese de Ponta de Pedras, Missionárias do Espírito Santo e Congregação das Irmãs de Santa 
Teresinha do Menino Jesus.

De forma a acompanhar os projetos de cooperação para o desenvolvimento bem como reforçar as relações 
com os vários parceiros locais, além dos contactos e reuniões online habituais para acompanhamento e iden-
ti fi cação dos projetos, em 2022 ocorreram as seguintes visitas a terreno:

· Janeiro de 2022 – Libertad Jiménez (Técnica de Projetos)

Objeti vo da visita: acompanhamento da Fase II do projeto “Capacitação Pedagógica”, em Bafatá (Guiné-Bis-
sau), bem como identi fi cação de novos projetos de cooperação, junto da equipa da Cáritas Diocesana de 
Bafatá (representada pelo P. Lúcio Brentegani e P. Paulo de Pina)

· Abril de 2022 –Libertad Jiménez (Técnica de Projetos)

Objeti vo da visita: acompanhamento da Fase II do projeto “Capacitação Pedagógica”, em Bafatá (Guiné-Bis-
sau), bem como identi fi cação de novos projetos de cooperação, junto da equipa da Cáritas Diocesana de 
Bafatá (representada pelo P. Lúcio Brentegani e P. Paulo de Pina)

· Setembro de 2022 – Raquel Carreira (Administrati va)

Objeti vo da visita: reunião com o parceiro do projeto “Rádios Educati vas” em Belém (PA -Brasil), representa-
do Bispo da Diocese de Ponte de Pedras e Missionário do Espirito Santo D. Teodoro Tavares.

Adicionalmente, a Solsef conti nuou a reforçar as parcerias de implementação dos projetos, com contacto 
contí nuo, ao longo do ano, com todos os parceiros.

A Libertad Jiménez, técnica de projetos, durante a visita da Fase II do projeto “Capacitação Pedagógica” 
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INSTITUIÇÕES PORTUGUESAS E INTERNACIONAIS

1. Consolidação de relações insti tucionais e parcerias com Insti tutos Públicos que colaboram com 
a Solsef (IPDJ IP, IEFP, Insti tuto Camões, Câmara Municipal de Lisboa e Autoridade Tributária e 
Aduaneira);

Foram manti das as boas relações insti tucionais com os vários Insti tutos Públicos que colaboram com a Solsef, 
quer através da recorrente relação inerente à gestão de projetos e ações fi nanciadas pelos insti tutos, quer 
através da parti cipação em ati vidades, seminários e palestras dinamizados pelos respeti vos insti tutos públi-
cos. Assim sendo, em 2022, a Solsef esteve presente:

· Evento comemorati vo do Dia Mundial da Saúde Mental, a 8 de outubro, organizado pelo IPDJ, I.P.

· Semana da Juventude, 19 e 20 de outubro, organizado pela Câmara Municipal de Lisboa

2. Aprofundamento de parcerias estratégicas com Associações e Fundações que apoiam e colabo-
ram com o trabalho desenvolvido pela Solsef (APARF, Ser Mais-Valia, CFAE CENTRO OESTE, FEC e 
Dona Ajuda);

Em 2022 foi manti do um contacto próximo com a Ser Mais-Valia e o CFAE CENTRO OESTE, tanto no âmbi-
to do acompanhamento da implementação do projeto Capacitação Pedagógica, cofi nanciado pelo Insti tuto 
Camões IP, (que contou com voluntários de ambas as insti tuições), como na formulação conjunta do projeto 
Qualifi cação Pedagógica.

Relati vamente à APARF, 2022 foi um ano de celebração onde a Solsef teve a oportunidade de parti cipar no 
encontro de aniversário da associação em junho de 2022 em Fáti ma. Foram também manti dos contactos no 
âmbito do apoio aos alunos bolseiros do Centro Educacional Irmã Valdelícia, por parte da APARF.

À FEC e Dona Ajuda foram enviadas notícias do projeto Nutrição Higiene, no âmbito do apoio que ambas as 
instituições prestaram ao mesmo.

3. Afi rmação como uma organização competente e credível, junto das Insti tuições Internacionais 
(MISEREOR e Cáritas do Vati cano).

