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1. Sumário Executivo
O Relatório de Atividades 2017 reflete o exercício da atividade da ONGD – Leigos para
o Desenvolvimento (LD), destacando os principais avanços e os maiores desafios
vividos ao longo do ano, enquadrados no Plano de Atividades 2017 e no Plano
Estratégico 2016-2020. Tendo em conta os objetivos definidos, foi um ano bastante
positivo ao serem alcançados os principais propósitos, nomeadamente ao nível da
consolidação de projetos, da preparação de processos de avaliação, de phasing out e
de ações de diagnóstico. Além dos resultados alcançados, foram ainda negociadas
condições, parcerias e metas estratégicas, algumas delas iniciadas ainda em 2017, que
ajudarão à implementação de novos ou ao reforço de atuais projetos e desafios em
2018. De uma forma geral, o ano de 2017 consolidou ações e resultados, tanto do
ponto de vista físico como financeiro, graças à capacidade de antecipação de
tendências e possibilidades, e à busca de soluções e alternativas que permitem, por
um lado, dar resposta às principais necessidades, e por outro, acrescentam
oportunidades de aprendizagem e de inovação.
Desde 2014, os Leigos para o Desenvolvimento têm vindo a consolidar o seu exercício
de equilíbrio, de maneira a ajustar a capacidade de resposta às condições reais de
financiamento e de número de voluntários. Atendendo às necessidades do terreno que
se mantêm imensas e às solicitações de entidades locais e dioceses, que continuam a
ver nos LD o parceiro chave para intervenções de desenvolvimento local de longo
prazo, continuamos a acreditar que prudência, gestão criteriosa, fidelidade à missão e
criatividade, nos ajudarão a intervir e a preparar o futuro de uma forma mais
sustentável. Esta gestão atenta permitiu que os últimos 3 anos correspondessem a um
período de evolução positiva, terminando o ano 2017 com a validação do processo e
das principais estratégias espelhadas no Plano Estratégico LD 2016-2020. Destaca-se
de forma particular o reforço do resultado líquido financeiro, o que permitiu a
passagem do capital próprio para valores positivos, e o número de candidatos
disponíveis para partir em missão, fruto de novas soluções formativas.
O ano de 2017 alcançou assim a grande maioria dos seus objetivos e resultados, com
exceção da conclusão da construção do centro de recursos na Missão de Porto Alegre,
do cancelamento do arranque do projeto de desenvolvimento previsto para Titimane
- Moçambique, por falta de acordo entre a EDP e as entidades oficiais moçambicanas,
e da área da Comunicação, nomeadamente ao nível da validação do Plano Estratégico
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e da renovação do website, que ficaram reprogramados para o início do ano de 2018.
Como previsto, foi um ano com grande estabilidade, alinhamento e foco nas missões,
foram reunidas todas as condições – parcerias, diagnóstico e financiamentos – para
lançar a nova missão da Caparica-Pragal no início de 2018, foram definidas
abordagens e iniciados os processos de diagnóstico para futuras novas missões em
Angola e Moçambique, foi testada e validada uma nova modalidade de formação de
voluntários num formato mais curto e intensivo e foi confirmada a estratégia de
divulgação para mobilização de voluntários através de equipas de divulgação ativas
nos núcleos de Coimbra, Lisboa e Porto, com ações de divulgação ao longo do ano.
Continuou a verificar-se o crescimento do número de benfeitores particulares, sendo
o ano, dos últimos cinco, com maior valor absoluto de receitas provenientes destes
doadores, e registou-se um crescimento bastante relevante de financiamentos
provenientes de instituições públicas e privadas. Sem comprometer o valor global de
receitas, os resultados provenientes dos negócios sociais - “Explicações para o
Desenvolvimento” e consultoria social – ficaram aquém do previsto, pelo que em 2018
serão alvo de reflexão com vista ao seu reposicionamento na estratégia de
sustentabilidade financeira da organização.
Em 2017 mantiveram-se 5 missões – Angola (Benguela), Moçambique (Cuamba), S.
Tomé e Príncipe (Bairro da Boa Morte e Porto Alegre), além da missão em Portugal com
o Centro S. Pedro Claver. Estiveram em atividade 22 projetos que beneficiaram cerca
de 50.000 pessoas, com o envolvimento de quase 600 Recursos Humanos - 13
voluntários missionários, cerca de 140 pessoas com rendimentos e mais de 460
voluntários. Foi tomada a decisão de concluir a missão no Bairro da Boa Morte – S.
Tomé no final de 2018, pelos sucessivos resultados líquidos negativos desta missão,
incluindo 2017, e pela escassez de financiamentos disponíveis para S. Tomé,
nomeadamente para o contexto urbano.
Do ponto de vista financeiro, foi um exercício bastante animador renovando um ano
com resultado líquido positivo. As receitas mobilizadas corresponderam à totalidade
do valor previsto em orçamento, o que permitiu um ano mais estável em termos de
gestão de tesouraria. De destacar que estiveram em execução um número bastante
significativo de novos financiamentos e que foram relevantes as receitas de

merchandising, dos projetos no terreno e os fundos mobilizados pelos voluntários em
formação. Os resultados ao nível de angariação de fundos nos países de missão
registaram também uma evolução positiva.
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Recordando então os principais desafios nas missões enunciados no Plano de
Atividades para 2017, podemos afirmar que foram alcançados na sua maioria:


Construção em curso do equipamento do novo Centro de Recursos Educativos e
Formativos com vista ao alargamento das respostas de formação e de serviços junto
da comunidade local e escolar de Porto Alegre.



Conclusão da reconstrução do Centro Cultural Comunitário de Porto Alegre e
recomposição da comissão de coordenação, com vista à dinamização de um espaço
âncora de iniciativas locais.



Constituição de grupo e forte dinâmica de encontro e de formação de mulheres em
Porto Alegre.



Reforço da intervenção comunitária no bairro da Boa Morte, nomeadamente através
da consolidação do Grupo Comunitário e da capacitação do Grupo de Tchiloli
Formiguinha da Boa Morte.



Inauguração, dinamização e definição da forma de funcionamento do novo Centro
Informático Comunitário da Boa Morte.



Implementação de respostas de formação profissional e de empreendedorismo no
Bairro da Boa Morte.



Negociação e preparação do processo de phasing out do Grupo Comunitário do
Bairro da Graça, através da eleição da nova comissão de coordenação, da elaboração
participativa de um Roteiro de Desenvolvimento do bairro a médio prazo e da
preparação do processo de avaliação externa.



Promoção da coesão do grupo “Mudança da Mulher”, da consolidação dos seus
negócios sociais em Benguela e definição do modelo organizativo do grupo.



Reforço do processo de autonomização da rede de Escolinhas Comunitárias do
Niassa em Cuamba e negociação de uma nova parceria com a FEC - Fundação Fé e
Cooperação no âmbito do projeto “Juntos II”.



Reforço e diversificação da realização de cursos de empreendedorismo dirigidos à
população, escolas secundárias e profissionais de Cuamba, a partir da UCM –
Universidade Católica de Moçambique.



Promoção, em Beja, de uma experiência piloto, pelo Centro S. Pedro Claver, de curso
de língua portuguesa junto de imigrantes contratados para trabalhos agrícolas
através de empresas de recrutamento.



Estruturação de uma intervenção de desenvolvimento comunitário na CaparicaPragal, parceria com a PPCJ – Província Portuguesa da Companhia de Jesus
estabelecida e dois financiamentos angariados que permitirão arrancar com uma
missão em Portugal no início de 2018.
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O atual Relatório de Atividades continua estruturado em torno dos 7 eixos estratégicos
definidos no Plano Estratégico dos LD, nomeadamente:
1. Projetos e Áreas de Intervenção
2. Voluntários para o Desenvolvimento
3. Gestão e Funcionamento
4. Anciãos e Dinâmica Associativa
5. Angariação de Fundos e Sustentabilidade
6. Imagem e Comunicação Externa
7. Parcerias e Boas Práticas
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2. Projetos e Áreas de Intervenção
Tal como já referido, em 2017 os Leigos para o Desenvolvimento contaram com 5
missões em África e Portugal e 22 projetos, estruturaram uma nova intervenção para
a Caparica-Pragal, a nova missão LD em Portugal, negociaram 10 novas parcerias de
implementação, sendo de realçar de forma particular várias colaborações com
entidades na área da cultura, e mobilizaram 12 novos financiamentos. No terreno os
LD continuaram a gerir mais de 520 recursos humanos (26% remunerados e 74%
voluntários).
No caso particular das missões em África e dos voluntários LD, em S. Tomé e Príncipe
continuaram as duas missões - Porto Alegre (4 voluntários) e São Tomé (3 voluntários),
em Angola a missão de Benguela (4 voluntários) e em Moçambique continuou a missão
de Cuamba (2 voluntários).
Em S. Tomé e Príncipe, depois do arranque em 2011 das missões de Porto Alegre (PA)
e de S. Tomé, em Porto Alegre renovaram-se dinâmicas e registaram-se algumas
conquistas relevantes. O Grupo Comunitário retomou o seu funcionamento e rotina, e
constituiu-se o Grupo Forte da Comunidade de Malanza, um fórum para discutir e agir
sobre as problemáticas específicas de Vila Malanza. O Centro Cultural e Comunitário,
depois de uma fase de alguma inoperância, recompôs o seu consórcio e investiu no
melhoramento das obras do seu espaço. A Rádio Comunitária teve dificuldades de
funcionamento por avarias nos equipamentos, que apenas conseguiu resolver no final
do ano, e o CREF – Centro de Recursos Educativos e Formativos arrancou com a
construção do novo equipamento sem, contudo, a conseguir concluir. O Grupo de

Bulaué de Ponta Baleia e o Grupo de Surf de Porto Alegre ganharam dinâmicas muito
fortes, tanto internas como externamente, sendo exemplos muito positivos de
apropriação e de desenvolvimento comunitário pelo desporto e pela cultura. O Grupo
de Mulheres continuou os seus encontros regulares e criou dois negócios coletivos,
registando-se avanços também no novo negócio de costura que surgiu da mobilização
de empreendedores locais. Começou um novo Programa de Apoio Escolar, foi realizada
uma recolha etnográfica e foram lançadas duas campanhas de crowdfunding.
A missão de S. Tomé reforçou a dinamização comunitária tendo o Grupo Comunitário
da Boa Morte aprofundado a reflexão sobre os problemas do bairro e reorganizado a
sua forma de funcionamento, passando a integrar a dinâmica dos comerciantes como
um dos seus grupos de trabalho. Com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian teve
início um processo de capacitação do Grupo de Tchiloli Formiguinha da Boa Morte que
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teve um primeiro momento de trabalho com o Teatro do Viriato. Neste ano foi
inaugurado o Centro de Informática Comunitária que passou a promover algumas
formações e o Centro de Recursos Educativos na Escola Básica da Boa Morte.
Finalmente, importa referir a tomada de decisão do encerramento desta missão no
final de 2018, no seguimento dos resultados financeiros negativos dos últimos anos.
Na missão de Benguela, em Angola, é de destacar os avanços no projeto “Mudança da
Mulher” que passou a ter uma equipa de coordenação, arrancou com um terceiro grupo
de formação, consolidou o negócio de sabão, reformulou o de artesanato/costura e
passou a ter o Conselho Consultivo a funcionar como suporte do projeto. O Grupo
Comunitário

(GC)

do

Graça

ganhou

consistência,

elaborou

o

Roteiro

de

Desenvolvimento do bairro e renovou a sua comissão de coordenação, estando cada
vez mais preparado para a fase final de autonomização. O GC viu aprovados dois
financiamentos, Camões, IP1 e Misereor, que ajudarão à avaliação, divulgação e
replicação do Grupo Comunitário. O GAIVA - Gabinete de Apoio à Inserção na Vida
Ativa e o Espaço Criança (EC) continuaram o seu rumo, sendo de referir que o GAIVA
se reforçou ao nível da relação com as empresas com vista ao desenvolvimento de
estágios e integração em trabalho. O EC registou uma enorme conquista ao ver
resolvidas todas as questões legais para realização da obra, ao ter mobilizado um
expressivo número de apoios em pro bono e ao ter iniciado as obras das novas
instalações. O Projeto Okupenda - Mudança da Mulher e GAIVA - concluiu o apoio do
Camões, IP. A experiência de angariação de fundos no terreno, retomou um bom
desempenho, nomeadamente ao nível dos apadrinhamentos, donativos, prestação de
serviços e apoios pro bono.
No caso da missão de Cuamba, em Moçambique, são de assinalar os progressos
verificados ao nível das Escolinhas Comunitárias do Niassa, no âmbito da parceria com
a FEC e a Escola Superior de Educação Paula Frassinetti ao nível do projeto Othukumana
(Juntos), no que diz respeito à capacitação pedagógica e comunitária, e ao maior
envolvimento do Estado e da Diocese de Lichinga, nomeadamente na nomeação da
futura coordenadora das ECN e na organização do III Fórum Provincial do Niassa para
a Infância. O projeto Juntos contou com o financiamento da Misereor, da

Kindermissionswerk e do Rotary Club Internacional, sendo aprovada pela Misereor uma
2ª fase do projeto – Juntos II. O projeto de empreendedorismo com a UCM Universidade Católica de Moçambique continuou a consolidar a sua atuação através do
apoio aos projetos de estágio dos alunos, da dinamização de cursos externos de
1

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.
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empreendedorismo e da formação de docentes da Escola Técnica Profissional e dos
extensionistas do Serviço Distrital de Atividades Económicas. O projeto continuou com
o financiamento do Camões, IP e do BCI – Banco Comercial e de Investimentos, o que
permitiu alargar a resposta de empreendedorismo à comunidade de Cuamba, tendo
continuado com ações de sensibilização junto das escolas secundárias através de uma
peça de teatro preparada para este propósito específico.
Em Portugal foi estabelecido um protocolo de colaboração com a Província Portuguesa
da Companhia de Jesus que enquadra a futura missão na Caparica-Pragal, que iniciará
em janeiro de 2018. Em 2017 estreitou-se a relação com os parceiros jesuítas no
terreno, realizaram-se várias ações de diagnóstico que permitiram a estruturação da
intervenção LD para os primeiros 2 anos no terreno e foram elaboradas várias
candidaturas a financiamento, tendo obtido resultados positivos com duas entidades
financiadoras. Foi ainda iniciada uma reflexão alargada sobre a modalidade de
formação e de acompanhamento, e de vida em missão, que será concluída no 1º
trimestre de 2018.
Ainda em Portugal, o Centro S. Pedro Claver (CSPC) em Lisboa, depois de um 1º
semestre bastante positivo, passou por um período mais difícil no arranque do ano
letivo 2017/18, ao não ver aprovados os destacamentos dos professores pelo
Ministério de Educação. Concluiu o financiamento da Deloitte e do ACM, IP2 através do
FAMI3, sendo de assinalar a experiência piloto de um curso de português em Beja junto
de

imigrantes trabalhadores agrícolas,

em

parceria com uma empresa

de

recrutamento. No caso do FAMI, apesar do projeto ter terminado em junho de 2017, o
ano concluiu sem ficarem encerradas as contas finais do projeto, devido aos processos
longos e imprevisíveis de validação e auditoria do ACM. O projeto “Explicações para o
Desenvolvimento” continuou a ter uma procura interessante, mas no final do ano, a
capacidade de resposta do Centro começou a ficar em causa por número de
professores insuficiente.
Todos os voluntários LD estiveram envolvidos em atividades pastorais de acordo com
as necessidades das dioceses e das paróquias, passando por catequese e apoios a
grupos juvenis, por atuação em diferentes contextos (celebração da palavra, pastoral
universitária, catequese, coros, etc.) e por suporte a estruturas diocesanas.

2

ACM – Alto Comissariado para as Migrações.

3

FAMI - Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração.
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2.1.

Missão de Porto Alegre

A intervenção em Porto Alegre desenvolveu-se ao longo de 2017 sobre a forma de
múltiplas respostas com ritmos também muito distintos. No global da intervenção
foram beneficiadas 1.265 pessoas4 da comunidade local e cerca de 2.600 turistas.
O Grupo Comunitário de Porto Alegre conseguiu retomar um ritmo regular de encontro
e de atividade, recuperando de algum retrocesso registado no ano anterior, e deu
alguns passos no sentido do aprofundamento do planeamento estratégico. Contudo, o
processo de autonomização não foi tão longe como se pretendia sobretudo devido ao
funcionamento irregular da equipa de coordenação e às dificuldades encontradas nas
tentativas de reestruturação da mesma.
Complementarmente à dinâmica do Grupo Comunitário, conseguiu-se este ano, após
vários anos de tentativas, a criação de um Fórum em Vila Malanza – Grupo Forte da
Comunidade de Malanza. Este Grupo ganhou um ritmo muito interessante e procurará
dedicar-se mais especificamente aos problemas de Vila Malanza, tendo já selecionado
as prioridades de intervenção para 2018 com base num diagnóstico participativo.
Relativamente aos processos de capacitação dos Grupos de Interesse, concretamente
o Grupo de Surf de Porto Alegre e o Grupo de Bulaué de Ponta Baleia, 2017 foi um ano
muitíssimo positivo com estes grupos a darem passos largos nas suas dinâmicas de
grupo, na sua capacidade de concretização, coesão e sustentabilidade. No caso do

Bulaué, o grupo fez mais de 180 atuações, com uma presença diária no cais de
embarque para o Resort do Ilhéu das Rolas, tendo um impacto muito relevante ao nível
do turismo e da própria economia local, além do importante rendimento para os
próprios membros do grupo. No caso do Surf destaca-se a organização da primeira
prova nacional de surf a ter lugar em Porto Alegre e a construção da Casa do Surf num
processo completamente gerido pelos próprios membros do grupo. No verão foi
dinamizada uma campanha de crowdfunding – Projeto Surf Alegre – que contribuiu
para uma maior divulgação externa do grupo e das suas atividades.
O Centro Cultural Comunitário manteve resultados aquém do esperado, concretamente
ao nível da Comissão de Gestão que teve dificuldade em manter ritmo de encontro e,
consequentemente, limitações na concretização. No entanto, nos últimos meses do
ano, foi conduzida a renovação do próprio consórcio, após o qual se conseguiu retomar

4

Comunidades de Porto Alegre, Vila Malanza, Ponta Baleia e Ilhéu das Rolas.
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uma dinâmica colaborativa e levar a cabo um processo profundo de remodelação do
edifício.
Na Rádio Comunitária o ano ficou marcado por um conjunto de avarias técnicas que
puseram em causa a emissão durante grande parte do ano (só no final do ano se
conseguiu proceder à compra de um novo emissor), dificuldades às quais acresce a
liderança quase ausente do Diretor da Rádio que tem comprometido o processo de
capacitação e autonomização. Decidiu-se que seria necessário “regressar às origens” e
solicitar a participação do Grupo Comunitário, no sentido de ajudar a ultrapassar este
constrangimento.
Ao nível da formação profissional e empreendedorismo, o aspeto mais significativo foi
o arranque da construção do CREF – Centro de Recursos Educativos e Formativos mas
sem ter conseguido concluir as obras até ao final do ano. Os processos formais
demoraram muito mais tempo que o previsto e após o arranque da obra, por
responsabilidade do empreiteiro, os prazos derraparam muito face ao previsto,
estando a obra executada a 50%. Avançou-se, no entanto, ao nível do processo de
criação e organização do consórcio para a gestão do CREF, que manteve o seu
funcionamento na prestação de serviços de cópias e impressões e de formação TIC no
espaço provisório. Apesar disso a oferta formativa foi menos abrangente e diversificada
do que se pretendia, sobretudo devido ao foco da equipa nos processos, bastante
desgastantes, relacionados com a obra.