Em 2022 foi manti do contacto com as Insti tuições Internacionais que a Solsef já ti nha relação. Com a Mise-
reor foi manti do contato no âmbito das candidaturas apresentadas, a saber do projeto Rádios Educati vas e 
do projeto Qualifi cação Pedagógica. Com a Cáritas do Vati cano, foi também manti da a relação e aguardamos 
a indicação da possibilidade de candidatura de novo projeto ao apoio da insti tuição.
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COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA
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A comunicação na Solsef é uma área que tem crescido durante todos os anos de diversas formas, por um lado 
em termos de visibilidade e alcance, mas por outro, também em termos de profissionalismo e qualidade. Em 
2022 continuou a aprofundar-se a identidade visual da Associação, fizeram-se esforços adicionais para chegar 
a novos meios de comunicação e envolveram-se novos voluntários e plataformas numa constante dinâmica 
de interação, divulgação e utilização da comunicação como veículo de educação e mudança de mentalidades 
e comportamentos.

OBJETIVOS:

 

1. Planificar a comunicação da Solsef, com o objetivo de aumentar o alcance da comunicação;

2. Reforçar a proximidade e notoriedade da Solsef junto dos públicos internos e externos;

3. Potenciar a representação institucional da Solsef em plataformas, redes e eventos estratégicos.

ATIVIDADES EXECUTADAS:

1. Definição e execução de Planos de Comunicação para atividades recorrentes e projetos imple-
mentados;

As campanhas recorrentes da Solsef viram-se planificadas com um detalhe ainda maior e mais cuidado em 
2022, tendo começado a Associação a comunicar e a preparar as campanhas com uma antecedência cada vez 
maior, nomeadamente no que concerne à Consignação Fiscal e à Campanha de Natal.

O mesmo foi feito no que diz respeito a projetos executados em 2022, tendo sido todos devidamente publici-
tados nos diferentes canais dinamizados pela associação e os resultados comunicados aos vários benfeitores 
e doadores.

 

2. Esquematização e planificação mensal da comunicação Always-On da Solsef nos canais digitais;

A comunicação Always-On nos canais digitais continuou a ser cuidadosamente planeada, incluindo sempre 
espaço para poder divulgar novidades, notícias e comunicações dos parceiros na rede social Facebook. Assim 
sendo, pode considerar-se que esta tipologia de comunicação foi planificada em 4 frentes:
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Facebook Institucional

Uma rede social em que a Solsef conseguiu atingir já mais de 8500 seguidores e o meio de divulgação por 
excelência dos conteúdos da associação, é diariamente feita uma gestão dos conteúdos prioritários por for-
ma a poder comunicar-se notícias dos projetos e das iniciativas, chamada de voluntários e participação em 
campanhas, agradecimentos a doadores e financiadores, visibilidade do trabalho dos parceiros em Portugal e 
no terreno, divulgação de iniciativas de angariação de fundos e respetivos resultados e ainda campanhas de 
comunicação que estejam em vigor.

A página de Facebook da Solsef tem vindo a crescer de forma contínua e sustentada. Entre 1 de janeiro de 
2022 e 1 de janeiro de 2023, a página cresceu em 807 seguidores e teve um alcance de 239.256 contas. Adi-
cionalmente, as nossas publicações atingiram perto de 20.000 reações, entre comentários, partilhas, gostos, 
etc.

Instagram Feed Institucional

A planificação da comunicação no Feed de Instagram é o que permite que haja regularmente publicações com 
cariz educacional (‘Sabias que…’) de forma intercalada com fotografias de projetos, iniciativas ou eventos da 
Associação. Desta forma, há um cuidado estudado em manter a grelha de publicações harmoniosa, equili-
brando as cores suaves dos conteúdos de ECG com as cores vibrantes das fotografias que são inseridas nesta 
plataforma. Deste modo, a página já conseguiu alcançar quase 1700 seguidores.

O perfil de Instagram, à semelhança do de Facebook, também tem vindo a crescer. Entre 1 de janeiro de 2022 
e 1 de janeiro de 2023, a página aumentou em 258 seguidores e teve um alcance de 29.595 perfis.

Instagram Stories Institucional

Em 2022 reforçou-se a atenção a esta funcionalidade da rede social Instagram para se delinear um detalhado 
plano de comunicação, por forma a utilizar todas as potencialidades deste dispositivo e assim aumentar a 
interação e a relevância da página da Solsef junto dos seus seguidores. Paralelamente e articuladamente com 
o plano de comunicação no Instagram Feed, a comunicação em Instagram Stories esforçou-se por ser mais 
interativa e, igualmente, intercalar temas de Educação para a Cidadania com memórias, fotografias e vídeos 
de acontecimentos da Solsef.