Foto 1: Grupo de Costura Vila Malanza

Foto 2: Construção Surf House Porto Alegre

No âmbito do empreendedorismo, o ano de 2017 trouxe algumas novidades. Por um
lado, foram apoiadas duas atividades económicas locais já existentes - mercearia e
padaria e, por outro lado, deu-se origem a um novo negócio coletivo de costura, que
também beneficiou de uma campanha de crowdfunding – Projeto Ponto a Ponto.
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Também se realizaram algumas atividades coletivas de promoção do comércio local –
designadamente a colocação de sinalética na roça - que eventualmente possam vir a
ser precursoras de uma dinâmica de grupo.
No âmbito da Educação, como previsto, deu-se por concluída a intervenção ao nível do
Pré-escolar, concluindo o processo de capacitação da Diretora dos Jardins de Infância
e da Comissão de Pais do Jardim de Infância de Vila Malanza. Ao nível do Ensino Básico,
lançou-se uma nova resposta em parceria com a Escola Básica de Porto Alegre, um
Programa de Apoio Escolar que inclui uma dimensão de reforço escolar e outra de
desenvolvimento psico-motor.
O Grupo de Mulheres de Porto Alegre - Grupo “Trabá só cá dá tê”5 - manteve um bom
ritmo de encontro, realizou inúmeras atividades, de caráter formativo e de intervenção
cívica, e deu origem a dois negócios coletivos: produção artesanal de sabão e bolo
pintado (este ainda em estudo relativamente à rentabilidade do negócio). De destacar,
ainda, a forma como a participação deste grupo tem enriquecido a agenda do Grupo
Comunitário, não apenas levando as questões de género ao debate, mas também
através das propostas e envolvimento na resolução de problemas da comunidade.
Assinala-se ainda a realização de uma recolha etnográfica na Roça de Porto Alegre,
trabalho que trouxe pistas acerca de potenciais novas respostas ligadas ao turismo,
mas simultaneamente de reforço identitário.
Do ponto de vista dos financiamentos este ano foi um ano bastante favorável, pois
voltou a contar-se com o apoio do Camões-ICL, da Embaixada de Portugal em S. Tomé
e Príncipe e do MTSS - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de
Portugal.
De forma resumida, o programa de desenvolvimento comunitário ‘Rumo(s) ao Sul’
enquadra os vários projetos em curso (ver anexo):


Projeto de Coesão Social e Dinamização Comunitária – Grupo Comunitário de
Porto Alegre, Fórum de Vila Malanza, Grupo de Surf de Porto Alegre, Grupo de

Bulaué e Centro Cultural Comunitário (ficha de projeto I)


Rádio Comunitária de Porto Alegre (ficha de projeto II)



Projeto de Empreendedorismo e Formação Profissional – Centro de Recursos
Educativos e Formativos, formação profissional, apoio e capacitação de negócios
e comerciantes locais (ficha de projeto III)

5

Só quem trabalha tem.
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Educação Pré-Escolar e Escola Básica em Porto Alegre (ficha de projeto IV) –
Capacitação direção dos jardins-de-infância e Programa de Apoio Escolar



Grupo de Mulheres de Porto Alegre (ficha de projeto V)

Ao nível da Pastoral, em Porto Alegre, os LD estiveram responsáveis pelas seguintes
atividades pastorais (ficha XVII):


Catequese a crianças e a jovens



Celebração da Palavra – presidência da celebração da palavra três vezes por mês
nas comunidades de Malanza/Porto Alegre



Coro – ensaios semanais e participação nas celebrações eucarísticas e da Palavra
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2.2.

Missão de São Tomé

O ano de 2017 foi um ano muito significativo na Missão de S. Tomé. Se por um lado,
do ponto de vista da intervenção no Bairro da Boa Morte, foi um tempo de consolidar
algumas dimensões da intervenção, sinalizar novas pistas de trabalho e até dar início
a novas respostas, por outro lado, do ponto de vista da sustentabilidade financeira da
missão, continuou a verificar-se a tendência negativa dos últimos anos. Assim, na
sequência da reflexão que estava prevista fazer-se sobre a presença LD em S. Tomé e
Príncipe, não obstante continuar pertinente a intervenção no Bairro da Boa Morte, o
arrastar desta situação financeira levou à tomada de decisão do fecho da missão no
final de 2018.
No global da intervenção foram beneficiadas 6.000 pessoas do Bairro6 e cerca de 2.000
pessoas de fora do Bairro. Do ponto de vista da intervenção de desenvolvimento local,
o Grupo Comunitário da Boa Morte manteve um bom ritmo de encontro, realizou
diversas atividades de caráter recreativo e de solidariedade, aumentou a sua
visibilidade no Bairro e priorizou as necessidades aprofundando a compreensão dos
problemas que pretende resolver no próximo ano, concretamente as ligadas ao
Saneamento do Meio e à Educação de crianças entre os 3 e os 6 anos.

Foto 3: Assembleia Comunitária no Boa Morte

Foto 4: Curso de Culinária com Mostra
Gastronómica

O Grupo de Comerciantes deu continuidade a dinâmicas coletivas de promoção do
Comércio Local dentro e fora do Bairro e definiu um plano de ação para estimular a
vinda de turistas ao Bairro. Em parceria com a ONGD MOVE, apostou-se em processos
de capacitação e formação de empreendedores e testaram-se atividades de promoção
do negócio através de dinâmicas colaborativas entre negócios idênticos (ex.: prestação
conjunta de serviços entre costureiras). Em termos de dinâmica de grupo, decidiu-se
6 O Bairro da Boa Morte inclui:

Boa Morte Cima, Correia, Penha, Vagem S. João da Cruz, Terraço Marítimo, Boa
Morte Baixo, Mulundo e Ponte Graça.
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uma reestruturação, criando-se uma equipa coordenadora que se consubstancia num
subgrupo de trabalho do Grupo Comunitário.
Respondendo a uma aspiração do Grupo Comunitário, no início do ano inaugurou-se
o Centro de Informática Comunitário (CIC), num consórcio entre a Escola Básica da Boa
Morte (EBBM) e a Associação de Moradores do Bairro da Boa Morte (AMBBM),
proprietária do equipamento. O Centro ofereceu respostas ao nível da formação em
TIC para crianças, jovens e adultos, mas também ofereceu respostas de formação
profissional. Antecipando a transferência dos projetos para os parceiros locais,
decidiu-se que o Programa de Apoio Escolar, até aqui gerido pela EBBM, pela
Associação de Pais e pelos Leigos para o Desenvolvimento, passaria a ser uma resposta
integrada no CIC.
Cumprindo o objetivo definido de preparar a transferência de projeto ao nível da
Educação, concretamente no âmbito do processo de capacitação na Escola Básica da
Boa Morte, deram-se por concluídas duas respostas que se desenvolveram nos últimos
anos: os Cursos de Férias e a Formação de Professores. Em ambos os casos parece
haver capacidade instalada por parte dos parceiros de dar continuidade às respostas,
se assim o entenderem. Em maio de 2017 inaugurou-se na escola o CRE - Centro de
Recursos Educativos cujo processo de estruturação e consolidação prossegue ainda em
2018.
Numa linha de continuidade com algum trabalho de reforço associativo que se tem
vindo a fazer no Bairro da Boa Morte com alguns Grupos Culturais, intensificou-se o
apoio ao Grupo de Tchiloli7 Formiguinha da Boa Morte. A riqueza cultural e notoriedade
deste Grupo podem trazer dividendos ao próprio Grupo, mas também ao território,
uma vez que esta resposta artística tem um forte potencial para atrair visitantes ao
Bairro. Assim, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, apostou-se num
processo de capacitação deste grupo, quer do ponto de vista da gestão e dinâmica de
grupo, quer do ponto de vista artístico, preparando o Grupo para a lógica de indústria
criativa. Este trabalho permitiu encetar uma parceria com o Teatro Viriato, que no final
do ano foi a S. Tomé fazer um trabalho de diagnóstico para preparar uma Residência
Artística a ter lugar em 2018. Complementarmente, lançaram-se as bases para a

7

Manifestação cultural santomense baseada em texto de origem medieval do ciclo carolíngio – A Tragédia do

Imperador Carlos Magno e do Marquês de Mântua –, o Tchiloli, é “uma expressão das artes africanas, que explora a
música, o movimento e o corpo como dispositivos de comunicação”. https://tchiloli.com/
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criação de uma dinâmica de trabalho em rede entre os Grupos de Tchiloli de S. Tomé
com vista à promoção desta arte a nível nacional.
Em relação a um trabalho direto com os Jovens e à criação de uma resposta de
desenvolvimento mais estruturada e dirigida a esta faixa etária, devido à reduzida
disponibilidade dos voluntários face às exigências da missão, acabou por se optar por
não investir tanto nesta área para se ter capacidade de consolidar as restantes
respostas, que de algum modo também beneficiam os jovens, designadamente, através
do CIC.
Durante 2017 os projetos desenvolvidos foram assim os seguintes (ver anexo):


Coesão social, dinamização comunitária e reforço associativo no Bairro da Boa
Morte (ficha de projeto VI)



Capacitação da Escola Básica da Boa Morte (ficha de projeto VII)



Formação pessoal, profissional e empreendedorismo na Boa Morte (Ficha de
projeto VIII)

Relativamente à Pastoral, em S. Tomé os LD estiveram responsáveis pelas seguintes
iniciativas (ficha XVII):


Apoio ao Coro das comunidades da Boa Morte e da Penha



Catequese na paróquia da Madre Deus



Grupo de leitura com jovens do Bairro da Boa Morte

Ao nível da Angariação de Fundos no terreno e da Representação Institucional em S.
Tomé e Príncipe, que abrange as duas missões, após vários anos de tentativas,
conseguiram-se finalmente alguns resultados promissores (próximo de 1.500 euros),
ainda que tenham ficado a 37,5% do orçamentado (e fundamental no caso da missão
de S. Tomé). Assim, realizou-se um evento que não só permitiu angariar fundos como
alargar a rede de benfeitores e estabelecer novos contactos. Mobilizou-se um conjunto
de apoios pro bonos (alguns regulares) e criou-se uma bolsa de 11 padrinhos regulares
que, apesar de ainda não ser muita expressiva em número, permitiu criar um modelo
passível de ser consolidado e alargado, mostrando que se pode tirar dividendos da
angariação de fundos no terreno.
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2.3.

Missão de Benguela

Para o Programa de Desenvolvimento Comunitário do Bairro da Graça, 2017 foi um ano
de crescimento exponencial e de criar condições para o phasing out previsto para
2018. Os projetos viram arrancar muitas das atividades programadas nos últimos
períodos. Foi um ano pródigo para a consolidação do funcionamento dos projetos e
para o trabalho privilegiado com as coordenações dos mesmos, beneficiando 25.000
residentes e cerca de 2.000 pessoas de fora do bairro. O Grupo Comunitário (GC)
beneficiou este ano de um financiamento que se estenderá até 2019 e que permitiu
iniciar atividades de consolidação, avaliação e replicação do trabalho efetuado com
este Grupo. Este Grupo conta com 45 membros dos quais 80% se envolvem ativamente
no trabalho desenvolvido em temáticas como saúde, saneamento e lixo e a
autonomização do próprio GC. Teve também a eleição de nova equipa de coordenação
e avançou o trabalho de elaboração do Roteiro de Desenvolvimento do Bairro da Graça.
O Espaço Criança conseguiu finalmente, em 2017, arrancar com a construção de uma
nova infraestrutura recorrendo quase exclusivamente a pro bonos de materiais e
serviços e mobilização de mão-de-obra local. Continuou o trabalho de autonomização,
apontando para 2018 a consolidação da equipa de coordenação, no que diz respeito à
gestão e funcionamento de um novo espaço.

Foto 5: Construção Espaço Criança

Foto 6: Boas Festas GCBG

Foto 7: Intercâmbio Epongoloko
Lyukai com G. Mulheres na Katanda

Ao nível do GAIVA - Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa este foi um ano para
consolidar a sua capacidade de intervenção. A equipa de coordenação foi reforçada
através da contratação de um segundo elemento da equipa, e foi também aprofundada
a relação com o Centro Juvenil da Graça, ao qual o GAIVA responde organicamente. Por
outro lado, a relação institucional com parceiros estatais como o CLESE8, permitiu
realizar uma nova edição do concurso de empreendedorismo e divulgar a prática do

8

CLESE – Centro Local de Empreendedorismo e Serviço de Emprego.
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GAIVA e os seus serviços em vários eventos e com diversos interlocutores. Foi também
um ano importante na negociação com diversas empresas locais, para receberem
estagiários e/ou contratarem utentes do GAIVA, e ao mesmo tempo promover e realizar

workshops de soft skills aos seus colaboradores, como fonte de rendimento para o
GAIVA.
Ao nível do projeto Epongoloko Lyukai – Mudança da Mulher - consolidou-se o negócio
existente de fabrico e venda de sabão, bem como o grupo de mulheres que esteve na
sua origem, autonomizando-se a sua gestão ao nível de recolha de óleo, aquisição de
materiais e tesouraria. O negócio de fabrico e venda de artesanato foi reforçado com
as mulheres da terceira edição de formação do Programa de Desenvolvimento
Multidimensional e passou a integrar a componente da costura que beneficiou da
doação de duas máquinas de costura. Ainda em 2017, teve início o trabalho de
constituição de uma equipa de coordenação composta por mulheres dos três grupos
de formação, que servirá de base para a formalização em associação ou cooperativa
prevista para 2018.
Concluiu-se em 2017 o financiamento do CICL para o projeto Okupenda - GAIVA e
Mudança da Mulher, e foi possível obter um novo financiamento do CICL e da Misereor
para o Grupo Comunitário. A Angariação de Fundos no terreno alcançou 18.500 euros,
conseguindo melhorar face ao ano anterior, quer através da consolidação dos
padrinhos que transitaram de 2016, quer através do aumento de padrinhos regulares,
perfazendo um total de 17 padrinhos regulares na missão, na sua maioria empresas.
Também se registou um crescimento de donativos pontuais, tanto de particulares
como de empresas.
De forma resumida, a intervenção em Benguela, tem por objetivo a promoção do
desenvolvimento local no bairro da Graça em torno dos seguintes projetos (ver anexo):


Grupo Comunitário do Bairro da Graça (ficha de projeto IX)



Espaço Criança (ficha de projeto X)



GAIVA – Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (ficha de projeto XI)



Projeto Epongoloko Lyukai - Mudança da Mulher (ficha de projeto XII)

Quanto à Pastoral, em Benguela, no ano de 2017 os Leigos para o Desenvolvimento
estiveram responsáveis pelas seguintes atividades (ficha XVII):


Pastoral com o Agrupamento de Escuteiros n.03 – Sé Catedral – IV Secção
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Grupo de Oração e Partilha para Lideranças Juvenis da Paróquia da Sé



UUNIPAGRA – União de Universitários da Paróquia da Nª Sª da Graça (Pastoral
Universitária Paroquial)



Pastoral Universitária Diocesana (GUV)



Subcomissão da Pastoral Juvenil da Paróquia Nª Sª da Graça
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2.4.

Missão de Cuamba

O ano de 2017 foi para a missão de Cuamba um ano de consolidação de ambos os
projetos beneficiando um conjunto e no total do ano, mais de 9.000 pessoas.
Nas Escolinhas Comunitárias do Niassa, no âmbito do projeto “Juntos”, apesar de só
terem reaberto no início do ano letivo 8 das 10 ECN realizou-se uma formação
pedagógica de monitores e supervisores reforçando as suas competências no
funcionamento diário das escolinhas. Manteve-se ao longo do ano o reforço e
supervisão das competências de gestão das várias Comissões de Gestão através da
formação geral dos membros das comissões e através de reuniões mensais de controlo
de caixa, mas também através de acompanhamento em contexto das comissões e de
avaliação da sua prestação. Este foi também um ano importante para a passagem do
projeto para a Diocese de Lichinga, tendo esta nomeado uma Irmã como responsável
da Diocese pelo projeto das ECN, tendo-se iniciado a sua capacitação na gestão das
ECN. Em 2017 deu-se por terminado o projeto “Othukumana” (Juntos) em parceria com
a Fundação Fé e Cooperação e com a assessoria técnica da Escola Superior de Educação
Paula Frassinetti (ESEPF), e obteve-se aprovação de financiamento para o projeto
Juntos II por parte da Misereor para dar continuidade à intervenção até final de 2018,
na parte correspondente à intervenção LD.

Foto 8: Formação Comissões de Gestão ECN

Foto 9: Sensibilização Empreendedorismo

O projeto de empreendedorismo da UCM, “Empreende +”, conseguiu durante o ano de
2017 implementar diversas ações no âmbito do empreendedorismo nas escolas
secundárias de Cuamba, junto dos Técnicos de Extensão Rural, mas também de forma
sistemática e continuada na FAGRI – Faculdade de Agricultura da Universidade Católica
de Moçambique através da implementação de Cursos Externos de Empreendedorismo
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e da realização de um Seminário Provincial de Empreendedorismo. O projeto contou
com o financiamento do BCI - Banco Comércio e Indústria – Moçambique e do CICL.
De forma resumida, em Cuamba em 2017 os LD contaram com o apoio do Camões –
Instituto da Cooperação e da Língua, das Listas Telefónicas de Moçambique, da Toyota
Moçambique

-

Grupo

Entreposto,

da

JFS-SAN,

do

BCI,

da

Misereor,

da

Kindermissionswerk e do Rotary Club em Portugal em torno dos seguintes Projetos:


Escolinhas Comunitárias do Niassa (ficha de projeto XIII)



Empreendedorismo Juvenil e Universitário (ficha de projeto XIV)

Quanto à Pastoral, em Cuamba, a cargo dos LD estiveram as seguintes atividades
pastorais (ficha XVII):


Pastoral Universitária na FAGRI - UCM



Grupo da Pastoral Juvenil
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2.5.