YouTube

No perfil de YouTube foram publicados 28 vídeos de diversos temas relacionados com o trabalho da Solsef 
mas, sobretudo, de divulgação das nossas campanhas de angariação de fundos e dos nossos projetos de 
Cooperação Internacional. Entre 1 de janeiro de 2022 e 1 de janeiro de 2023 conseguimos mais de 6.900 
visualizações, que contabilizaram quase 55 horas visionadas.

LinkedIn

Por outro lado, a Solsef também conta com um perfil de LinkedIn, que passou de 265 para 354 seguidores 
em 2023, sendo que o número de visualizações da página aumentou um 182,1 % e o de visitantes únicos um 
154,5%.
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Além dos canais institucionais, em 2022 foram criadas redes sociais específicas para dar maior visibilidade ao 
trabalho desenvolvido pelo atelier EmpoderArte e divulgar os produtos da Loja Solidária na comunicação da 
Solsef, que passaram a ter o seu próprio plano de comunicação em paralelo. A página de Facebook da Prenda 
Solidária conta, a dia 1 de março de 2023, com 1.389 seguidores e de Instagram, à mesma data, com 527.

4. Monitorização e definição da estratégia de melhoria do posicionamento do site da Solsef e 
Prenda Solidária;

Com o lançamento de novo site institucional e loja para a prenda solidária em março de 2022, com o apoio 
do IPDJ IP, foi necessário fazer o acompanhamento e monitorização do posicionamento online dos mesmos, 
de forma a aumentar o número de visitantes orgânicos. Para tal, são recorrentemente monitorizadas as pala-
vras-chave usadas e avaliados o link building interno, o tempo de carregamento das páginas, etc.

5. Garantia que os instrumentos de comunicação estão a funcionar de forma coerente e integrada 
(site, redes sociais, boletim, newsletters e mailinglist, flyers institucionais, etc.);

Em 2022 foi feita uma reflexão interna sobre a forma de comunicar e apresentar a associação. Fruto dessa 
reflexão, foi feita uma revisão dos conteúdos do site, das redes sociais, flyers, roll ups e materiais de comuni-
cação da associação.

6. Aumento de subscritores da newsletter Solsef através da interação de voluntários, parceiros e 
amigos nas redes sociais;

Em 2022 foi feito um levantamento de todos os voluntários, parceiros, doadores e contactos da Solsef que 
ainda não subscreviam a nossa newsletter e foi feito um envio massivo de convite de subscrição da mesma, 
tendo a mesma aumentado o número de subscritores em 22,6%. Adicionalmente, em 2021 foi criada uma 
mailing list para os clientes da Prenda Solidária, que em 2022 aumentou o seu número de subscritores em 
mais de 165%.

7. Publicação do Boletim Anual e envio do mesmo aos sócios, em formato físico e digital;

Foi publicado o Boletim Anual com 16 páginas e 4500 tiragens, tendo sido um importante veículo de comuni-
cação que foi enviado aos sócios por ocasião da convocatória para a 58.ª Assembleia Geral, e que serviu tam-
bém para dar a conhecer a Solsef a novos públicos que contactaram com a associação, por forma a estimular 
a confiança e a reforçar a ligação.



- 47 -

8. Construção e envio de e-mail marketing em função dos diferentes objetivos (informação, divul-
gação, angariação de fundos, etc.);

O e-mail marketing continuou a ser uma ferramenta importante para trabalhar a comunicação com os sócios 
e seguidores próximos da Solsef, tendo sido enviados 29 e-mails - mais um e-mail por ocasião do aniversário 
de cada sócio - o que se traduz numa média de cerca de 2 e-mails por mês, um volume que demonstra que 
a associação se preocupou em transmitir novidades, informações e campanhas com regularidade, mas sem 
sobrecarregar o público. Quanto à temática dos e-mails, nota-se que estão principalmente focados na divul-
gação de campanhas, eventos e formações em que a ONGD necessita de captar participantes, pelo que se 
considera ainda a explorar os e-mails com cariz informativo.