Missão da Caparica-Pragal

Em parceria com a Província Portuguesa da Companhia de Jesus (PPCJ), aprofundou-se
o diagnóstico nos Bairros da Caparica-Pragal, que doravante dão nome à nova missão
dos Leigos para o Desenvolvimento em Portugal. Esta designação fica a dever-se à
abrangência territorial da Paróquia que é alvo da intervenção, a Paróquia de S. Francisco
Xavier de Caparica, tutelada pela PPCJ, que tem duas obras sociais a si associadas e
que serão parceiros privilegiados de implementação: o Centro Social e Paroquial do
Cristo Rei e o Centro Juvenil Padre Amadeu Pinto. A maior parte do território da
Paróquia corresponde administrativamente à localidade da Caparica, também
conhecida por Monte da Caparica. Outra parte, menor, inclui dois bairros da localidade
do Pragal, na zona que se situa a oeste da A2, junto do Hospital Garcia da Horta.
O processo de diagnóstico veio confirmar a pertinência da intervenção, mas também
permitiu perceber um conjunto de desafios que agora se configuram. Trata-se de um
território com grande diversidade cultural, associada ao seu próprio processo de
urbanização e ordenamento do território, que se baseou em sucessivas etapas de
realojamentos de comunidades provenientes de diferentes origens (“retornados” 9,
cabo-verdianos, pessoas de etnia cigana, pessoas provenientes de comunidades
piscatórias e/ou litorais e de construções clandestinas do concelho, etc.). Se por um
lado esta diversidade será uma riqueza, constitui um enorme desafio à coesão social.
Aqui sinalizaram-se problemas não muito distintos de outros bairros sociais urbanos
em Portugal, mais genericamente a pobreza e exclusão social e uma mentalidade
relativamente assistencialista e, mais especificamente, outros problemas como o
consumo e tráfico de droga, o desemprego, a desocupação juvenil, problemas de
habitação, a falta de acompanhamento das famílias às crianças, a insuficiente oferta de
creche, o abandono escolar, etc. Do ponto de vista institucional, detetaram-se diversas
entidades a intervir no território, com níveis de articulação variáveis (nalguns casos
praticamente nulo), mas não existe qualquer resposta integrada e concertada de
desenvolvimento local. Com base neste diagnóstico preliminar estruturou-se a
intervenção em torno dos seguintes eixos: Grupo Comunitário da Caparica-Pragal,
Desenvolvimento de Competências dos Jovens, Criação de um Grupo de Mulheres e
Promoção do Comércio Local. A intervenção considerará a integração de migrantes de

9

Designação dada em Portugal às pessoas provenientes das suas ex-colónias nos processos de descolonização pós-

independência, na década de 70 e início de 80.
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um modo transversal e será concertada com o Plano Municipal para a Integração de
Migrantes e com o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Almada.
Do ponto de vista organizacional, definiu-se um modelo misto de recursos humanos,
tendo-se decidido contratar uma pessoa para o papel de coordenação de projeto e
mobilizar inicialmente dois voluntários para a implementação dos projetos associados
aos jovens e às mulheres e para o lançamento e territorialização da missão. O modelo
de acompanhamento e o modelo de vida comunitária foram debatidos, mas não se
concluiu em definitivo este processo. Adiou-se para 2018 a reflexão sobre a resposta
de formação a dar para preparar os futuros voluntários desta missão.
Relativamente aos financiamentos realizaram-se várias candidaturas de modo a
permitir o arranque da missão, tendo sido assegurados dois financiamentos, FAMI –
Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, gerido pelo ACM – Alto Comissariado
para as Migrações e uma fundação internacional, que viabilizarão o arranque da missão
no início de 2018.

Foto 10: Missão Caparica-Pragal
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2.6.

Centro S. Pedro Claver

Em Portugal, além da formação e acolhimento dos voluntários missionários e do
trabalho de retaguarda e acompanhamento da sede, a intervenção dos Leigos para o
Desenvolvimento continuou a contar com o Centro S. Pedro Claver (CSPC), um Centro
que dá apoio escolar a alunos da comunidade imigrante em Lisboa (ficha de projeto
XVI). O primeiro semestre do ano contou com a colaboração preciosa de duas
professoras destacadas, mas no ano letivo de 2017/18 o Centro não obteve a
aprovação do destacamento de professores por parte do Ministério da Educação. Esta
situação deixou o Centro bastante vulnerável a partir de setembro, dependendo única
e exclusivamente do apoio dos voluntários para assegurar as aulas e explicações.
Apesar deste imprevisto e de uma redução de 20% no número de alunos, o ano de 2017
beneficiou um total de 236 alunos imigrantes, 170 nos cursos de português e 66 nas
explicações, o que continua a demonstrar a necessidade e a qualidade da resposta
disponibilizada pelo Centro.
O projeto “Explicações para o Desenvolvimento” sofreu uma queda acentuada a partir
de setembro, precisamente pela redução da capacidade de resposta dos professores,
mas ainda assim conseguiu apoiar 44 alunos, um número ligeiramente superior a
2016, com uma elevada percentagem no desempenho escolar destes alunos.
O CSPC realizou um projeto piloto no Alentejo – Curso de Língua Portuguesa
direcionado a imigrantes contratados para trabalhar sazonalmente na agricultura com o apoio financeiro da consultora Deloitte e do ACM, através do FAMI – Fundo para
o Asilo, a Migração e a Integração. Este projeto foi realizado numa exploração agrícola,
em Beja, em parceria com a empresa Paxberry, com uma professora voluntária e contou
com 10 alunos, oriundos da Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Argélia e Bulgária.

Foto 11: Curso de português para estrangeiros

Foto 12: Curso para trabalhadores de
exploração agrícola em Beja
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Destacamos também a exigência na mobilização de professores voluntários para
lecionar o nível do secundário, devido às competências que só professores conseguem
reunir. Não obstante, o Centro contou em 2017 com 39 professores voluntários, um
crescimento de 11% face ao ano anterior.
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3. Formação, Acompanhamento e Acolhimento de Voluntários

3.1.

Formação de Voluntários

Para 2017, no que se refere à formação de voluntários, os Leigos para o
Desenvolvimento tiveram como objetivo geral continuar a implementar o programa de
formação de voluntários, de forma ajustada às necessidades da Missão, dos projetos e
dos próprios voluntários.
De entre os diversos desafios colocados à formação destacou-se o de procurar
encontrar novos modelos de formação através dos quais fosse possível continuar a
garantir um número de voluntários suficientes para as missões.
Neste sentido, destaca-se, durante o ano de 2017, a implementação de um modelo de
formação intensivo em Lisboa. O modelo de formação intensivo concretizou-se através
de uma proposta de formação iniciada no final de março, com uma periodicidade
semanal, às sextas à noite e aos sábados de manhã. A participação na formação foi
precedida de uma entrevista de pré-seleção. Participaram nesta formação 9
formandos, tendo 3 deles sido selecionados para partir em Missão.

Número de formandos
Foram formados e selecionados Voluntários, de acordo com o ‘perfil LD’, necessidades
dos projetos/missões e condições financeiras da Organização. Tendo-se previsto que
os beneficiários da formação fossem 40, verificou-se que o objetivo foi ligeiramente
superado, uma vez que o nº total de inscritos foi de 42. Na Tabela 1 estão os dados de
2016/17 no que respeita ao n.º de formandos.
Porto

Coimbra

Lisboa

14

2

17

9

42

7

2

15

5

29

Nº de formandos na fase final de seleção

4

1

8

5

18

Nº de formandos selecionados

2

1

5

3

11

Nº de inscritos10
Nº de formandos até

EE11

FMI

Total

Tabela 1: Número de voluntários em formação 2016/17

10

Inscrições efetivas com processo de formação iniciado.

11

Formandos que completam o percurso da formação até aos Exercícios Espirituais, inclusive.
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Para analisar estes dados de forma mais aprofundada, é interessante comparar com os
últimos cinco anos, como se espelha no Gráfico 1.
2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Nº DE FORMANDOS
ATÉ AOS EE

Nº DE FORMANDOS NA
SELEÇÃO

11

13
8

8

13

18

9

12

13

20

29

15

14

20

Nº DE FORMANDOS
INSCRITOS NA
FORMAÇÃO

25

42

39

24

37

68

2012/13

Nº DE FORMANDOS
SELECIONADOS

Gráfico 1: N.º de formandos em função dos anos e da fase da formação

A análise do gráfico permite constatar que os números são algo irregulares, mas
fazendo médias dos últimos 5 anos, o mais frequente é começar o ano com um nº de
formandos pouco superior a 40 pessoas. Além disso, na fase final da seleção, o número
médio passa para 14 formandos, o que corresponde a 35% dos formandos iniciais. É
importante ganhar consciência que, na fase final, entre os Exercícios Espirituais onde
os formandos tomam a sua decisão e o momento de seleção, regista-se que apenas
uma média de 70% dessas pessoas chega efetivamente à seleção, o que demonstra
que, nos EE ainda há 30% desses formandos a concluir aí o seu percurso.
Em 2017, a verdade é que o número global de inscritos se situou nos 42 formandos,
graças à implementação do novo modelo de formação que permitiu um reforço de
candidatos a meio do ano, e o número total de formandos na seleção (18) diminuiu
face ao ano anterior (20), conforme melhor resulta do seguinte gráfico:
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Gráfico 2: Nº de formandos na seleção (que se propõem partir) e nº de formandos inscritos na formação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 - 27

O Gráfico 3 mostra a evolução da relação entre o nº de formandos inscritos na formação
e os que se disponibilizam para partir no período de 2012/13 a 2016/17. Como se
pode apurar, no ano aqui em análise, 43% dos formandos inscritos na formação
chegaram à fase final da seleção mostrando-se disponíveis para partir em missão, o
que corresponde a uma ligeira recuperação face ao ciclo descendente verificado desde
2012/13. Não podendo concluir uma relação direta entre este aumento de
permanência até ao final da formação e as alterações introduzidas sobretudo na
1ªetapa, no 2º ET e no Minicampo, é, no entanto, de reter estes dados e a avaliação
positiva das melhorias introduzidas no ano anterior por parte da equipa de formação
e de formandos.
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Gráfico 3: Taxa de formandos que se disponibilizam a partir face ao nº de formandos inscritos da
formação

Apesar deste ligeiro aumento, mantém-se ainda a preocupação manifestada no ano
anterior: a taxa de voluntários que inicia a formação e se disponibiliza a partir, continua
a ser baixa, rondando os 43%. Assim, foi validada a experiência piloto de formação
intensiva que permitiu obter um resultado capaz de dar resposta às necessidades no
terreno.
Relativamente à seleção, em 2016/17 foram selecionados 61% da totalidade dos
voluntários que se disponibilizaram a partir.
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Gráfico 4: Taxa de candidatos selecionados face aos candidatos que se propõem partir (na seleção)
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Do ponto de vista de núcleo de formação, em 2016/17, o n.º de formandos inscritos
continuou a ser significativamente maior em Lisboa, seguindo-se depois o Porto e
Coimbra. Em 2016/2017 não foi possível abrir a formação em Portimão, por não ter
sido possível constituir uma equipa de formadores, mas tal como já foi referido,
avançou pela primeira vez uma formação em modelo intensivo em Lisboa.
O gráfico 5 permite fazer a leitura do número de voluntários por núcleo nos últimos
cinco anos.
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Gráfico 5: Número de formandos inscritos na formação por núcleo entre 2012/13 e 2016/17

Manteve-se o esforço iniciado em 2015 de procurar novas formas de comunicar o
voluntariado LD, com um investimento na divulgação e de simultaneamente continuar
a avaliar e a adaptar a formação às condições atuais, tendo em conta o perfil dos
possíveis interessados.

Foto 13: 4º Encontro Temático

Foto 14: Voluntários 2017/18
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Angariação de Fundos
Em 2017, a formação LD contou com diversas atividades de angariação de fundos (AF).
Houve um maior investimento no planeamento das mesmas, contando com o momento
do Minicampo para preparação e planificação do processo. A AF constitui uma
oportunidade rica para conhecimento dos formandos na orientação do processo
comunitariamente, no trabalho em equipa e na execução de tarefas práticas.
A equipa de formação conta com material de comunicação, um manual de boas práticas
e informação sistematizada que tem sido útil quer a formadores coordenadores da AF
quer aos próprios formandos. Este ano procurou-se uma maior articulação entre a sede
e os núcleos, com reuniões em conjunto.
Os resultados de AF dos formandos foram muito positivos, correspondendo ao 2º
melhor ano dos últimos cinco anos. As receitas resultaram do empenho e do grande
envolvimento dos formandos nas diversas atividades: peditórios/donativos, venda de

merchandising,

venda

de

rifas,

organização

da

Restaurant

Week,

arraial,

apadrinhamentos, entre outros.
De todas estas atividades resultou um proveito total de 56.986,48 euros, superando
em 8% os resultados de 2016. Importa referir que a campanha de apadrinhamento de
voluntários tem apresentado resultados cada vez mais significativos (39.082,75€;
crescimento de 46%), devido à capacidade de mobilização de novos padrinhos a cada
ano e à estratégia de fidelização dos padrinhos que mantêm o seu apoio em anos
seguintes. O Gráfico 6 traduz a variação do valor angariado ao longo dos últimos cinco
anos.
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Gráfico 6: Receitas angariadas pelos formandos nos últimos 5 anos através das atividades de angariação
de fundos durante a formação
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Equipas de Formação
As Equipas de Formação em 2016/17 foram constituídas por 16 formadores e 6
assistentes espirituais que asseguraram toda a formação de forma voluntária.
Núcleo de
Formação

Porto

Coimbra

Lisboa

FMI

Nacional

Total

Formadores

5

2

5

4

2

18

Assistentes

1

1

1

2

1

6

Total

6

3

6

6

3

24

Tabela 2: Equipas de Formação 2016/17

Em 2017 continuaram os Ciclos de Formação de Formadores LD com 3 momentos
formativos (abril, outubro e novembro), com o objetivo de integrar os formadores no
processo de formação, bem como o de lhes proporcionar mais competências para
exercer o seu papel de formador(a) e de ‘padrinho/madrinha’ responsável pelo
acompanhamento individualizado de pessoas.
As ações de formação de abril e novembro, organizadas ao nível dos Leigos para o
Desenvolvimento, dedicaram-se a temas como ‘projetos e competências’, ‘angariação
de fundos no terreno, ‘representação institucional e colaborações externas’,
‘acompanhamento de voluntários’.
Em abril a formação para formadores incidiu numa apresentação detalhada dos
projetos atuais, de modo a conhecer melhor as necessidades do terreno e o tipo de
perfil de voluntário requerido. Foi constituído um grupo de trabalho para rever as
competências-chave e exemplo de evidências, para ajudar os formadores/padrinhos
no conhecimento e caracterização dos formandos.
A formação de formadores de novembro teve por tema a apresentação do conceito de
comunicação não violenta, pelo assistente Luís Ferreira do Amaral, sj, a todos os
formadores. Durante este momento os formadores identificaram ainda como principais
objetivos para o ano de formação 2016/2017, a revisão dos documentos de suporte
ao acompanhamento e a revisão dos conteúdos das reuniões de discernimento e de
pobreza e simplicidade de vida.
A formação de outubro, organizada pela INIGO France, em Paris, teve uma dimensão
internacional no âmbito da Rede Xavier, e contou com a presença de membros das
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organizações parceiras da Rede12. Este encontro manteve temas anteriores como “Fe y

Alegria

Africa”,

“Política

de

proteção

de

menores”,

“Orientações

para

o

acompanhamento e monitorização”, “Padrões de qualidade nos programas de
voluntariado inaciano”. Nesta formação participaram 3 pessoas dos Leigos para o
Desenvolvimento. Ao longo do ano, mantiveram-se as reuniões mensais via Skype
entre as várias organizações.

Alboan, Entreculturas, Jesuiten Mission Germany-Austria-Switzerland, INIGO France, Jesuit Missions UK - Jesuit
Missions Volunteering/Britain.
12
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3.2.

Acompanhamento de Voluntários e das Missões

2017 assinala o ano em que o acompanhamento voltou a ser integrado na totalidade
das missões e em todo o ano. As componentes de acompanhamento - projeto, humano
e comunitário – passaram a estar todas concentradas no mesmo Gestor de Projetos,
restando apenas o acompanhamento espiritual para um Assistente Espiritual, que pode
estar no terreno ou à distância. Os próprios Exercícios Espirituais de discernimento a
meio da missão são orientados por assistentes que residem no país de missão, à
exceção de S. Tomé que ainda requer a deslocação de um jesuíta a partir de Portugal.
Na prática, no ano de 2016/17 a Gestora de Projetos Rita Marques acompanhou 7
voluntários e os seus projetos nas missões de S. Tomé e Príncipe e a Gestora de
Projetos Ana Luísa Trindade acompanhou 6 voluntários e projetos, 4 na missão de
Benguela e 2 na missão de Cuamba. O regresso à modalidade integrada de
acompanhamento e a estabilidade da equipa contribuíram para que 2017 fosse um
ano estável e com as missões a funcionar de forma focada e motivada. Como espelho
dessa realidade, 6 voluntários manifestaram a sua disponibilidade de renovação para
um 2º ano de missão, tendo sido aprovados 4 dos pedidos.
Para o efeito positivo do acompanhamento contribuíram ainda as visitas ao terreno
com o objetivo de estabelecer um contacto direto com os voluntários e os parceiros
locais, avaliar a evolução do trabalho, a vivência comunitária e o sentimento individual
de cada LD face aos desafios da missão, além de algumas missões externas
específicas. Em 2017 realizaram-se as seguintes deslocações:
 fevereiro – visita de acompanhamento e avaliação da Gestora de Projeto (GP) à
missão de Benguela
 abril – visita de acompanhamento e avaliação da GP à missão de Cuamba
 maio – ida ao terreno para orientação de Exercícios Espirituais em S. Tomé e
Príncipe realizada por P. Fernando Ribeiro sj
 julho/agosto – missão de colaboração do GRÃO com o GAIVA, o Espaço Criança e
o Grupo Comunitário em Benguela
 outubro – missão de recolha etnográfica em Porto Alegre
 novembro - visita de acompanhamento e avaliação da GP à missão de Benguela
 dezembro - visita de acompanhamento e avaliação da GP às missões de S. Tomé
 dezembro – visita para diagnóstico do Grupo de Tchiloli Formiguinha da Boa Morte
em S. Tomé

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 - 33

3.3.

Acolhimento de Voluntários

Em 2017 foram ‘acolhidos’ 11 voluntários13 que regressaram no final de 2016 e que
tiveram o seu 5º ET em janeiro de 2017, e iniciou o acolhimento no último trimestre de
9 voluntários que concluíram missão no final de 2017 e ainda tiveram o 5º ET em
novembro.
Porto

Coimbra

Lisboa

Total

Voluntários 2015/16 ‘acolhidos’ em 2017

3

2

6

11

Voluntários 2016/17 ‘acolhidos’ em 2017

1

2

6

9

TOTAL

4

4

12

20

Tabela 3: Voluntários ‘acolhidos’ em 2017

No seguimento das boas práticas já estabelecidas ao nível do acolhimento dos
voluntários, foram realizadas 13 reuniões de balanço final (totalidade dos voluntários)
com a Diretora Executiva e as Gestoras de Projeto.
De há cinco anos para cá, o acolhimento de voluntários passou a incluir um fim-desemana – 5º Encontro Temático (ET) – dedicado à reflexão e oração sobre o tempo de
missão, a chegada a Portugal e o pós-missão. Em 2017 ocorreram duas edições, uma
para acolher os voluntários de 2016 e outra para acolher os de 2017.
Em 2017 esteve em implementação como experiência piloto o PAC – Programa de
Acolhimento Contínuo, um programa de acolhimento para ser dinamizado em cada
núcleo, com 4 reuniões no ano – i) “Eis-me aqui” (presente); ii) “missão cumprida?”
(passado); iii) “Dar graças por tanto bem recebido” (presente e passado); iv) “A quem
muito foi confiado, muito será pedido” (futuro). Este programa dirige-se a todos os
voluntários regressados nos últimos 5 anos, desde que foi lançado o 5º ET pela primeira
vez. Assim, foram convidados 66 anciãos e aderiram 18 anciãos (27%). Nos núcleos de
Coimbra e Porto realizaram-se todos os encontros previstos.
É ainda de ressaltar que em 2017 foi promovido um encontro entre Acolhedores como
momento formativo e para ajudar a uniformizar o papel das equipas de acolhimento.
É de destacar novamente a importância do Grupo do “Beatério”14, grupo de anciãos
organizadores de momentos de oração e espiritualidade interna aos LD, que para o
caso dos voluntários recém-regressados assume uma importância especial.

13

Número de voluntários que após final de missão ficou a residir em Portugal e manifestou disponibilidade /

interesse em ser ‘acolhido’ e/ou envolvido em atividades dos Leigos para o Desenvolvimento.
14

Artur Araújo, Madalena Abreu, Mariana Abranches Pinto e Sandra Queiroz.
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4. Gestão e Funcionamento
Em termos de funcionamento, o ano 2017 foi um tempo com relativa estabilidade,
apesar de no 1º semestre a Direção ter registado algumas ausências temporárias
devido a licenças de maternidade e de saúde, tendo sido necessário convocar um dos
membros suplentes para colmatar essas lacunas. No entanto, depois do verão, a
Direção voltou a estar completamente recomposta e a exercer o seu papel com a
regularidade quinzenal de encontro. Manteve-se a prática semestral de reunião
conjunta entre Direção e Conselho Fiscal para balanço intercalar e análise da realidade
financeira, assim como se manteve a boa relação e articulação com o Presidente da
Mesa da Assembleia para enquadrar os objetivos associativos dos LD.
Ao nível da equipa executiva foi um ano muito positivo, sem se registarem mudanças,
e apenas a área financeira registou alguns atrasos fruto da ausência, por licença de
parentalidade, do seu responsável. A equipa manteve-se motivada e empenhada,
sendo de realçar o seu profissionalismo, espírito de colaboração, criatividade e sentido
de missão. Para isso também contribuiu a boa articulação entre a Equipa e a Direção,
ajudando ao funcionamento da organização com sentido de corpo.
Apesar de ter sido um ano positivo e com muitas conquistas, teve lugar uma reflexão
no Encontro de Núcleos, sobre a necessidade de encontrar um maior equilíbrio do
esforço das várias equipas. Nos LD as principais equipas e grupos de trabalho – Equipa
Executiva, Direção e Equipas de Formação – têm um nível de desempenho bastante
elevado, mas requerem uma grande disponibilidade e sentido de missão dos seus
membros. Nesse sentido, ficou registada para futuro a necessidade de introduzir
mudanças em algumas práticas, nomeadamente ao nível operacional e metodológico,
que torne mais sustentável o esforço e o compromisso dos vários elementos da
organização. Para isso, poderá vir a ser envolvido um consultor externo.
Com vista à partilha de experiências com outras organizações e ao aprofundamento
de aprendizagens, a equipa continuou a frequentar formações externas participando
em 146 horas de formação, em áreas como fundraising, comunicação, gestão de
projetos, política de proteção de dados, voluntariado, identidade inaciana, entre
outras. Uma colaboradora frequentou uma formação internacional sobre Teoria da
Mudança, em Londres, ao abrigo do programa de apoio à formação promovido pela
Plataforma Portuguesa das ONGD e da Fundação Calouste Gulbenkian.
Para o bom funcionamento do trabalho na sede e das suas atividades de natureza
transversal, contribuíram de forma regular 1 voluntário e 12 voluntários em
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colaborações pontuais que generosamente e de forma comprometida colaboraram em
diversas áreas (angariação de fundos, contabilidade, secretariado e comunicação).
Um dos desafios alcançados em 2017 foi a mudança da prestação de serviços na área
informática que permitiu uma avaliação aprofundada dos vários computadores e do
sistema de segurança informático. Nesse sentido, efetuou-se algum investimento para
colocar todo o parque informático a funcionar com melhor desempenho e instalou-se
um dispositivo cloud para salvaguardar toda a informação e facilitar a consulta e
trabalho à distância.
Do ponto de vista procedimental, em 2017 iniciou-se um estudo e participação em
ações de formação sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, para perceber
as mudanças que serão necessárias introduzir nas práticas de recolha, arquivo e
utilização de dados. No final do ano, arrancou ainda o grupo de trabalho
interinstitucional com outras obras da Companhia de Jesus, para elaborar uma Política
de Proteção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis que será elaborada e
aprovada em 2018.
Quanto ao desempenho orçamental, o Relatório de Gestão e Contas 2017 apresenta a
situação com detalhe, e destaca-se o expressivo Resultado Líquido num terceiro ano
consecutivo, a passagem do Capital Próprio para positivo e a grande evolução das
taxas de execução orçamental, 90% do previsto no que respeita a custos e 97%
relativamente a proveitos15. É de ressaltar ainda a gestão de tesouraria num registo
com menos pressão e o reforço da reserva bancária (cerca de 30 mil euros), constituída
por recomendação do Conselho Fiscal, com o objetivo de formar gradualmente uma
poupança para apoio na gestão de tesouraria nos períodos financeiramente mais
exigentes.
Para o bom funcionamento do sistema contabilístico-financeiro contribuiu ainda o
apoio da auditora KPMG, responsável pela certificação de contas dos LD, que voltou a
dividir a auditoria em dois momentos no ano.

15

Percentagens calculadas sem os valores das “bolsas de voluntários”.
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5. Anciãos e Dinâmica Associativa
5.1.

Anciãos

Com a chegada no final do ano dos voluntários recém-regressados, em 2017 passaram
a ser 407 os anciãos16 da Organização. Se por um lado, os voluntários que estão no
terreno são a força ativa e permanente dos LD, por outro, os anciãos são a força viva
que permite garantir a sustentabilidade e o futuro dos Leigos para o Desenvolvimento.
Da capacidade de envolvimento e participação comprometida dos anciãos, depende
em grande parte o sucesso e a qualidade da ação dos LD.
Ao analisar as equipas com atividade mais regular e com maiores responsabilidades,
a constituição dos órgãos sociais, da equipa executiva e das equipas de formação,
acolhimento e divulgação, revela bem a importância fulcral que os anciãos têm na
Associação. Mesmo valorizando a participação de elementos sem experiência de
missão LD, é um facto que 90% dos colaboradores é ancião, como se pode verificar na
tabela 4.
Anciãos

Não Anciãos

Total

Órgãos Sociais17

15

0

15

Equipa Executiva

6

1

7

Equipas de Formação18

26

4

30

Equipas de Acolhimento19

14

0

14

Equipas de Divulgação20

9

0

9

Centro S. Pedro Claver

0

3

3

70

8

78

Total

Tabela 4: Participação de Anciãos em 2017

Além da participação referida acima, importa destacar grupos específicos que se
mantêm ativos e que contam com anciãos como membros, como é exemplo o já
referido Grupo do Beaterium constituído por 4 anciãos que promoveu duas atividades:
16

Anciãos – estatuto adquirido pelos voluntários LD após terminada a sua experiência de missão.

17

Contabilizada a totalidade dos elementos dos órgãos sociais, contando com os novos membros, os cessantes e os

suplentes que exerceram funções provisoriamente.
18

Incluídas as equipas 2016/17, 2017/18 e a nova equipa de formação da FMI – Formação Modelo Intensivo,

incluindo as psicólogas responsáveis pela pré-seleção.
19

Incluídas as equipas 2016/17 e 2017/18.

20

Incluídas as equipas 2016/17 e 2017/18.
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i) Retiro de anciãos sobre os dons do Espírito Santo, em Cernache, em maio, com 12
participantes; ii) Encontro de convívio e oração LD/Taizé (Quinta de São José Papízios), em setembro, com 15 adultos e 13 crianças. A Peregrinação prevista foi
adiada para 2018 pelo reduzido de inscrições.
A Associação conta ainda com a colaboração pontual de vários anciãos em ações de
divulgação, de angariação de fundos e de representação institucional, tendo sido
particularmente relevante nas sessões de apresentação e nas vendas do presépio, no
último trimestre do ano. Também no Boletim Informativo dos LD, os anciãos têm um
papel ativo na partilha do seu testemunho. Atendendo a esta enorme diversidade de
contributos, os Leigos para o Desenvolvimento contaram ativamente com a
participação de 20% a 25% dos anciãos, sem considerar as presenças nos momentos
de convívio, encontro e oração.
Uma das atividades realizadas em 2017 e com uma forte participação de anciãos foi o
Encontro de Núcleos, que se realiza anualmente. Os temas discutidos e relacionados
com a nova Missão em Portugal foram uma oportunidade de mobilização alargada,
tendo reunido no Baleal 39 anciãos.
Em 2017 manteve-se o hábito do Passeio Nacional de Anciãos, desta vez organizado
pelo núcleo do Porto, no Jardim Botânico, onde se realizou o peddy-paper "O Amigo
Secreto do Rapaz de Bronze", pelo jardim-de-infância de Sophia, e em Serralves –
“Serralves em Festa com os Leigos”. Este dia reuniu 16 anciãos e 5 crianças, de
gerações e proveniências diferentes, o que continua a mostrar o gosto pela partilha e
pelo encontro.

Foto 15: Passeio Nacional Anciãos - Porto

Foto 16: Encontro de Núcleos - Baleal
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Uma das importantes formas de participação e de envolvimento dos anciãos continua
a acontecer através das novas tecnologias, numa mailing list dinamizada, desde 2000,
com o objetivo de promover a partilha de informação sobre aspetos importantes da
vida da Associação e dos seus membros. Atualmente existem 364 inscrições que
correspondem a mais de 348 anciãos (85% dos anciãos). Com uma intensidade no
tráfego de mensagens um pouco menor que no ano anterior (87%), em 2017 circularam
404 mensagens sobre a vida da Associação (encontros, notícias, informação sobre
momentos chave) para além de ofertas de trabalho, estágios, conferências e

workshops, casas para venda ou aluguer, ações de formação, pedidos de apoio, entre
outros. O grupo de anciãos do Norte dinamiza também uma mailing list de caráter
regional que inclui 80 membros e o grupo no facebook dirigido aos anciãos agrega
atualmente 249 membros.
Além da participação online, os vários grupos de anciãos a partir dos núcleos do Norte,
Coimbra e Lisboa, foram organizando iniciativas com o objetivo de promover a
divulgação, o encontro, a partilha, a colaboração, a oração e a reflexão. De forma
resumida, ocorreram as seguintes atividades:


Dinamização de ações de divulgação e de angariação de fundos: Sessões de
Apresentação LD (Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Lisboa, Porto e Viseu); dinamização
de workshops (ex: “Fábrica dos Sonhos”); contactos institucionais; participação em
eventos; partilha de testemunhos (ex.: várias escolas, colégios, universidades e
paróquias); venda de presépios e de livros.



Iniciativas de encontro e confraternização: Passeio Nacional de Anciãos (Porto).



Participação em momentos da vida LD: Missas do 31º aniversário LD, 11º Aniversário
da partida da Lina e Missa do Envio; Assembleias-gerais.



Adesão a momentos de Oração: Retiro anciãos; Encontro Famílias Taizé;
participação em eucaristias integradas na formação LD.

Finalmente é de referir que continua sem existir nenhum Representante Nacional de
Anciãos, apesar do que isso poderia significar de riqueza para a vida da Associação.
Apenas o núcleo do Norte manteve ativo o representante regional de anciãos.
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5.2.

Vida Associativa

No final de 2017 o total de sócios manteve-se em 278 pessoas, em que os associados
com quotas regularizadas totalizaram 148 pessoas, ao que corresponde uma
diminuição de 24% em relação a 2016. Esta redução regista situações de associados
de vários anos, sendo, contudo, de realçar que 36% dos sócios que deixaram de pagar
quota fizeram missão nos últimos 5 anos. O gráfico 7 mostra a evolução do número
de associados nos últimos 5 anos. É de referir ainda que 67% dos anciãos são
simultaneamente associados, mas apenas 35% são anciãos sócios com situação
regular, pelo que ainda existe uma considerável margem para crescimento interno.
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Gráfico 7: Nº de associados com quotas regularizadas | 2013-2017

Em 2017 foram promovidas duas Assembleias-Gerais (AG) ordinárias, tendo-se
registado um número médio de participações de 20 associados (entre presença física
e votação por correspondência). Atendendo a que este valor corresponde apenas a
14% dos associados, um dos desafios para futuro continua a passar por promover
uma maior participação dos associados nas assembleias. Na verdade, o contexto
específico de assembleia tem sido menos mobilizador do que, por exemplo, as
reflexões sobre desafios na vida da organização, como aconteceu no passado com
as sessões informais de planeamento estratégico ou de reflexão sobre negócios
sociais.
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6. Angariação de Fundos e Sustentabilidade
O desempenho do ano de 2017 ao nível da mobilização de recursos reforçou a opção
de sustentabilidade definida no Plano Estratégico, no seu segundo ano, tendo-se
inclusive registado um valor global de receitas de acordo com o previsto no Plano. O
crescimento e os resultados no âmbito dos benfeitores particulares ficaram inclusive
acima das previsões.
No ano de 2017 foram angariados 483.550,38 euros, que corresponde a um aumento
de 20% das receitas globais face ao ano anterior. Além deste crescimento, verifica-se
uma execução de 103% das receitas previstas em orçamento.
As receitas de financiamentos públicos, de merchandising e serviços e de benfeitores
particulares ultrapassaram largamente o objetivo. Estas últimas representam 46% das
receitas da organização e correspondem a um valor de 206.981,84€ (o que significa
um crescimento de 10% face a 2016). Este valor ficou 11% acima do valor previsto em
orçamento, contribuindo para que estes resultados estejam alinhados com as
principais linhas orientadoras do Plano Estratégico de Mobilização de Recursos (20162020).
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Gráfico 8: Fontes de receita em 2017

O gráfico 8 apresenta a distribuição das receitas de 2017 por fontes e percebe-se
claramente a grande parcela relativa aos Benfeitores Particulares, seguida pelos
contributos das Instituições Públicas e das Empresas (17% e 16% respetivamente).
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O crescimento das receitas relativas aos Benfeitores Particulares, cuja evolução pode
ser consultada no gráfico abaixo, atingiu em 2017 o pico dos últimos 5 anos, sendo o
fruto do esforço que tem sido feito no sentido de envolver os benfeitores na vida da
organização, através de campanhas e de iniciativas com formatos inovadores.
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Gráfico 9: Total de Donativos de Benfeitores Particulares | 2013-2017

Para atingir estes resultados, o ano de 2017 foi palco de várias campanhas que tiveram
como destinatários os Benfeitores Particulares. Destas, podem-se destacar as
seguintes:


Campanha de Consignação Fiscal - esta campanha, realizada todos os anos na
altura de entrega das declarações de IRS pelos contribuintes, este ano teve um
retorno de 73.820,82 euros. Deste resultado, o melhor de sempre e que
corresponde a um crescimento de 14% face ao ano anterior, 66.877,52€
correspondem à consignação do IRS e 6.943,30€ ao IVA. É de destacar que o valor
do IVA teve um crescimento de 64% face ao ano anterior. Esta campanha foi
reciclada do ano anterior (realizada em parceria com a McCann).



Campanha de Apadrinhamentos - no ano de 2017 esta campanha teve o melhor
resultado desde que há registo, marcando uma tendência de crescimento, como se
pode ver no gráfico 10. A campanha atingiu um valor de 39.082,75 euros, o que
representa um crescimento de 46% face ao ano anterior. Esta campanha é uma
ocasião privilegiada para a angariação de novos benfeitores, sendo doadores com
uma maior ligação emocional à organização. Grande parte destes benfeitores são
regulares e alguns são ainda de continuidade, tendo iniciado as suas contribuições
em anos anteriores e tendo-se mantido até hoje. No final do ano, contabilizavam-
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se mais de 200 Padrinhos regulares, correspondendo a 75% dos doadores regulares
da organização.
40 000,00 €
35 000,00 €
30 000,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €

€35 447,80
€26 803,35
18 361,00 €

17 965,39 €
9 365,26 €

2013

2014

2015

2016

2017

Gráfico 10: Donativos por apadrinhamento | 2013-2017



Angariação de fundos na Formação de Voluntários - outra iniciativa que se
pretende salientar é a angariação de fundos por parte dos formandos durante a
formação, que reuniu 17.903,73 euros. Este ano foi o segundo melhor desde que
há atividades de angariação de fundos na formação (como se pode ver no gráfico
11) e houve algumas atividades que, pela sua criatividade e retorno, merecem
destaque:


Um leilão solidário, em que foi leiloada uma Bimby® doada pela marca.
Conseguiu vender-se a máquina pelo seu valor de mercado, 1.100€;



Foi organizada uma campanha em parceria com restaurantes de Porto, Coimbra
e Lisboa e que teve o apoio do Chef Chakall – À Mesa por África – que deu um
retorno de 2.411€.
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Gráfico 11: Total de Donativos com Origem em Atividades dos Formandos | 2013-2017
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Figura 17: Imagem da Campanha À Mesa por
África



Figura 18: Imagem de Capa da Campanha Porto
Alegre

Campanhas de Projeto - a título experimental, decidiu-se em 2017 testar a
realização de três campanhas de projeto, em detrimento das habituais duas
campanhas. As campanhas tiveram os seguintes resultados:


Fevereiro, Campanha Espaço Criança (Benguela) – 5.570€ de particulares e
1.400€ de empresas;



Maio, Campanha Tchiloli (Cidade) – 3.845€ de particulares e 250€ de empresas;



Setembro, Campanha Centro S. Pedro Claver – 5.135€ de particulares e 300€ de
empresas.

O somatório destas parcelas foi de 16.500 euros, abaixo do orçamentado (21.300€).
É de salientar que no cálculo do valor do orçamento admitiram-se os valores médios
por campanha quando existiam apenas duas campanhas por ano. Assim, concluiuse que o valor angariado em 3 campanhas é semelhante ao valor angariado nos
outros anos apenas com duas, pelo que em 2018 serão novamente lançadas apenas
duas campanhas de projeto.


Campanha RSF – Junto do envio dos boletins segue um envelope RSF que convida
a uma doação. No total dos 4 boletins foi possível angariar 19.234,85 euros.



Campanha de Natal - A campanha de Natal realizada em dezembro teve um retorno
de 11.105 euros, dentro dos valores de anos anteriores e de acordo com o previsto
em orçamento.