 9. Publicação de pelo menos uma notícia mensal no Jornal Ação Missionária;

O jornal Ação Missionária tem vindo a ser uma plataforma parceira cada vez mais sinérgica com a Solsef, 
uma vez que a associação tem vindo a participar de forma muito regular nesta publicação. Foi publicada pelo 
menos uma notícia ou campanha da Solsef no jornal Ação Missionária, sendo que na maioria dos meses a 
ONGD contribuiu com duas participações editoriais. Para além disso, nota-se um equilíbrio positivo entre 
a divulgação de campanhas de angariação de fundos - que arrecadaram em 2022 um número superior de 
participantes que tomaram conhecimento das mesmas através deste jornal - e a divulgação de novidades 
e notícias das atividades e dos projetos da Solsef, o que tem resultado numa relação mais próxima com os 
leitores do Ação Missionária.

 10. Humanização da comunicação com ênfase na tónica emocional;

Apesar de todas as plataformas, dos planos e das campanhas, a comunicação da Solsef quer-se primeira-
mente humana, próxima e personalizada. Foi também esse um dos focos desta área de atuação em 2022, 
tentando responder a todos os comentários de forma individual, partilhar todas as menções e abordagens da 
associação, analisar atentamente cada mensagem e responder adequadamente a cada dúvida que nos che-
gou. Adicionalmente, a comunicação de um para um nunca foi esquecida e, sempre que possível, abordou-se 
os sócios, voluntários e amigos da Solsef de forma individual, para que todos saibam que são valorizados 
pela associação e que quando a Solsef comunica pretende não só transmitir uma mensagem, mas também, 
e sobretudo, escutar.

 11. Presença nos Media de forma a reforçar a imagem de confiança da associação;

Ao longo de 2022, a Solsef marcou presença em diversos meios de comunicação de forma a participar em 
entrevistas sobre diversos temas ligados a iniciativas da associação, nomeadamente:

Rádio:

- RR (programa Ecclesia) – Apresentação do projeto Rádios Educativas

- RDP África (programa Manual de Instruções) – Divulgação, de uma forma geral, do trabalho da Solsef e da 
Prenda Solidária.
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Televisão:

- RTP 2 (programa Ecclesia) – Explicação dos projetos de voluntariado além-fronteiras que decorreram em 
2022: Projetos Ponte e Missão Cor Unum

- RTP África (programa Bem-Vindos) – Exposição da Prenda Solidária e de alguns produtos

- Sic Internacional (programa Alô Portugal) – Apresentação do trabalho da Solsef, do Atelier EmpoderArte e 
dos produtos da Prenda Solidária.

Jornal:

- Público (Peça jornalísti ca no P3) – Explicação do surgimento da Prenda Solidária

O  presentador Miguel Costa com a Cristi na, a nossa costureira na altura, durante a emisão do programa Alô Portugal
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
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No ano de 2022, com os efeitos da inflação, a não aprovação de candidaturas a projetos de diversos financia-
dores e a instabilidade que se verificou na equipa executiva, nomeadamente ao nível da mudança de Recur-
sos Humanos na área da loja solidária, a sustentabilidade financeira apresentou-se mais frágil. A sustentabi-
lidade financeira é uma premissa essencial para a saúde e bom funcionamento de qualquer organização e o 
ano de 2022 foi desafiante para a Solsef.

Apesar do forte crescimento nas vendas online da Prenda Solidária, houve uma redução de donativos par-
ticulares face ao ano anterior, apenas colmatado pela possibilidade de retoma de dinamização de eventos.

A Solsef contou, contudo, com bons resultados na Campanha de Consignação Fiscal do IRS, na Campanha de 
Natal e conseguiu identificar uma estratégia para aproximação a Empresas Solidárias.

OBJETIVOS :

1. Aumentar as receitas provenientes das quotas de sócios;

2. Alargar a Rede de Paróquias pela Solidariedade;

3. Reforçar a Rede de Escolas pela Solidariedade;

4. Definir novas abordagens a empresas com o objetivo de criar uma Rede de Empresas pela Solidariedade;

5. Aumentar as receitas próprias, através da dinamização da Prenda Solidária;

6. Promover eventos de angariação de fundos como forma de reforçar a sustentabilidade da Solsef e a con-
secução dos seus projetos;

7. Aumentar as receitas provenientes da Campanha de Consignação Fiscal;

8. Investir na elaboração de candidaturas a financiamento de fundos públicos, agências e fundações (nacio-
nais e internacionais).
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INICIATIVAS EXECUTADAS PARA A ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
PRÓPRIOS:

SÓCIOS

1. Dinamização de Campanha Anual de Recuperação de Quotas de Sócios;

Foi dinamizada em dezembro de 2022 uma campanha de Recuperação de Quotas de Sócios, que permiti u 
recuperar 570,00€ de quotas.

REDE DE PARÓQUIAS PELA SOLIDARIEDADE

1. Criação de uma agenda de parti cipação em Missas Solidárias de Norte a Sul do País;

Foi criada uma agenda de Missas Solidárias de Norte a Sul do País. Abaixo indicamos quadro com as datas, 
locais e valores:

Data Local Valor angariado

29 e 30 de janeiro Paróquia da Abrigada e da Ota 535,67€

05 e 06 de fevereiro Paróquia de São Mamede (Rato) 1527,00€

12 e 13 de fevereiro Paróquias da Atouguia da Baleia e Serra d’el 
Rey 762,30€

26 e 27 de fevereiro Paróquia de Tires 717,37€

05 e 06 de março Paróquia de Afonsoeiro e Pastorinhos 691,42€

12 e 13 de março Igreja de São Domingos (Baixa) 471,42€
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Data Local Valor angariado

12 e 13 de março Paróquia do Vale de Chelas 720,65€

19 e 20 de março Paróquia de Linda-a-Velha 701,49€

26 e 27 de março Paróquia dos Santos Mártires 491,50

02 de abril Capela da Estrela 69,02€

03 de abril Capela do Vale de Santo António 55,50€

09 e 10 de abril Paróquia de Loures 708,35€

23, 24 e 30 de abril e 1 de maio Santuário do Cristo Rei 341,00€

01 de maio Basílica de Mafra 65,00€

07 e 08 de maio Paróquia de Mértola 356,26€

14 e 15 de maio Paróquia Quinta do Anjo 305,57€

21 e 22 de maio Paróquia da Trafaria 266,05€

28 e 29 de maio Paróquia de Unhos e Catujal 445,42€

28 e 29 de maio Capela de Nossa Senhora da Quietação 88,90€

04 e 05 de junho Paróquia da Abóboda 641,49€

18 e 19 de junho Paróquia de Joane 824,35€

18 e 19 de junho Paróquia da Parede e Murtal 778,78€
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Data Local Valor angariado

25 e 26 de junho Paróquia de Carcavelos 706,86€

14 e 15 de agosto Paróquia da Arrentela e Torre da Marinha 407,7€

27 e 28 de agosto Paróquias da Silva, Vila Boa, Abade de Neiva e 
Tamel 820,78€

03 e 04 de setembro Paróquia de Barcelos 576,45€

03 e 04 de setembro Paróquia de Nova Oeiras e São Julião da Barra 1436,97€

17 e 18 de setembro Basílica da Estrela e Lapa 394,15€

24 e 25 de setembro Paróquia de Algueirão Mem-Martins 505,98€

01 e 02 de outubro Paróquia de Alcabideche 1237,00€

08 e 09 de outubro Paróquia do Carregado 401,37€

15 e 16 de outubro Unidade Pastoral de Sintra 1437,59€

29 e 30 de outubro Paróquia de Benfica 1405,43€

29 e 30 de outubro Paróquia de Peniche 545,15€

26 e 27 de novembro Paróquias de Vila Seca, Gilmonde, Fornelos e 
Cristelo 1007,65€

03 e 04 de dezembro Paróquias de Divino Salvador de Lemenhe, San-
ta Maria de Nine, e Santa Eulália de Arnoso 712,07€

Total angariado em missas solidárias em 2022 23.159,66€
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2. Dinamização da interação com as comunidades paroquiais, através do Coro Solidário e outras 
atividades de sensibilização sobre os valores da solidariedade.

Em 2022 o Coro Solidário da Solsef esteve presente em 14 celebrações solidárias:

Data Evento

06 de março Missa da Catequese – São Mamede

03 de abril Missa da Catequese – São Mamede

23 de abril Batizado Solidário – Simão Cardoso Leite

01 de maio Missa da Catequese – São Mamede

01 de maio Missa de Aniversário LIAM Mafra

15 de maio Missa de Aniversário LIAM Turcifal

21 de maio Profissão de Fé – São Mamede

27 de maio Crisma Colégio S. Bernardes – Sé

04 de junho Profissão de Fé – São Mamede

02 de julho Missa da Peregrinação da Família Espiritana a Fátima

16 de julho Casamento Solidário – Tiago e Susana

16 de outubro Missa Solidária – Unidade Pastoral de Sintra

21 de outubro Evento de Aniversário Solsef

13 de novembro Magusto Missionário Torre da Aguilha
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REDE DE ESCOLAS PELA SOLIDARIEDADE