Campanhas Crowdfunding - relativamente a campanhas digitais, foi iniciada uma
campanha de crowdfunding no final do ano de 2016 – Campanha Ponto-a-Ponto que se concluiu já no ano de 2017. Esta campanha foi avaliada como positiva e,
por essa razão, voltou-se a realizar uma outra durante o ano de 2017 – Campanha
Surf Alegre. No total destas campanhas angariaram-se 4.592 euros, a primeira com
um retorno de 2.437€ e a segunda de 2.155€. Apesar de terem sido para dois
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projetos diferentes, ambas as campanhas tiveram como destino a missão de Porto
Alegre.
No âmbito do trabalho de angariação de fundos na sede, foi ainda realizada uma
campanha dirigida a benfeitores inativos (que estão entre o 3º e o 5º ano sem doar) e
adormecidos (que não efetuam um donativo há mais de 5 anos), com a intenção de os
reativar. Esta campanha teve um retorno abaixo do previsto – 835€ e uma taxa de
resposta de 0,90%.
Este ano de 2017, além das campanhas de crowdfunding, foi palco de algumas
experiências novas no âmbito da angariação de fundos, mas que ainda não permitiram
tirar conclusões.
Destacamos em primeiro lugar uma campanha de conversão de doadores. Esta
campanha tinha como público-alvo os benfeitores ativos com doações pontuais que
nos últimos dois anos tinham dado donativos superiores a 60€/ano. Estes foram
convidados a aderir a um donativo regular por débito direto. Esta campanha permitiu
fidelizar 3.540 euros, traduzida em 205€ mensais e 270€ trimestrais. Acrescenta-se
ainda que teve uma taxa de resposta de 1,53%, um valor próximo de valores de
referência na literatura existente.

Figura 19: Conteúdo da Campanha de Conversão de Doadores

Foi ainda realizada uma Campanha de Novos Benfeitores recorrendo-se a

telemarketing. Optou-se por fazer uma campanha in house e não recorrer a uma
agência, de modo a ganharmos alguma experiencia neste campo. Foi adotada uma
abordagem mista entre mailing e telefone, de modo a angariar doadores regulares.
Esta campanha foi realizada em novembro e dezembro, não tendo sido possível
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dedicar o tempo previsto, o que impossibilitou o estabelecimento de contacto com a
maior parte das pessoas identificadas. A taxa de pessoas contactadas acabou por ser
bastante baixa (apenas de 13,60%) e a taxa de resposta foi de 3,49% (ligeiramente
abaixo dos 4% previstos), correspondendo a resultados residuais. Esta campanha será
prolongada para 2018, de maneira a permitir apurar aprendizagens para futuro.
Numa análise mais global, termina-se assim o ano de 2017 com um crescimento de
11% no número de benfeitores particulares (834 doadores), um valor ligeiramente
acima do planeado (10%). Destes, 31% são regulares (258 pessoas), que correspondem
a 40% do valor angariado através de benfeitores particulares identificados. Este
número, que corresponde ainda a um crescimento de 37%, ultrapassou ligeiramente o
objetivo definido em 35%. Contudo, este valor poderia ter sido ainda superior se o
desempenho da campanha de novos doadores (através do telemarketing), tivesse sido
concluída.
Relativamente a taxas de fidelização, conseguiu-se atingir uma taxa de 47% para os
novos doadores, o que ficou bastante acima do objetivo definido (33%). Por outro lado,
a taxa de fidelização de doadores repetentes teve uma ligeira melhoria, 71%, (70% em
2016) mas não conseguiu chegar ainda aos 72% que se tinha definido como objetivo.
O número de doadores recuperados (doadores que já doaram pelo menos uma vez,
mas que não realizam nenhum donativo há dois anos ou mais), ficou 63% do previsto,
uma vez que se tinha definido como objetivo a recuperação de 150 doadores. Este
resultado pode ser explicado com os resultados da campanha de doadores inativos e
adormecidos, que ficaram bastante aquém do previsto.
Em 2017 as receitas provenientes de merchandising e serviços representaram 5% das
receitas (23.641,42 euros), que corresponde a uma ligeira redução face ao ano anterior
(gráfico 12). Neste valor está incluída uma pequena experiência de prestação de
serviços realizada no âmbito do negócio social da Consultoria Social, como oradores
numa atividade de uma empresa (EDP). Apesar de ter sido avaliada como positiva, o
facto de ter sido apenas uma ação e de não se ter conseguido estabelecer parcerias
com empresas de gestão da mudança, o objetivo ficou abaixo do planeado.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 - 46

€35 000,00

€31 122,54

€30 000,00
€22 344,46

€25 000,00

€25 041,03

€24 448,18

€23 641,42

2015

2016

2017

€20 000,00
€15 000,00
€10 000,00
€5 000,00
€2013

2014

Gráfico 12: Total das receitas de merchandising e serviços | 2013-2017

Quanto a merchandising, continuou-se a vender os itens da linha desenvolvida no ano
anterior em parceria com a marca Feliz é Quem Diz, tendo sido lançados novos
produtos. Foi igualmente realizada a já habitual campanha de venda de presépios, este
ano em parceria com o artesão Carlos Dias, tendo sido vendidos 972 presépios.
Porém, a maior novidade deste ano foi o lançamento de um livro infantil – A Força de
uma Formiga. Foram vendidos cerca de 400 exemplares entre novembro e dezembro.
É ainda de destacar que todos estes itens foram vendidos com sucesso graças ao
empenho de anciãos dos núcleos do Porto, Coimbra, Lisboa e Évora e ao compromisso
dos formandos dos dois modelos de formação. É importante ainda referir que grande
parte das vendas deste ano foram realizadas online, através do facebook, email, portal
da Compra Solidária, blogs, sites e imprensa.

Figura 20: Presentes Solidários 2017

Relativamente à geração de receita própria, os projetos em curso em 2017 geraram
34.545,67 euros, o que corresponde a 8% da receita e a um crescimento de 21% face
a 2016. As missões que mais contribuíram para esta conquista foram as de Benguela
– com as receitas provenientes do Projeto “Mudança da Mulher”, das inscrições no
“Espaço Criança” e no GAIVA, as de Porto Alegre – no Grupo de Bulaué de Ponta Baleia
e do Centro S. Pedro Claver – com as receitas das explicações. Este valor ficou, porém,
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abaixo do previsto, já que os negócios sociais, nomeadamente as Explicações para o
Desenvolvimento, não alcançaram as receitas estimadas. Por esta razão, tal como já
foi referido, em 2018 será realizada uma reflexão estratégica sobre o futuro dos
negócios sociais.
Relativamente ao contributo global de entidades públicas, de empresas e outras
instituições ficou a 86% do previsto. Contudo este desvio justifica-se na sua totalidade
por não se ter avançado com a intervenção em Titimane que já tinha financiamento
assegurado. Este desempenho, que corresponde a 41% dos fundos por esta via e a um
desvio positivo de 4% face ao previsto nos pesos relativos de fontes de financiamento
no Plano Estratégico de Mobilização de Recursos, a estratégia de sustentabilidade
definida, de aumentar o peso dos benfeitores particulares e de reduzir gradualmente
o peso de empresas e instituições, continua a ser o rumo para futuro.
As instituições públicas foram as principais responsáveis por este bom resultado,
tendo contribuído com 77.802,87 euros (17% das receitas) e registado um crescimento
de 41%, através de quatro projetos apoiados pelo CICL – Camões Instituto da
Cooperação e da Língua (projetos em Benguela, Cuamba e Porto Alegre), do MTSS –
Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, da Embaixada de
Portugal em S. Tomé e do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional (medidas
de apoio à empregabilidade).
No que diz respeito ao contributo por via de apoios de empresas (70.493,59 euros) e
instituições (37.843,63 euros), corresponderam, respetivamente, a 16% e a 8% das
receitas globais. O exercício de 2017 beneficiou de 10 financiamentos mobilizados
ainda em 2016 ou anos anteriores, nomeadamente de várias organizações católicas,
como é o caso das missões de Cuamba, de Benguela e de Porto Alegre, de uma
empresa para apoio do Centro S. Pedro Claver, de uma instituição e de uma empresa
para apoio em Cuamba, e de financiamentos públicos nas missões de Benguela,
Cuamba, Porto Alegre e Centro S. Pedro Claver.
Relativamente ao esforço de apresentação de novas candidaturas, é de destacar que
em 2017 foram apresentadas 24 novas candidaturas. Do conjunto das propostas
apresentadas, 50% obtiveram resposta positiva, juntando-se 3 candidaturas aprovadas
que tinham sido apresentadas em 2016. Seis das propostas ainda se encontravam sem
resposta no final de 2017.
Analisando apenas os novos financiamentos aprovados em 2017, correspondendo a
13 novos projetos, S. Tomé e Príncipe foi o país com maior número de candidaturas
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financiadas (33%), seguido de Moçambique e Angola com 25% cada um e Portugal com
17% das candidaturas, relativas à nova missão na Caparica-Pragal. Em S. Tomé e
Príncipe, a missão de Porto Alegre mobilizou 3 financiamentos e a de S. Tomé
mobilizou apenas um.
No caso de Benguela e S. Tomé, é ainda de destacar o trabalho de angariação de fundos
no terreno, nomeadamente o apoio de 25 padrinhos, a grande maioria empresas,
numa lógica de apadrinhamento mensal, continuando a ser uma forma de apoio
diferente da lógica do financiamento de projetos. No total, em Angola e S. Tomé foi
possível angariar 20 mil euros, sobretudo através de donativos de particulares e
empresas, e de algumas prestações de serviços. S. Tomé e Príncipe, não alcançando
resultados tão expressivos, merece um destaque positivo, por ter passado a ter uma
abordagem sistemática de angariação de fundos no terreno, o que permitiu passar a
contar com padrinhos e donativos, uma tipologia praticamente inexistente até este
ano.
Importa ainda referir os apoios de bens e serviços pro bono que tivemos ao longo do
ano 2017, que nos permitiram diminuir custos de forma significativa, em Portugal e
nas diferentes missões. Em 2017 as prestações de serviços e os bens disponibilizados
generosamente aos LD corresponderam a um valor de 400 mil euros. Neste âmbito
destacam-se, de forma particular, todos os apoios na construção do novo Espaço
Criança. Por outro lado, a parceria com a TAP de doação de milhas ficou aquém do
previsto (uma poupança de apenas 1.100 euros), devido à mudança de regras na
atribuição das milhas/pontos.
Queremos ainda agradecer a todos os que nos apoiaram neste sentido, desde pessoas
a título individual a empresas. Podemos referir todo o apoio na área jurídica das
sociedades de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados e
VdA - Vieira de Almeida; na área da comunicação e imagem várias empresas e
voluntários; na área dos seguros a Lusitânia companhia de Seguros até setembro; nas
missões a Entreposto (com o apoio na manutenção de viaturas), a CST-Companhia
Santomense de Telecomunicações e a TV Cabo (com telefone e internet), entre tantos
outros.
Ao nível das parcerias, deu-se continuidade ao Grupo Informal de Indicadores de
Benfeitores Particulares (GIIBP), do qual fazem parte a Amnistia Internacional, o Grupo
Bíblico Universitário (GBU), a Médicos do Mundo, a Operação Nariz Vermelho e as
Aldeias SOS. O objetivo deste grupo continua a ser a definição de um referencial de
indicadores e métricas comuns, de modo a dar resposta a uma lacuna que existe no
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fundraising em Portugal, fazendo partilha de dados e experiências com vista a uma
aprendizagem partilhada. Este grupo, em conjunto com outras organizações, deu
ainda corpo a um pedido à Autoridade Tributária, com propostas e pedidos no âmbito
da Consignação Fiscal, não tendo ainda obtido resposta.
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7. Imagem e Comunicação Externa
O ano de 2017 tinha como principais objetivos para a comunicação: i) concluir a
elaboração e implementar o novo Plano Estratégico de Comunicação; ii) aumentar e
diversificar as ações de apresentação e divulgação dos LD com vista ao aumento do
número de voluntários iii) aumentar a notoriedade dos LD com vista ao aumento do
número de voluntários; e iv) promover a coerência da comunicação interna e externa
LD, nomeadamente ao nível de uma abordagem integrada dos meios de comunicação
usados.
Relativamente ao primeiro objetivo, a elaboração do Plano Estratégico de Comunicação
deu passos muito relevantes durante o ano de 2017, nomeadamente ao nível da
reflexão interna e à consulta de stakeholders externos, tendo terminado o ano com a
redação do documento. A sua validação e aprovação será efetuada no início de 2018.
Quanto à notoriedade dos LD, avaliada pela presença nos media e nas redes sociais,
continuou a ser monitorizada internamente, não tendo sido ainda possível estabelecer
uma nova parceria, o que leva a concluir que a presença nestes suportes é superior à
apresentada, dado não termos ferramentas que permitam o rastreamento integral de
todos os meios de comunicação. Ainda assim, dos dados recolhidos verificou-se um
aumento muito significativo de notícias e publicações nas redes sociais face ao ano
anterior, que tinha sido um ano atípico, registando-se um total de 105 notícias sobre
os Leigos para o Desenvolvimento na imprensa escrita, online, televisão, rádio e

facebook, correspondendo a um aumento de 163% face ao ano anterior (gráfico 13).
Destas, 29 notícias (9 em televisão) foram artigos de fundo, onde foi possível
apresentar os LD ou algum dos seus projetos, de forma mais aprofundada. Na verdade,
o desempenho de 2017 foi um dos melhores anos dos últimos cinco anos.
120
100

105
85

105
79

80
60

40
40
20
0
2013

2014

2015

2016

2017

Gráfico 13: Nº total de notícias I 2013-2017
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Da observação do gráfico seguinte (gráfico 14), que descreve a distribuição das notícias
por mês, verifica-se um ano bastante equilibrado, com forte cobertura de media em 7
meses do ano (janeiro, abril, maio, julho, setembro, outubro, novembro), o que
demonstra uma presença muito regular na comunicação social ao longo de todo o ano.
Janeiro traduziu-se num maior número de notícias relacionadas com a campanha de
captação de professores voluntários para o Centro S. Pedro Claver, que incluiu uma
notícia no telejornal da TVI. Também neste mês foi feita a divulgação da campanha de

crowdfunding Ponto a Ponto. O maior número de notícias em abril/maio relacionou-se
com a campanha da consignação fiscal, bem como com as atividades de Angariação de
Fundos dos Formandos LD, como a iniciativa À Mesa por África e uma Caminhada

Solidária. Julho trouxe um novo aumento de notícias, atípico para a época do ano, que
esteve relacionado com a divulgação de uma outra campanha de crowdfunding, para o
Projeto Surf Alegre. Mantendo o registo de anos anteriores, as notícias de setembro e
outubro estiveram relacionadas com as partidas dos novos voluntários e as sessões de
apresentação, e novembro com o lançamento de um novo livro infantil, bem como com
os Presentes Solidários 2017 (presépio, livro e linha de merchandising).
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Gráfico 14: Nº de notícias por mês I 2017

De destacar no âmbito da campanha da consignação fiscal a presença de publicidade
gratuita no jornal I e no jornal Público, com o apelo à consignação do IRS.
No âmbito dos média, 2017 fica marcado pela atribuição de uma menção honrosa no
âmbito do 7º Prémio Internacional Harambee Comunicar África, à jornalista Ana
Candeias da TVI, no âmbito da reportagem Voluntários na Linha do Equador, realizada
em 2016 na missão de São Tomé e Príncipe.
No ano de 2017 a edição trimestral do Boletim LD continuou, tendo sido elaborados 4
Boletins Informativos (com envelope RSF em anexo) com uma tiragem média de 8.000
unidades/boletim. O boletim continua a ser a ferramenta de contacto institucional mais
abrangente, para além dos meios digitais. Este tem procurado apresentar ao longo de
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cada número uma história de vida, concreta, transformada pela intervenção dos LD,
dando assim visibilidade ao trabalho feito e aos frutos que resultam depois de vários
anos.

Foto 21: História de Vida Caty - Boletim 2017

Depois de estabelecido um caderno de encargos e de ter sido consultado o mercado,
foram reunidas oito propostas de construção de um novo website institucional. Apesar
disso, nenhuma das propostas correspondeu às expectativas desejadas e, entretanto,
foi estudada a ideia de associar o novo site LD ao portal da Companhia de Jesus que
será lançado em 2018. Face aos vários cenários, a opção foi integrar o novo website
no referido portal – Ponto SJ – pelo que este lançamento ficou adiado para o 1º trimestre
de 2018.
Apesar de não terem ocorrido mudanças ao nível do Website, o gráfico 15 revela que
em 2017 se retomou uma tendência de crescimento, tanto ao nível de sessões, 45.709
visitas, o que corresponde a um crescimento de 21% face ao ano anterior e também
um aumento de 26% no número de utilizadores (33.988 utilizadores). Este ano
contraria uma tendência habitual dos últimos anos no comportamento de visitas às
páginas do site, deixando de ter maior expressão os testemunhos e as notícias, mas
sim as páginas relacionadas com voluntariado, por um lado, a página relacionada com
as Sessões de Apresentação 2017, bem como a página que apresenta informações
sobre o voluntariado internacional. De seguida, o que gerou mais visitas foi a
informação sobre as missões em Portugal e quem são os Leigos para o
Desenvolvimento.
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Gráfico 15: Nº de visitas e utilizadores website LD I 2013-2017

O Facebook continua a ser a ferramenta que mais cresce, tendo a página oficial dos LD
terminado com 17.452 likes, 29% acima de 2016 e superando o objetivo estabelecido
de 15.000 gostos. A página é alimentada com posts regulares e variados que reforçam
o universo e cultura da organização. Destacamos que as publicações que mais
interesse continuam a gerar são os testemunhos de voluntários, fotografias e vídeos.
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Gráfico 16: Nº de ‘Gostos’ no facebook I 2013-2017

Ao nível das ações de mobilização de potenciais voluntários, o conjunto de iniciativas
permitiu um alcance presencial, a nível nacional, de 1.642 pessoas, 9,4% acima do
previsto em plano de atividades. Para isso, mantiveram-se as habituais Sessões de
Apresentação, levadas a cabo em 7 locais distintos do país, tomando a opção de não
realizar sessões em locais já testados anteriormente, mas com pouca expressão na
mobilização, como Faro, Portimão e Viana do Castelo. Em março, foi realizado uma
sessão extraordinária em Lisboa, para divulgar a nova formação em modelo intensivo.
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Foto 22: Cartaz Sessões de Apresentação 2017

Apesar da redução do n.º de sessões, estiveram presentes 882 pessoas21, tendo sido
observado um crescimento de 273% em comparação com o ano anterior e sendo o ano
com o maior número de presenças. O gráfico 17 mostra a evolução de presenças nas
sessões de apresentação nos últimos cinco anos. A sessão extraordinária em Lisboa
referida anteriormente teve 40 pessoas presentes.
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Gráfico 17: Nº de presenças nas Sessões de Apresentação LD I 2013-2017

No âmbito da divulgação, as Equipas de Divulgação continuaram um caminho de
consolidação, que incluiu mudanças na composição das equipas de Lisboa e de
Coimbra. O ano terminou com a elaboração por parte de cada uma das Equipas dos
Planos de Divulgação para 2018. Em 2017 foram sendo realizadas várias atividades de
divulgação por todo o país e em momentos distintos do ano, destacando a presença

21 Aveiro (125 participantes), Braga (120 participantes), Coimbra (160 participantes), Évora (100 participantes), Lisboa

(180 participantes), Porto (170 participantes) e Viseu (27 participantes).
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em atividades dinamizadas, por exemplo, na Paróquia de Torres Vedras, no ACANAC22
em Idanha-a-Nova e em várias sessões com o GAS Tagus subordinadas ao tema de
voluntariado e cooperação para o desenvolvimento. Estas 22 atividades contribuíram
para que mais 720 pessoas, especialmente jovens, ficassem a conhecer os LD e a sua
missão.
Como referido anteriormente, em 2017 lançou-se um novo livro infantil, intitulado “A
força de uma formiga”, escrito por Rosário Alçada Araújo, autora de literatura infantil
com várias obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura, e ilustrado pelo ancião
Francisco Mariz Rodrigues. A sessão de lançamento decorreu no Centro Social da
Musgueira, no âmbito do I Dia Mundial dos Pobres, decretado pelo Papa Francisco.