1. Dinamização da Campanha Sorrisos de Papel junto das escolas no tempo de Natal;

Em 2022 contámos com o envolvimento de 25 grupos (entre escolas e catequeses) que parti ciparam nesta 
iniciati va através da aquisição de 3980 postais que foram entregues a cerca de 3500 idosos, tendo contribuído 
com mais de 4000€ para o projeto Qualifi cação Pedagógica

2. Divulgação da Campanha de Consignação Fiscal junto de Escolas através da promoção de ses-
sões de educação fi nanceira no âmbito do projeto “Literacia Financeira”;

Com o objeti vo geral de promover a “educação fi nanceira” no âmbito da Educação para a Cidadania, a Sol-
sef promoveu, de janeiro a junho de 2022, 58 sessões de literacia fi nanceira em 16 escolas, com o apoio 
de voluntários devidamente formados no âmbito do projeto. Tendo alcançado cerca de 1.600 benefi ciários 
diretos e mais de 5.000 indiretos, no âmbito deste projeto foi divulgada a campanha de consignação fi scal da 
associação.

REDE DE EMPRESAS PELA SOLIDARIEDADE

1. Reforço da rede de empresas colaboradoras através da diversifi cação de iniciati vas solidárias 
providas no âmbito empresarial.

Em 2022, a Solsef reforçou a relação com as empresas que já colaboraram com a associação em anos ante-
riores, através do envio de uma campanha de mailing que dava feedback do projeto apoiado pela empresa. 
Adicionalmente, foram defi nidas Iniciati vas Solidárias passíveis de apresentar a empresas que nos contactem 
com o intuito de trabalhar com a associação.

Aluna da catequese de Peniche entregando um postal no âmbito da iniciati va Sorrisos de Papel
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PRENDA SOLIDÁRIA

1. Dinamização da Campanha de Natal;

A Campanha de Natal é uma iniciativa de solidariedade desenvolvida pela Solsef anualmente, desde 1993, 
no tempo do Natal. De um modo geral, a Campanha de Natal é uma iniciativa de fundraising que pretende 
angariar fundos para apoiar anualmente um projeto de desenvolvimento no âmbito da educação ou da saúde 
em comunidades, além-fronteiras, com índice de Desenvolvimento Humano Baixo-IDH. Em concreto, a Cam-
panha de Natal pretende ser, ao mesmo tempo, uma oportunidade para educar em valores (em sintonia com 
o nosso eixo de atuação de Educação para a Cidadania), através do exercício coleti vo da solidariedade a favor 
da educação e saúde de crianças e jovens empobrecidos, e um canal de fundraising para conseguir a concre-
ti zação de ações sociais que requerem um investi mento de recursos. Os Jovens sem Fronteiras são, todos os 
anos, os principais embaixadores das nossas Campanhas de Natal. Junto das suas paróquias, contribuem na 
divulgação da nossa missão de solidarização do mundo e dinamizam a venda de produtos e a captação de 
donati vos para conseguir recursos a favor do projeto apoiado no ano correspondente. Junto dos Jovens sem 
Fronteiras, trabalhamos valores da cidadania como o trabalho em equipa, o apoio mútuo, a consecução de 
objeti vos comuns e a atenção às necessidades de quem mais precisa. Também contamos com uma vasta rede 
de insti tuições e parti culares que contribuem anualmente, com as suas compras solidárias e os seus donati -
vos, para o sucesso da Campanha de Natal.

Em 2022 contamos com cerca de 120 Jovens Sem Fronteiras que colaboraram na Campanha de Natal, num 
total de 19 grupos envolvidos de Norte a Sul do país. De setembro a dezembro contámos ainda com 11 paró-
quias que receberam as nossas bancas solidárias, cerca de 460 parti culares e empresas que contribuíram com 
a Campanha através de donati vos e compras solidárias, tendo conseguido angariar cerca de 33500,00€ para 
o projeto Qualifi cação Pedagógica.

2.  Defi nição e implementação de plano de Produção Anual do atelier EmpoderArte;

Em 2022 foi defi nido e implementado um plano de produção anual do atelier EmpoderArte, que se materiali-
zou na produção de cerca de 23000 unidades de arti gos produzidos (em mais de 160 arti gos diferentes, entre 
costura, pintura, montagem e design de arti gos). 