Foto 23: Lançamento Livro Infantil “A força de uma formiga”

Em 2017 teve início o envio de uma newsletter LD, acompanhando o envio do Boletim
e alguns dos seus conteúdos, mas apenas foram enviados dois números. Os últimos
dois números previstos não foram enviados pela dependência externa aos LD na
produção técnica desta peça. Em 2018, com o novo website, será retomado este
objetivo.

22

Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas.
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8. Parcerias e Redes
Em 2017 os Leigos para o Desenvolvimento continuaram a reforçar as parcerias de
implementação dos projetos, especialmente as parcerias estabelecidas com as
Associações de Base Local e com entidades públicas nacionais, regionais ou distritais
responsáveis pelos pelouros das áreas chave dos projetos (especialmente educação,
emprego e ação social). Importa ainda destacar as parcerias com empresas com
atividade local, no âmbito dos projetos de empreendedorismo e empregabilidade que
ocorrem nas várias missões.
O ano termina com uma pool de 10 novas parcerias, que irão aprofundar a intervenção
no terreno em áreas especializadas e tão distintas como a antropologia, a cultura, a
fotografia e a governança comunitária. Foi ainda assinado o Protocolo de Colaboração
com a Província Portuguesa da Companhia de Jesus que enquadrará o trabalho da nova
missão da Caparica-Pragal, incluindo a Paróquia de S. Francisco Xavier de Caparica, o
Centro Social e Comunitário Cristo Rei e o Centro Juvenil Padre Amadeu Pinto.
Ao nível local, importa ainda destacar o investimento frutuoso que tem sido feito na
dinamização de fora comunitários de parcerias territoriais que colocam os vários

stakeholders locais a trabalhar de forma integrada e como principais agentes de
desenvolvimento dos seus contextos. É o caso do Grupo Comunitário da Graça, em
Benguela, e dos Grupos Comunitários de Porto Alegre e da Boa Morte, em S. Tomé e
Príncipe23. Nesse sentido, foi negociada uma parceria com a GlocalDecide que irá
efetuar uma avaliação e sistematização dos Grupos Comunitários da Graça e de Porto
Alegre em 2018, que será realizada pelo professor doutor Rogério Roque Amaro.
Foram ainda estabelecidas novas parcerias com o Teatro do Viriato para um projeto de
capacitação do Grupo de Tchiloli no Bairro da Boa Morte e com o MEF - Movimento de
Expressão Fotográfica para um projeto de fotografia participativa em Porto Alegre. Em
Benguela foi também estabelecido um acordo com a associação cultural Bismas das
Acácias para preparar um evento cultural de sensibilização das comunidades para a
implementação de Grupos Comunitários. Em S. Tome manteve-se a parceria com a
ONGD – MOVE no âmbito dos projetos de empreendedorismo no Bairro da Boa Morte.
Ainda a nível local, os LD são membros da FONG – Federação das Organizações Não
Governamentais em São Tomé e Príncipe e da Rede Bio, também em STP.

23

Com 45 membros, 31 e 30 membros, respetivamente (fichas de projeto IX, I e VI).
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No caso de Cuamba, no âmbito das Escolinhas Comunitárias do Niassa, é de destacar
a parceria estratégica com a Fundação Fé e Cooperação e com a Escola Superior de
Educação Paula Frassinetti. Em Benguela voltou a existir parceria com o GRÃO – grupo
de voluntariado de curta duração que voltou a desenvolver ações complementares a
vários projetos no bairro da Graça. No terreno, existiram ainda parcerias com a
Mosaiko no âmbito da formação de lideranças do Grupo Comunitário da Graça.
O Grupo Informal de Indicadores de Benfeitores Particulares (GIIBP), com a Amnistia
Internacional, o Grupo Bíblico Universitário (GBU), a Médicos do Mundo, a Operação
Nariz Vermelho e as Aldeias SOS.
Os Leigos para o Desenvolvimento continuaram a sua participação na Plataforma das
ONGD, assumindo a presidência no Conselho Fiscal, e aderiram à Confederação
Portuguesa do Voluntariado. Os LD continuaram ainda a fazer parte da Rede do
Voluntariado Missionário, da Assembleia Diocesana de Movimentos e Obras, do
Conselho Nacional das Missões e do CLIP – Recursos e Desenvolvimento. Relativamente
a Xavier Network, os LD continuaram a sua participação no Grupo de Trabalho de
Voluntariado para a Cooperação.
Finalmente, os LD, pela sua relação estratégica com a Companhia de Jesus, participam
de forma ativa na CAS – Comissão de Apostolado Social, destacando-se o envolvimento
na dinamização do processo de planeamento estratégico no seio das obras do setor
social da PPCJ, que evoluiu para a integração no grupo responsável pela monitorização
& avaliação do Plano Estratégico 2017-2019.

Figura 24: 3ª Assembleia Social Inaciana

Figura 25: Sessões de diagnóstico com
organizações jesuítas Caparica

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 - 58

9. Conclusões
Em jeito de conclusão, gostaríamos de sublinhar que o ano de 2017 foi pleno de
desafios, mas vivido com um rumo e orientações claras, fruto do esforço de reflexão
estratégica iniciada em 2015. Foi um ano de várias conquistas, de negociação de
projetos e missões novas, mas principalmente um tempo de consolidação e
confirmação. Sendo fiéis à nossa Missão e Valores, identificamos alguns aspetos da
nossa prática a rever, nomeadamente ao nível da formação dos voluntários e da
divulgação da associação.
No terreno os avanços nos projetos e a forma como as pessoas e os parceiros locais
entendem a nossa forma de atuar inspiram-nos a continuar e a perseguir a missão
de promover o desenvolvimento através de uma intervenção de longo prazo,
integrada e focada na capacitação das pessoas e organizações. De forma particular,
as conquistas alcançadas com os preparativos de uma nova missão em Portugal,
animam-nos de forma especial, sabendo agora que em 2018 iremos mesmo avançar
com esta nova missão.
Para 2018 continuaremos com o mesmo espírito de entrega, de responsabilidade, de
compromisso, de criatividade e de ânimo. O desafio continua enorme, com
transferência final de projetos, conclusão de missões, decisão de novas missões e
arranque de missão piloto na Caparica-Pragal. Mas, no essencial, as palavras do
nosso Plano Estratégico, permanecem atuais: “Procuraremos, portanto, não baixar os
braços, permanecer audazes e imaginativos, não para proveito próprio, mas para
melhor servirmos e amarmos. Só assim poderemos estar nas fronteiras que, para nós
Leigos para o Desenvolvimento, são as mulheres, os homens, os jovens, as crianças,
as comunidades locais de África e Portugal - aqueles que acreditamos serem chaves
da (sua) mudança e protagonistas do (próprio) futuro”.
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Os Leigos para o Desenvolvimento gostariam de exprimir a sua gratidão a todos os
que fizeram de 2017 um ano tão positivo e de crescimento contínuo. Aos voluntários,
anciãos, equipa executiva e órgãos sociais um agradecimento genuíno por darem
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enorme bem-haja e a renovação do repto a que se envolvam cada vez mais na vida e
desafios dos LD.
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11. Anexos
I. PROJETO COESÃO SOCIAL e DINAMIZAÇÃO COMUNITÁRIA em PORTO ALEGRE
Objetivo geral

Início de implementação

Promover o aumento da coesão social e do espírito comunitário, através da
dinamização do Grupo Comunitário, da promoção do espírito associativo,
comunitário e de cidadania, da capacitação de lideranças locais e do aumento da
oferta cultural, recreativa e desportiva.
Outubro de 2011

Final de implementação

2021 (previsão)

Parceiros locais







Nº de beneficiários diretos






Nº de beneficiários indiretos




Metas alcançadas em 2017

1.







2.




3.


Entidades/Representantes das comunidades de Porto Alegre (Praia e Sede), Vila
Malanza, Ponta Baleia e Ilhéu das Rolas
Câmara Distrital de Caué
Federação de Canoagem e Surf de S. Tomé e Príncipe
Grupo Pestana
Ecolodge Praia Inhame
31 Entidades/Representantes das comunidades locais
(poder local, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino, grupos culturais,
grupo desportivo, associações de base local, agentes económicos, cooperativas,
líderes das comunidades locais, ONG, empreendimento turístico)
31 Líderes ou agentes comunitários
32 Pessoas envolvidas nos grupos de interesse (21 Surf e 11 Bulaué)
1.265 Pessoas (população de Porto Alegre, Vila Malanza, Ponta Baleia e Ilhéu
das Rolas)
2.621 Turistas (905 Ecolodge Praia Inhame + 1.716 Cais de Embarque Ilhéu
das Rolas)
Grupo Comunitário (GC) como interlocutor chave de PA, com funcionamento
consolidado, regular e relevante, com a participação de pelo menos 90% das
entidades presentes no território
Grupo Comunitário constituído por 31 entidades (1 novo membro)
97% das entidades conhecidas do território são membros do GC
55% dos membros a participar nas reuniões do Grupo Comunitário
18 Reuniões com uma taxa de participação/reunião na ordem dos 31%
GC empenhado na resolução de problemas e necessidades locais como a
questão da água, da energia, das estradas, do centro comunitário, da obra do
CREF, entre outras
Roteiro de Desenvolvimento de Porto Alegre criado e necessidades priorizadas
com pelo menos 10 iniciativas/colaborações comunitárias realizadas em
articulação entre entidades da roça, a beneficiar pelo menos 80% da população
Roteiro de Desenvolvimento estruturado em plenário com clarificação de
necessidades, exercício de priorização, definição de visão, missão e valores
12 Iniciativas/colaborações comunitárias realizadas em articulação entre
entidades a beneficiar 1.265 pessoas (100% população) - resolução conjunta de
problemas na comunidade, dinamização de ações e eventos culturais e
recreativos, ações de lobby, colaborações entre entidades e participação em
recolha etnográfica
Processo de autonomização do GCPA consolidado, incluindo o reforço de
competências da Comissão de Coordenação e da dinâmica dos Subgrupos
Processo de autonomização do GC focado no próprio Roteiro e nas tentativas de
reestruturação da equipa de coordenação
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4.




5.




6.




7.




Principais atividades em 2017

Comissão de coordenação composta por apenas 2 membros (com autonomia
significativa na elaboração de convocatórias e de atas, mas com pouca
disponibilidade) com processo de reestruturação em curso
2 Comissões constituídas para resolver problemas e/ou implementar ações no
seio do GC: comité da água e comissão de festas da Festa do Final de Ano
Grupo de Surf com funcionamento regular e com modelo de gestão definido e
em vigor
Grupo de Surf constituído por 21 elementos, com funcionamento regular e com
modelo de gestão em estruturação (equipa de coordenação com 6 jovens com
diferentes cargos incluindo tesoureiro em funções)
Grupo com elevado dinamismo e capacidade de concretização, incluindo a
promoção de provas de âmbito nacional e a construção de uma “casa do Surf”
Grupo de Bulaué com funcionamento regular, a gerar receita própria e a
divulgar a cultura local junto de turistas
Grupo de Bulaué com 11 elementos ativos, funcionamento regular, a gerar
receita própria e a divulgar a cultura local junto de 2.621 turistas
Grupo com elevado dinamismo e compromisso, com atuações diárias para o
Grupo Pestana e semanais para o Ecolodge da Praia Inhame
2.880€ Angariados pelo Grupo no total das atuações
Fórum de Vila Malanza constituído e com funcionamento regular
Fórum de Vila Malanza (Grupo Forte da Comunidade de Malanza) constituído e
com funcionamento regular (reuniões semanais), a representar 17 entidades
(com uma taxa de participação média na ordem dos 53%)
Equipa de coordenação composta por três membros eleitos, criada e em
processo de capacitação
Centro Cultural Comunitário (CCC) com funcionamento regular e com gestão
partilhada assegurada
Centro Cultural Comunitário com infraestruturas requalificadas, com utilização
regular por parte dos vários grupos da comunidade, mas ainda sem
dinamização de atividades regulares
Comissão instaladora renovada, constituída por 5 membros do GC e focada
sobretudo nas obras de requalificação

Grupo Comunitário de Porto Alegre

Reuniões quinzenais de plenário do GC

Capacitação em contexto da equipa de coordenação do GC e dos Comités (água
e festa de final de ano)

Elaboração do Roteiro de Desenvolvimento de Porto Alegre

Promoção de iniciativas comunitárias:

Resolução de problemas: limpeza do tanque de abastecimento de
Monte Henrique; arranjo da estrada de Porto Alegre; reparação de valas
e lavandaria de Ponta Baleia

Ações e eventos culturais e recreativos: sessões de cinema, palestra
sobre "Promoção dos direitos e da participação das mulheres na
sociedade", recolha etnográfica

Ações de Lobby: junto da EMAE para melhorar os serviços de energia;
junto do Ministério do Ambiente e Infraestruturas e da Direção Geral
dos Recursos Naturais e Energia para melhorar o abastecimento e
qualidade da água; junto do Ministério do Ambiente e Infraestruturas e
da Direção Geral dos Recursos Naturais e Energia para cedência de areia
para obra do CREF

Preparação da atividade de Final de Ano 2017, dinamizada por Comissão
constituída pelo GC
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Colaborações entre entidades: Grupo de Mulheres realizou workshop de
culinária na Escola; Grupo de Mulheres e Grupo de Bulaué acolheram
Mulheres da Vista Alegre

Grupo de Surf de Porto Alegre

Reuniões semanais

Participação e organização de um torneio local e nacional em Porto Alegre

Limpezas de praias

Formação de reparação de pranchas

Visualização de filmes/documentários

Construção de uma surfhouse

Capacitação em contexto da equipa coordenadora, incluindo funções de
tesouraria

Elaboração de regulamento de utilização das pranchas doadas
Grupo de Bulaué de Ponta Baleia – Grupo Unidade

Capacitação dos dirigentes incluindo apoio ao controlo e gestão financeira

Reuniões semanais e ensaios

Negociação de parcerias com empreendimentos turísticos

Atuações para turistas

Criação de um flyer de divulgação do grupo
Fórum de Vila Malanza – Grupo Forte da Comunidade de Malanza

Mobilização e constituição do Grupo

Reuniões semanais de plenário

Estruturação de equipa de coordenação com definição de cargos e capacitação
em contexto da mesma

Construção da linha da vida, diagnóstico participativo e priorização de
necessidades
Centro Cultural Comunitário

Obras de requalificação do Centro Cultural Comunitário

Renovação da Comissão de Gestão do Centro Cultural Comunitário

Cedência do CCC para atividades e encontros de grupos da comunidade,
incluindo o Grupo Comunitário


Desafios para 2018













Monitorização e avaliação do projeto
Reforçar a notoriedade do GC junto da comunidade, aumentar a sua capacidade
de concretização e divulgação, reforçando as iniciativas interpares
Investir no processo de autonomização do GC, em particular através da aposta
na Equipa de Coordenação, na revisão do Regulamento Interno, na preparação
do Grupo para o estabelecimento do acordo prévio de transferência, tirando
proveito da avaliação a realizar pelo Professor Roque Amaro
Consolidar as dinâmicas de subgrupos ou Comités.
Consolidar a dinâmica e respostas dadas pelo Grupo de Surf
Investir no processo de autonomização e sustentabilidade do Grupo de Surf,
capacitando a equipa de coordenação, equacionando um processo de
formalização e respostas para turistas
Consolidar o funcionamento do Grupo de Bulaué, mantendo o ritmo de atuações
e apostando na qualificação da resposta
Investir no processo de autonomização e sustentabilidade do Grupo de Bulaué,
conduzindo um processo de formalização e apostando na capacitação dos seus
dirigentes
Consolidar a dinâmica do Grupo Forte de Malanza fortalecendo a lógica de
reflexão-ação e investindo na concretização de soluções para os problemas
sinalizados (ex.: criação de centro recreativo e colocação de latrinas na
comunidade)
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Dar consistência ao trabalho da Comissão de Gestão do Centro Comunitário
Cultural de modo a garantir o seu funcionamento regular com novas respostas
para a comunidade e para turistas
Definir modelo de funcionamento e de gestão do CCC, incluindo a
elaboração de Estatutos/Protocolo e Regulamento Interno

Ficha de Projeto 1: Projeto de Coesão Social e Dinamização Comunitária | Porto Alegre | S. Tomé e Príncipe
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II. RÁDIO COMUNITÁRIA de PORTO ALEGRE
Objetivo geral

Início de implementação

Promover a valorização e divulgação do património material e imaterial de Porto
Alegre e reforçar a identidade comunitária no território através do funcionamento
regular e de qualidade da Rádio Comunitária.
2014

Final de implementação

2021 (previsão)

Parceiros locais




Nº de beneficiários diretos




Grupo Comunitário de Porto Alegre
Nguembu – Empreendimento turístico
1 Membro da equipa de gestão
6 Radialistas, membros da equipa técnica

Nº de beneficiários indiretos



1.265 Pessoas (população de Porto Alegre, Vila Malanza, Ponta Baleia e Ilhéu
das Rolas)

Metas alcançadas em 2017

1.

Rádio Comunitária (RC) com funcionamento regular e com gestão consolidada
assegurada por várias autoridades locais
Rádio Comunitária com funcionamento regular até junho e inativa a partir daí
devido a avaria do emissor
Reestruturação do organigrama com a criação de 3 equipas de trabalho - direção,
sustentabilidade e programação, mas com a direção ainda só com um membro e
pouco comprometido
Aquisição de um novo emissor para a Rádio
Programação da rádio ao serviço da promoção do património e do reforço da
coesão
Programação da rádio irregular, mas com emissão pelo menos diária nos
períodos em que os equipamentos estão em bom estado
Emissão de programas e divulgação de informação relevantes para a
promoção do património e do reforço da coesão, mas ainda aquém do
potencial
Divulgação de avisos e atividades da comunidade






2.





Principais atividades em 2017












Desafios para 2018






Reuniões de equipa
Presença de membros das equipas de trabalho, em reuniões convocadas pela
FONG
Formação de Radialistas
Emissão com diferentes tipos de programas incluindo playlists, programas
informativos e lúdicos
Alguns programas de promoção do território e da coesão: cobertura da
inauguração da nova máquina raladora da farinha de mandioca,
acompanhamento e cobertura do intercâmbio do Grupo de Mulheres de
Porto Alegre com o Grupo de Vista Alegre, divulgação das atividades do
Grupo Comunitário, avisos à comunidade
Criação de 3 equipas de trabalho
Capacitação em contexto da equipa de sustentabilidade
Aquisição de um novo emissor
Monitorização e avaliação do projeto
Redefinir o modelo de governança e gestão da RC, com renovação da Direção
Alargar a bolsa de radialistas
Criação de uma programação regular e de qualidade e sua articulação com os
restantes grupos das comunidades
Assegurar o funcionamento regular e a sustentabilidade da Rádio Comunitária

Ficha de Projeto 2: Rádio Comunitária de Porto Alegre | Porto Alegre | S. Tomé e Príncipe
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III. EMPREENDEDORISMO e FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Objetivo geral

Início de implementação

Estimular condições de empregabilidade e potenciar a oportunidade turística, a partir
do CREF, proporcionando a oferta de formação profissional, estimulando a atitude
empreendedora e a autoiniciativa com vista ao emprego e/ou à criação de atividades
económicas
Outubro de 2011

Final de implementação

2021 (previsão)

Parceiros locais





Nº de beneficiários diretos







Nº de beneficiários indiretos






Metas alcançadas em 2017

1.




2.


3.



4.



Principais atividades em 2017





24

Câmara Distrital de Caué
Escola Básica de Porto Alegre
Grupo Comunitário – representado pela Associação de Moradores de Porto
Alegre e Posto de Saúde de Malanza
1 Coordenador
6 Monitores
28 Formandos
20 Comerciantes
3 Negócios em processo de capacitação
2424 Familiares dos empreendedores com apoio regular (4 costureiros, 1
padeiro, 1 gerente mercearia)
35 Clientes/mês negócio de costura
400 Clientes dos negócios com apoio regular
586 Pessoas da Comunidade Local a beneficiar dos serviços do CREF
Centro de Recursos Educativos e Formativo (CREF) aberto à comunidade, com
funcionamento regular e de qualidade e com novas instalações construídas
Centro de Recursos Educativos e Formativo (CREF) aberto à comunidade, com
funcionamento regular (prestação do serviço de cópias 4 vezes por semana e
ofertas pontuais de formação) nas instalações provisórias
Novas instalações do CREF em construção (cerca de metade do projeto)
40 Pessoas a beneficiar de novas ofertas formativas, incluindo TIC, e pelo menos
20% com possibilidade de frequência de estágio
28 Pessoas a beneficiar de novas ofertas formativas:

17 Pessoas a beneficiar de formação TIC

4 Pessoas a beneficiar de formação em Movie Maker

3 Pessoas a beneficiar de formação em Atendimento ao Cliente

4 Pessoas a beneficiar de formação em Costura
Definida e em implementação uma estratégia de promoção e qualificação do
comércio de Porto Alegre
Processo de definição do modelo de organização dos comerciantes de Porto
Alegre em curso
Negociação e implementação da sinalética do Comércio e pontos de referência
de Porto Alegre concluído
2 Atividades económicas implementadas e/ou reforçadas
Novo negócio coletivo de costura criado
2 Atividades económicas reforçadas - padaria e mercearia
Desbloqueio dos impedimentos burocráticos ao arranque da obra do CREF
Construção parcial do CREF
Capacitação e acompanhamento da Equipa do CREF incluindo os formadores de
informática

Média de 4 pessoas por agregado familiar.
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Desafios para 2018










Restruturação do organigrama e modelo de gestão do CREF
Ações de formação de TIC
Ação de formação em Atendimento ao Cliente
Ação de Formação em Movie Maker
Criação e acompanhamento em contexto do Grupo de Costura (gestão de
negócio, contabilidade e tesouraria, atendimento ao cliente, exposição dos
artigos)
Venda dos artigos do Grupo de Costura no cais de embarque para o Ilhéu das
Rolas
Acompanhamento em contexto a 2 negócios locais - padaria e mercearia
Produção de placas sinaléticas para 9 negócios (Ponta Baleia, Vila Malanza e
Porto Alegre) e de um mapa geral da Roça
Encontros de comerciantes e sessões de esclarecimento sobre os processos de
alvará e licenciamento de negócios
Monitorização e avaliação do projeto
Concluir a obra e equipar o novo Centro de Recursos Educativos e Formativos.
Colocar CREF em funcionamento nas novas instalações
Capacitar equipa do CREF para gestão e dinamização de formações profissionais,
reforçando a oferta
Implementar o programa de estágios profissionais
Fortalecer a ligação entre a formação e o emprego
Dar continuidade ao processo de reforço dos 3 negócios (costura, mercearia e
padaria)
Potenciar a venda e divulgação dos produtos locais através do Centro
Comunitário
Definir um modelo de promoção do comércio local a partir da dinâmica de
colaboração entre comerciantes

Ficha de projeto 3: Empreendedorismo e Formação Profissional | Porto Alegre | S. Tomé e Príncipe
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IV. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR e ESCOLA BÁSICA em PORTO ALEGRE
Objetivo geral

Início de implementação

Promover a melhoria da resposta educativa ao nível do ensino pré-escolar e do
ensino básico na zona de Porto Alegre (PA), Vila Malanza (VM) e Ponta Baleia
(PB), através da capacitação dos recursos humanos locais e de atividades de
complemento educativo
Outubro 2011

Final de implementação

2017 Pré-Escolar
2019 Escola Básica (previsão)

Parceiros locais









Nº de beneficiários diretos






Nº de beneficiários indiretos




Metas alcançadas em 2017

1.



2.




3.


Principais atividades em 2017







Jardim-de-Infância de Porto Alegre
Jardim-de-Infância de Vila Malanza
Comissão de Pais do JI de Vila Malanza
Escola Básica de Porto Alegre (EBPA)
Ministério da Educação, Cultura e Formação – Delegação de Ensino PréEscolar
Câmara Distrital de Caué (CDC)
Agripalma
1 Diretora dos Jardins de Infância
9 Membros da Comissão de Pais
1 Diretor da EBPA
7 Monitores PAE
150 Crianças nos JI de VM e PA
143 Crianças da EBPA
Gestão administrativa e pedagógica dos Jardins de Infância de VM e PA
reforçada por via do desenvolvimento de competências da Coordenação e
Direção
Gestão administrativa e pedagógica dos Jardins de Infância de VM e PA
reforçada – Direção com competências desenvolvidas ao nível de:
contabilidade, informática, elaboração de candidaturas, preparação e gestão
de reuniões, procedimentos administrativos
Comissão de Pais de VM com funcionamento regular e implicada nas
atividades do Jardim de Infância de Vila Malanza
Comissão de Pais de VM com funcionamento pontual de acordo com as
solicitações da Direção, a dinamizar processos de sensibilização dos pais para
o pagamento de propinas e a liderar pedidos para melhoramento do JI
Relação entre Direção e Comissão de Pais consolidada
150 Crianças a beneficiar de resposta de Apoio Escolar com vista à melhoria
do seu aproveitamento, em colaboração com a EBPA e CREF
143 Crianças a beneficiar de resposta de Apoio Escolar, em colaboração com
a EBPA
Capacitação em contexto da diretora dos Jardins de Infância de PA e VM
(contabilidade do JI; elaboração de documentos oficiais no computador;
candidatura à horta escolar; preparação das reuniões da Comissão de Pais;
registo presenças funcionários; candidatura e pagamento ao PAM;
planificação, execução e registo das atividades pedagógicas; pedido
apadrinhamentos)
Criação de Manual de procedimentos ao nível da gestão do JI
Reuniões periódicas da Comissão de Pais
Capacitação em contexto da Comissão de Pais
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Desafios para 2018





Planeamento e implementação de uma nova resposta de complemento
educativo – Programa de Apoio Escolar (PAE) com atividades bissemanais de
reforço escolar e de desenvolvimento psicomotor
Mobilização e capacitação de monitores do PAE
Monitorização e avaliação do projeto
Consolidar o Programa de Apoio Escolar do ponto de visa pedagógico e do
ponto de vista do desenvolvimento psicomotor e artístico
Definir e implementar um modelo de gestão do PAE
Complementar o PAE com uma resposta de TIC para a infância, em parceria
com o CREF

Ficha de projeto 4: Educação Pré-Escolar e Escola Básica em Porto Alegre | Porto Alegre | S. Tomé e Príncipe
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V. GRUPO de MULHERES de PORTO ALEGRE
Objetivo geral
Início de implementação

Empoderar social e economicamente as mulheres da Roça de Porto Alegre
através do reforço de um programa de desenvolvimento multidimensional (PDM)
2016

Final de implementação

2021 (previsão)

Parceiros locais









Nº de beneficiários diretos




Nº de beneficiários indiretos




Metas alcançadas em 2017

1.





Principais atividades em 2017

Grupo Comunitário de Porto Alegre
ONGD ADM Estrela
Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Género
(INPG)
Câmara Municipal de Caué
Empresa Delícias da Ilha
Associação de Mulheres de Vista Alegre
FONG – Federação das ONG em S. Tomé e Príncipe
19 Mulheres
6 Consultores do conselho consultivo do PDM
136 Habitantes de Ponta Baleia (a beneficiar das obras de melhoramento do
tanque)
76 Familiares das mulheres
15 Mulheres a beneficiar de um programa de desenvolvimento
multidimensional (PDM) que reforce a sua autoestima e a exercer uma
cidadania ativa
19 Mulheres com reuniões semanais, participação regular nas atividades do
grupo, a receber formação e a intervir na comunidade
Grupo dinâmico e com sentido de pertença
2 Negócios criados por mulheres do Grupo – produção de sabão artesanal e
bolo pintado

2.

Conselho consultivo com funcionamento regular para apoio à
implementação do PDM e seu acolhimento na comunidade
Conselho Consultivo com funcionamento semestral com a presença de 5
consultores externos à comunidade, de um elemento do Grupo Comunitário
de Porto Alegre e de dois membros do Grupo das Mulheres



Reuniões semanais do Grupo de Mulheres
Discussão de problemas comunitários e propostas de solução apresentadas
em Grupo Comunitário (GCPA)
Realização de obras no tanque de Ponta Baleia e abertura de valas com o
apoio do GCPA
Exposição de 16 imagens sob o tema "Mulheres da nossa terra" no Centro
Cultural Comunitário de Porto Alegre
Almoços convívio: com o Grupo Comunitário; Dia da Mulher
Visitas inspiracionais: Santo Amaro (Lenindustrial)
Formação teórica e em contexto de serviços e ofícios num registo
experimental e rotativo com diversos módulos: produção de sabão
artesanal, bolo pintado, crochet, costura e artesanato com tecido
Estágio no hotel Pestana Equador - restaurante, manutenção de quartos,
lavandaria.
Testemunhos inspiracionais: Julieta Mota (dona de uma pastelaria/serviços
de catering), Cláudia Lolum (empresa de transformação de produtos
alimentares).
Organização da palestra "Promoção dos direitos e da participação da mulher
na sociedade" com a presença da Dra. Vera Cravid
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Desafios para 2018










Visita e acolhimento de intercâmbio à Associação de Mulheres de Vista
Alegre
Participação de algumas mulheres do grupo no 1º Congresso Nacional da
Mulher Santomense
Constituição do grupo de sabão artesanal e início de venda de sabão para a
comunidade
Constituição do grupo de Bolo Pintado
Presença de duas mulheres do grupo na ação de informação em formato de
debate público sobre “Direitos das Mulheres em S. Tomé e Príncipe", no
quadro do projeto Direitos das Mulheres: Conhecer, Capacitar, Sensibilizar,
com a colaboração do INPG - Instituto Nacional para a Promoção da
Igualdade e Equidade de Género.
Realização de duas reuniões do Conselho Consultivo
Monitorização e avaliação do projeto
Trabalhar a dinâmica do grupo, criando regras de funcionamento e
definindo e implementando um modelo de gestão
Consolidar o negócio de produção e venda de sabão
Avaliar a rentabilidade de um eventual negócio de bolo pintado e criar um
negócio alternativo ou complementar
Disponibilizar formação vocacional às mulheres tendo em conta as
dimensões do emprego e autoemprego, modelos associativos, cooperativos
e empresariais
Elaborar e implementar um plano de intervenção das mulheres na
comunidade em complementaridade com os desafios do GCPA
Programa de rádio de promoção dos direitos da mulher
Implementar nova edição de formação para alargar o grupo de mulheres

Ficha de projeto 5: Grupo de Mulheres de Porto Alegre | Porto Alegre | S. Tomé e Príncipe
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VI. COESÃO SOCIAL, DINAMIZAÇÃO COMUNITÁRIA e REFORÇO ASSOCIATIVO
no BAIRRO da BOA MORTE
Objetivo geral

Início de implementação

Promover o trabalho integrado e em rede entre as entidades que têm
intervenção ou residem no bairro da Boa Morte, com vista à rentabilização de
recursos e à promoção de projetos conjuntos, da promoção do espírito
associativo, comunitário e de cidadania e da capacitação de lideranças locais
Outubro 2011

Final de implementação

2018

Parceiros locais





Nº de beneficiários diretos









Nº de beneficiários indiretos



Metas alcançadas em 2017

1.








2.






Entidades/representantes do Bairro de Boa Morte
Câmara Distrital de Água Grande
Teatro Viriato
30 Entidades/representantes das comunidades locais
(poder local, agentes de saúde, estabelecimento de ensino, grupos
culturais, grupos desportivos, associações de base local, agentes
económicos, líderes das comunidades locais, Igrejas)
30 Líderes ou agentes comunitários
23 Membros do Grupo Tchiloli Formiguinha da Boa Morte
9 Membros da Associação de Apoio aos Sinistros de Habitação
4 Dirigentes da Associação de Moradores do Bairro da Boa Morte
4 Membros do Grupo de Dança Big Star
6.000 Habitantes [Boa Morte Cima, Correia, Penha, Vagem S. João da
Cruz, Terraço Marítimo, Boa Morte Baixo, Mulundo e Ponte Graça]
Grupo Comunitário como interlocutor chave da Boa Morte, com
funcionamento consolidado, regular e relevante, com participação de
pelo menos 60% das entidades presentes no território
Atualização da listagem de membros
Grupo Comunitário constituído por 30 entidades
61% das entidades conhecidas no território são membros do GC
10 Reuniões de plenário/ano com uma taxa de participação média de 57%
entidades
Renovação da equipa de coordenação, reforço da sua autonomização e
capacitação em contexto
Reforço do diagnóstico participativo em São João da Cruz, Mulundo e
Ponte Graça
Roteiro de Desenvolvimento do Bairro da Boa Morte criado e
necessidades priorizadas com um projeto emblemático em
implementação e pelo menos 5 iniciativas/colaborações comunitárias
realizadas em articulação entre entidades do Bairro, a beneficiar pelo
menos 20% da população
Aprofundamento da reflexão estratégica incluindo priorização de
necessidades e trabalhos preparatórios do Roteiro de Desenvolvimento
12 Iniciativas/colaborações comunitárias realizadas em articulação entre
entidades do Bairro com 557 participantes/dinamizadores e mais de
4.610 pessoas (77% população) a assistir às atividades (atividades festivas
e de solidariedade para idosos, desfile de Carnaval, mostra e concurso
gastronómicos, torneio de futebol 7, festas da Penha, S. João da Cruz e
Nossa Senhora da Boa Morte, campos de férias, concurso Miss e Mister
Boa Morte, 5º aniversário do GC)
Sinalização de 2 frentes de trabalho para dar corpo a projetos mais
expressivos do GC, designadamente a criação e implementação de um
dispositivo comunitário de recolha e deposição de resíduos sólidos
urbanos e a criação de uma nova resposta educativa para crianças entre
os 3 e os 6 anos
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3.







4.



5.


Principais atividades em 2017



















Desafios para 2018





Modelo de funcionamento do GC consolidado incluindo o reforço de
competências da Equipa de Coordenação e o reforço da dinâmica dos
Subgrupos
Modelo de funcionamento do GC consolidado ao nível do plenário, da
organização de atividades conjuntas, da divulgação e do reforço de
competências da Equipa de Coordenação
Dinâmica de (4) subgrupos em processo de estruturação, com o
Subgrupo dos Comerciantes a funcionar regularmente e integrado na
dinâmica do GC, o Subgrupo dos Idosos a funcionar em função das
atividades e com os Subgrupos dos Resíduos e da Educação ainda em
construção e definição de missão e lógicas de funcionamento
Equipa de coordenação com competências e autonomia reforçadas, mas
desfalcada no final do ano com a saída de 2 dos seus 4 membros
3 a 5 Associações de base local (ABL) e/ou grupos culturais e desportivos
fortalecidos na sua dinâmica associativa e competências dos seus
dirigentes
4 ABL/Grupos fortalecidos na sua dinâmica associativa e competências
dos seus dirigentes, através do acompanhamento e capacitação em
contexto ao Grupo de Tchiloli Formiguinha da Boa Morte, à Associação
de Moradores da Boa Morte, à Associação de Apoio aos Sinistros de
Habitação, ao Grupo de dança Big Star
História e Estórias do bairro (re)conhecidas e divulgadas no Bairro
2 Estórias recolhidas
Reuniões mensais do plenário do Grupo Comunitário
Elaboração e implementação de Plano Anual de Atividades
Atualização de necessidades e sua priorização que servirão de base ao
Roteiro de Desenvolvimento
Aprofundamento da compreensão dos problemas associados ao
Saneamento e Educação de crianças entre os 3 e 6 anos e sinalização de
parcerias para a resolução dos mesmos
Atividades interpares desportivas, culturais e sociais
Acompanhamento e capacitação em contexto às entidades do GC
Capacitação em contexto da Equipa de Coordenação do GC
Realização de 12 atividades por membros Grupo Comunitário, incluindo
a celebração dos 5 anos do Grupo Comunitário
Estruturação das dinâmicas de trabalho em subgrupos (Grupo de
Comerciantes, Grupo de Idosos, Grupo do Saneamento e Grupo da
Educação)
Redefinição da estratégia de divulgação do Grupo Comunitário e
criação do Jornal de Parede do bairro
Recolha de histórias de vida dos moradores do bairro
Reforço do diagnóstico participativo no Mulundo, São João da Cruz e
Ponte Graça
Acompanhamento em contexto dos corpos sociais de ABL ou equipas
coordenadoras de grupos (Grupo de Tchiloli Formiguinha da Boa Morte,
AMBM, Associação de Apoio aos Sinistrados da Habitação, Grupo de
dança Big Star)
Monitorização e avaliação do projeto
Aumentar a capacidade de concretização do Grupo Comunitário na
resolução de pequenos problemas, atividades interpares e na criação de
nova(s) resposta(s) mais emblemática(s)
Manter o ritmo de encontro do Grupo Comunitário, fidelizar os seus atores
e reforçar abrangência e representatividade territorial
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Reestruturar a equipa de coordenação e promover a sua autonomia
Consolidar a dinâmica de Subgrupos/equipas de trabalho do GC
Melhorar os canais de divulgação das atividades e acontecimentos do
Grupo Comunitário, nomeadamente através da dinamização da página do
Facebook do Grupo e do Jornal de Parede do bairro
Completar a recolha de histórias e organizar exposição de histórias, dentro
e fora do bairro
Promover a requalificação da resposta artística do Grupo Formiguinha da
Boa Morte e consolidar as dinâmicas associativas preparando o Grupo para
dar corpo a uma resposta de Economia Criativa
Envolver mais o poder local nas dinâmicas comunitárias
Preparar e concretizar o processo de transferência de projeto, no cenário
de encerramento da missão

Ficha de projeto 6: Coesão Social, dinamização comunitária e reforço associativo no Bairro da Boa Morte | São
Tomé | S. Tomé e Príncipe
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VII. CAPACITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BOA MORTE
Objetivo geral

Início de implementação

Melhorar a resposta educativa da Escola Básica da Boa Morte, através da criação
de um Centro de Recursos Educativos (CRE), da formação de professores e do
desenvolvimento de atividades de complemento educativo (programa de apoio
escolar, cursos de férias, entre outros)
Outubro 2011

Final de implementação

2018

Parceiros locais













Nº de beneficiários diretos








Nº de beneficiários indiretos






Metas alcançadas em 2017

1.