3. Divulgação da iniciati va “Celebrações Solidárias”.

Os nossos sócios e amigos conti nuam a convidar a Solsef a estar presente nas suas celebrações, tornando-as 
solidárias. Em 2022, além da presença do Coro Solidário num casamento e num bati zado, também foram 
elaborados arti gos para 5 celebrações solidárias diferentes: 3 bati zados e 2 casamentos. À semelhança de 
anos anteriores, ao longo de todo o ano surgiram também diversas angariações de fundos no Facebook, por 
ocasião de diversos aniversários.
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EVENTOS SOLIDÁRIOS

1. Implementação da agenda de Eventos Solidários.

Em 2022 a Solsef dinamizou os seguintes Eventos Solidários:

· Jantar de Primavera – 13 de maio

Jantar solidário no Restaurante Clase, que contou com a presença de cerca de 70 sócios e amigos da Solsef 
que ajudaram a angariar 760,00€ para o projeto “Nutrição e Higiene”, em Bafatá (na Guiné-Bissau).

· Arraial Solidário – 17 de julho

Arraial solidário no jardim da Casa Provincial Espiritana em Lisboa, que contou com a presença de cerca de 
90 sócios e amigos da Solsef que ajudaram a angariar 1300,00€ para o projeto “Missão Cor Unum”, no Estado 
do Pará (no Brasil).

· Jantar de Aniversário da Solsef – 21 de outubro

Jantar solidário pela ocasião da celebração dos 29 anos da Solsef, na Canti na das Freiras, que contou com a 
presença de cerca de 70 sócios e amigos da Solsef que ajudaram a angariar 450,00€ para o projeto “Qualifi -
cação Pedagógica” , em Empada (na Guiné-Bissau).

· Ensaio Geral Solidário – 2 de dezembro

No âmbito da iniciati va da Companhia Nacional de Bailado (CNB) de realizar um Ensaio Geral Solidário (EGS) 
do bailado “Giselle”, a Solsef foi uma das quatro associações escolhidas para benefi ciar do evento que de-
correu no Teatro Nacional de São Carlos no dia 02 de dezembro de 2022 às 20:00h. Através dos donati vos 
angariados pela distribuição de 140 convites cedidos pela CNB a Solsef, conseguiu angariar 1750,00€ que 
reverteram para o Projeto “Qualifi cação Pedagógica”, em Empada (na Guiné-Bissau).

Elementos da Direção Social da Solsef durante o jantar de aniversário da Associação
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CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO FISCAL

1. Divulgação da Campanha de Consignação Fiscal do IRS.

A Solsef conseguiu cumprir a planifi cação da Campanha de Consignação Fiscal, através das seguintes inicia-
ti vas:

1. Empresas de meios, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia que foram contactadas no senti do de apoiar 
a divulgar nas zonas de atuação;

2. Empresas de contabilidade que foram alvo de campanha de mailing e contato telefónico no senti do de 
ajudar a ser uma ponte com os parti culares;

3. Restaurantes e cafés que foram contactados no senti do de apoiarem a divulgar a campanha junto dos seus 
clientes.

A Inês Souta, diretora executi va, durante a distribuição de material de divulgação da campanha de IRS
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4. Distribuição de fl yers;

5. Divulgação junto e através dos voluntários, sócios e amigos;

6. Elaboração de vídeos e divulgação online e execução de campanhas de mailing ao longo dos meses março 
a junho

Todos estes contatos que foram feitos com apoio da Direção Social, Equipa Executi va e amigos e voluntários 
da Solsef, permiti u conseguir um resultado total de 23 270,75 €.

INICIATIVAS PARA CANDIDATURAS A PROJETOS:

1. Criação de uma agenda de candidaturas a fi nanciamento de fundos públicos, agências e funda-
ções (nacionais e internacionais) como forma de garanti r a sustentabilidade dos projetos;

Foi executado um calendário anual de candidaturas a insti tutos públicos e privados e outras linhas e fundos 
de forma que a Solsef conseguisse candidatar os seus projetos a estas enti dades.

2. Implementação de uma agenda de candidaturas, com a sua respeti va calendarização de elabo-
ração e entrega

Com base na agenda de candidaturas, foram elaboradas candidaturas a diversos fi nanciadores públicos e 
privados no decorrer de 2022.
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