2.





3.




Escola Básica da Boa Morte - EBBM
Ministério da Educação, Cultura e Formação – Direção do Ensino Básico
Escola Básica Atanásio Gomes
Escola Integrada Fernanda Margato
Escola Básica de Riboque Fundação
Associação de Moradores do Bairro da Boa Morte
Comissão de Pais da EBBM
ISEC – Instituto de Educação e Comunicação da Universidade de STP
Antigos monitores dos campos de férias
Artista – Eduardo Malé
Vários comércios locais
5 Diretoras (1 Diretora EBBM e restantes das outras escolas do Pólo II)
93 Professores (16 Professores da EBBM e 77 das outras escolas do Pólo II)
1 Membro da Comissão de Pais
3 Professores do Apoio Escolar
3 Professores CRE
13 Jovens monitores (Cursos de Férias)
661 Alunos EBBM
53 Alunos PAE (1ª à 4ª classe)
30 Crianças nos Cursos de Férias
2.061 Alunos de outras escolas do Pólo II
Centro de Recursos Educativos com funcionamento regular e gerido por
equipa local e a beneficiar 650 crianças
CRE com funcionamento regular, dinamizado por equipa local e a beneficiar
661 alunos
Equipa de gestão em processo de capacitação
75% dos professores de ensino básico com novos conhecimentos técnicopedagógicos
100% dos professores de ensino básico da EBBM com novos conhecimentos
técnico-pedagógicos
Lecionados 4 módulos de formação de professores para os professores de
4 escolas do Ensino Básico
Testado modelo de formação contínua de professores e reforçada a
parceria entre as 4 escolas e a Direção do Ensino Básico
Projeto transferido para a Direção Geral de Ensino Básico
Programa de Apoio Escolar, incluindo Cursos de Férias, com funcionamento
regular, gerido por equipa local e a beneficiar 250 crianças
53 Crianças da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes a frequentar o Programa de Apoio
Escolar
30 Crianças a participar nos Cursos de Férias na pausa letiva mais
prolongada
661 Crianças a beneficiar de atividades comemorativas como Carnaval e Dia
da Criança
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Principais atividades em 2017



13 Jovens a beneficiar de formação para monitores dos CF e 9 a cooperar
para a organização dos CF



Reestruturação e capacitação da equipa de coordenação do CRE
Inauguração e funcionamento regular do CRE
Implementação do dispositivo de formação de professores
Transferência para a Direção do Ensino Básico da resposta de formação de
professores
Capacitação dos monitores de Cursos de Férias com um campo de férias e
workshop de pintura com o artista Eduardo Malé
Transferência da gestão dos CF para a EBBM e equipa de monitores
Funcionamento regular do Programa de Apoio Escolar e atividades de
ocupação de tempos livres, nomeadamente CF, dia do conto, festejos de
Carnaval, Dia da Criança e mostra de filme
Capacitação da equipa do PAE para a sua gestão autónoma e integração do
PAE na dinâmica do CIC
Negociação de parceria com AMBM para a gestão conjunta do Centro de
Informática Comunitário (ver ficha 8)
Monitorização e avaliação do projeto
Consolidar e alargar a resposta educativa dada pelo CRE e capacitar a equipa
de coordenação para a sua gestão autónoma
Manter o funcionamento regular e sustentável do PAE, consolidar a sua
integração no CIC e capacitar a equipa de coordenação para a sua gestão
autónoma
Dar respostas em TIC para as crianças do Bairro da Boa Morte através da
gestão conjunta do CIC
Transferir os projetos para os parceiros locais












Desafios para 2018







Ficha de projeto 7: Capacitação da Escola Básica da Boa Morte| São Tomé | S. Tomé e Príncipe
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VIII. FORMAÇÃO PESSOAL, PROFISSIONAL e EMPREENDEDORISMO na
BOA MORTE
Objetivo geral

Início de implementação

Proporcionar aos jovens e adultos do bairro da Boa Morte oportunidades de
desenvolvimento pessoal e profissional, criando respostas de combate ao
desemprego no bairro
Outubro 2011 | Grupo de Comerciantes 2015 |CIC 2016

Final de implementação

2018

Parceiros locais








Nº de beneficiários diretos








Nº de beneficiários indiretos




Metas alcançadas em 2017

1.



2.



3.




Associação de Moradores da Boa Morte - AMBM
Escola Básica da Boa Morte - EBBM
Associação de Microcrédito e Empreendedorismo MOVE
Centro de Formação Budo-Budo
Miguel Bernardo, Pão da Ilha
D. Julieta - Sabor Intenso
5 Membros CIC (Entidade Gestora - 1 Diretora da EBBM; Equipa de Gestão –
4 membros - 2 professores EBBM e 2 pessoas AMBM)
16 Comerciantes
4 Empreendedores apoiados
4 Formadoras
63 Formandos
3 Estagiárias
70 Participantes no Concurso Gastronómico
>600 Clientes dos comerciantes
Centro Informático Comunitário (CIC), pertença da Associação de
Moradores da Boa Morte (AMBM), com funcionamento regular e a
oferecer formação em TIC, à comunidade e à comunidade escolar
CIC gerido em consórcio pela AMBM e pela EBBM, com funcionamento
regular e a oferecer formação em TIC à comunidade local (23 pessoas) e à
comunidade escolar em formato piloto (10 crianças)
Estratégia de Intervenção junto dos jovens definida a partir de um
Programa Juvenil de Desenvolvimento de Competências que beneficie pelo
menos 200 jovens
Devido à reduzida disponibilidade dos voluntários face às exigências da
missão, acabou por se optar por não investir tanto nesta área para se ter
capacidade de consolidar as restantes respostas, que de algum modo
também beneficiam os jovens, designadamente, o próprio CIC
75 Pessoas a beneficiar de novas ofertas formativas no bairro e pelo
menos 20% com possibilidade de frequência de estágio
63 Pessoas a beneficiar de novas ofertas formativas no bairro:

9 Pessoas a beneficiar de formação em culinária com aproveitamento e
certificado de participação

8 Pessoas a beneficiar de formação em gestão do pequeno negócio, com
aproveitamento e certificado de participação

13 Pessoas a beneficiar de formação em Office, com aproveitamento e
certificado de participação, com 2 edições do curso

10 Pessoas a beneficiar de formação em Design gráfico, 4 com
aproveitamento e certificado de participação.

2 Pessoas a beneficiar de formação em massagem e manicure, com
aproveitamento e certificado de participação

21 Pessoas a beneficiar de formação em Inglês para Turismo, com
aproveitamento e certificado de participação, com 2 edições do curso
3 Estágios em contexto laboral (5% participantes) e duas parcerias (2
padarias/pastelarias) para acolhimento de estágios
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4.



5.


Principais atividades em 2017

















Desafios para 2018










Grupo de Comerciantes do Bairro da Boa Morte com funcionamento
consolidado e a realizar pelo menos 3 iniciativas de promoção do comércio
local/ano
Grupo de Comerciantes do Bairro da Boa Morte com modelo de
funcionamento redefinido, integrado no GCBM e a realizar 3 iniciativas de
promoção do comércio (mostra e concurso gastronómico, ação
motivacional, prestação de serviços conjunta entre costureiras)
4-6 Empreendedores apoiados nos seus negócios
5 Empreendedores apoiados nos seus negócios (1 carpinteiro, 1 cabeleireira
e 3 costureiras) com o apoio dos MOVE
Inauguração e funcionamento regular do CIC
Gestão e capacitação da equipa de coordenação do CIC
Negociação da parceria para constituição e funcionamento do Consórcio de
gestão partilhada do CIC (EBBM e AMBM)
Realização de ações de formação profissional (culinária 2ª edição, gestão de
pequenos negócios, inglês para turismo, massagem e manicure)
Realização de ações de formação em TIC (Office para jovens e adultos,
Office para crianças, design gráfico)
Negociação de parceria com o Centro de Formação Profissional Budo-Budo
Negociação de parcerias para acolhimento de estágios
Realização e acompanhamento de estágios após a formação de culinária
Funcionamento do Grupo de Comerciantes e redefinição do seu modelo de
funcionamento com a constituição de uma Equipa de Coordenação e a sua
integração na dinâmica do Grupo Comunitário
Realização de workshop motivacional aos Comerciantes
Mostra e Concurso gastronómico
Acompanhamento em contexto a comerciantes e apoio na melhoria dos
negócios
Prestação de serviços conjunta entre costureiras para o restaurante da
Roça Almada Negreiros
Monitorização e avaliação do projeto
Assegurar o funcionamento regular, sustentável e de qualidade do CIC
comprometendo a equipa de coordenação local
Consolidar o modelo de gestão partilhada do CIC
Dar continuidade às formações profissionais e reforçar a sua ligação ao
mercado de trabalho
Consolidar a dinâmica de funcionamento do Grupo de Comerciantes e
implementação do plano definido tendo em conta a dinamização de ações
que atraiam os turistas ao Bairro em articulação com as respostas de oferta
cultural locais, designadamente o Tchiloli
Familiarizar os comerciantes da Boa Morte para o novo modelo de
funcionamento do Grupo e da oportunidade de participação livre nas
atividades propostas pelo grupo
Preparar e concretizar o processo de transferência de projeto, no cenário
de encerramento da missão

Ficha de projeto 8: Formação pessoal, profissional e Empreendedorismo na Boa Morte| São Tomé | S. Tomé e Príncipe
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IX. GRUPO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA GRAÇA
Objetivo geral

Início de implementação

Promover o trabalho integrado e em rede entre as entidades que têm
intervenção ou residem no bairro da Graça [Graça, Cavaco e Cawango], com vista
à rentabilização de recursos e à promoção de projetos conjuntos
Setembro 2010

Final de implementação

2018

Parceiros locais







Nº de beneficiários diretos






Nº de beneficiários indiretos




Metas alcançadas em 2017

1.








Entidades/Representantes da comunidade do Bairro da Graça
Mosaiko
Grão – Grupo de Voluntariado
Bismas das Acácias
Instituto Superior Politécnico Jean Piaget
45 Entidades/Representantes das comunidades locais
(poder local, estabelecimentos de ensino, grupos culturais, associações de
base local, entidades religiosas, agentes económicos, líderes comunitários)
89 Líderes ou agentes comunitários envolvidos nas formações do GC
4.115 Pessoas atingidas nas palestras e sensibilizações organizadas pelos
subgrupos de trabalho
2.170 Pessoas atingidas, através das redes sociais, porta-a-porta, eventos,
vídeo
20.000 Pessoas beneficiam das atividades promovidas pelo GCBG
Grupo Comunitário do Bairro da Graça (GCBG) como interlocutor-chave no
território com funcionamento regular, relevante e consolidado, com a
participação de pelo menos 90% das entidades presentes no território,
incluindo OSC, membros do poder local e tradicional
45 Membros do GC com taxa de participação na ordem dos 80%
17 Reuniões do Grupo Comunitário com participação média de 34%
membros/reunião
85% das entidades conhecidas no bairro são membros do GC
2 Subgrupos de trabalho em funcionamento contínuo (subgrupo do
saneamento básico e subgrupo de saúde) e dois subgrupos com atividades
pontuais (subgrupo “Noite com Graça” e subgrupo do RDBG) envolvendo ao
todo 15 entidades do GC
65 Iniciativas realizadas pelo Grupo Comunitário (44) ou entre membros do
GC (21) [exemplos: Sensibilizações gravidez precoce e DST’s, sensibilizações saneamento
básico, sensibilizações dependências (droga e alcoolismo), palestra de troca de experiências
entre postos de saúde privados e públicos, inquérito aos postos de saúde do bairro, formação
de primeiros socorros, limpeza da entrada do Bairro da Graça, reuniões com administração de
bairro, troca de experiências com grupos comunitários do balombo e bocoio, Noite com Graça,
Sessões de trabalho do RDBG, formação sobre planeamento de atividades, formação sobre
discriminação social, avaliação de atividades do GC]







28 Atividades a contribuir para a divulgação do GC:

Dinamização do grupo de Facebook de forma autónoma pela
coordenação do Grupo Comunitário, através do cargo de responsável
pela comunicação: divulgação das atividades do GC e das atividades dos
seus membros [cerca de 637 membros]

Exibição do vídeo de divulgação do GC em todas as atividades
promovidas pelo GC
Fundo do GC reforçado com 307,16 euros [quotas de membros e
contribuições para as formações]
2 Reuniões com 8 entidades do Bairro da Graça não pertencentes ao GC
Participação em 4 momentos de partilha da experiência do GC:
“Aprendendo Juntos” Mosaiko em Luanda (duas vezes) e 2 momentos de
troca de experiências com grupos comunitários (Lobito, Bocoio e Cawango)
apoiados pela ONG CIES
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2.










3.









4.






Principais atividades em 2017












Roteiro de Desenvolvimento do Bairro da Graça elaborado, implementado
e avaliado pelos membros do GCBG, com pelo menos 10
iniciativas/colaborações comunitárias a beneficiar 25.000 pessoas/ano
[70% da população] e alinhado com o Plano de Desenvolvimento de
Benguela
2 Sessões de trabalho para elaboração do RDBG envolvendo 63
representantes das entidades do GC
Reuniões com entidades estatais para discussão do RDBG
Redação do RDBG
Constituição de um subgrupo de trabalho para recolha de informações para
o RDBG
Cerca de 65 atividades realizadas entre duas ou mais entidades beneficiando
mais de 24.000 pessoas [67% população do bairro]
1 Evento comunitário e solidário - “Noite com Graça” - para angariação de
fundos para a construção da nova infraestrutura do Espaço Criança,
envolvendo 6 entidades e 130 pessoas da comunidade
Diagnóstico de necessidades atualizado com as seguintes prioridades:
gravidez precoce, direitos humanos, divulgação, saneamento, elaboração do
RDBG, eleição da nova equipa de coordenação, acesso à saúde
Processo de autonomização consolidado incluindo o reforço de
competências da Comissão de Coordenação, da dinâmica dos Subgrupos e
um acordo prévio de transferência do projeto
Eleições para nova coordenação, de acordo com as regras do regulamento
interno
Nova coordenação composta por 7 membros com competências reforçadas,
funcionamento regular e em fase de pré-autonomização
Tesouraria, secretariado e comunicação do GC autonomizado
4 Líderes locais capacitados para assumir funções de facilitação em plenário
do GC
17 Reuniões de secretariado do GC realizadas
Regulamento interno revisto e aprovado
Assinatura do acordo prévio de transferência
40 Dirigentes associativos, quadros da função pública ou líderes de grupos
formais/informais com competências desenvolvidas ao nível do
planeamento, gestão, participação, negociação e dinamização e
divulgação de redes territoriais
Acompanhamento a uma das entidades (Jovens em Busca da Solidariedade)
no seu processo de legalização
Realização de 6 ações de formação (discriminação social e elaboração de
plano de atividades, orçamento e relatório de contas [Grão]; Educação cívica
eleitoral e direitos humanos na família [Mosaiko]; Criação e legalização de
associações, Primeiros Socorros [LD]) a 89 membros do GC
21 Iniciativas interpares
Reuniões regulares de plenário do GC
Ações de divulgação do GC
Acompanhamento de iniciativas implementadas por GC
Reflexão sobre o Regulamento Interno
Elaboração do Roteiro de Desenvolvimento do Bairro da Graça
Atualização do diagnóstico participativo
Eleição de prioridades e verificação de elegibilidade para implementação
de novas iniciativas e colaborações
Capacitação em contexto da Comissão de Coordenação
Sessões de formação para membros, facilitadores e coordenadores do GC
Reuniões periódicas do subgrupo de saúde, do subgrupo de saneamento,
do subgrupo “Noite com Graça” e do subgrupo do RDBG
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Desafios para 2018













Ações de implementação do plano de ação do subgrupo de saúde
Ações de implementação do plano de ação do subgrupo de saneamento
Participação no estudo de acesso à justiça e registo civil realizado pela
Mosaiko em Benguela
Troca de experiências com grupos comunitários do Bocoio, Cawango e
Lobito acompanhados pela ONG CIES
Realização do evento solidário “Noite com Graça”
Negociação e assinatura do Acordo Prévio de Transferência do GC
Monitorização e avaliação do projeto
Avaliação do GC realizada pelo professor Roque Amaro
Realização de ações de divulgação da prática do GC
Elaboração de kit de ferramentas sobre dinâmicas participativas para GC
Apresentação do RDBG à comunidade
Reforçar a capacitação da equipa de coordenação
Reforçar a visibilidade do GC junto da comunidade e através das redes sociais
Criação de um website
Implementação de programa de formação de lideranças locais em
governança partilhada
Assinatura do Acordo Definitivo de Transferência
Criação e apresentação de uma produção artística para sensibilização para
constituição de GC
Disseminação do trabalho do GC, com apoio à criação de 2 novos Grupos
Comunitários

Ficha de projeto 9: Grupo Comunitário do Bairro da Graça | Benguela | Angola
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X. ESPAÇO CRIANÇA
Objetivo geral

Contribuir para o desenvolvimento integral e integrado das crianças do bairro da
Graça através da implementação de uma resposta educativa de qualidade

Início de implementação

2012

Final de implementação

2018

Parceiros locais












Nº de beneficiários diretos






Nº de beneficiários indiretos





Metas alcançadas em 2017

1.













2.







Diocese de Benguela - Paróquia de Nossa Senhora da Graça
Igreja Tocoísta do Bairro da Graça
Associação Elavoko Lyomalã
Grupo Comunitário do Bairro da Graça
ADPP - Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo
Grupos de Teatro (Mensageiros, Filhos do Vento e Twatiuka)
Escolas do Bairro de N. S. da Graça
Escola do Calomburaco
Grão – Grupo de Voluntariado
Empresas Parceiras (padarias, gráficas, …)
3 Membros da direção do EC
1 Coordenador do EC
16 Monitores (4 ADPP)
20 Jovens animadores de campos de férias (incluídos 12 monitores)
64 Crianças nas atividades diárias do EC
222 Crianças nos Campos de Férias do EC
20 Encarregados de Educação
Espaço Criança (EC) com funcionamento consolidado, com vista à sua
autonomização, com oferta de atividades educativas, artísticas e de
desenvolvimento psico-motor que levem à melhoria do desempenho
escolar de crianças entre os 6 e os 12 anos, beneficiando 35 crianças com
frequência diária e 150 crianças em atividades não regulares
Atividades diárias de complemento educativo em dois turnos
19 Membros da equipa/direção em capacitação
Realização de 8 reuniões de direção
64 Crianças que frequentaram o Espaço Criança
36 Monitores formados
4 Monitores da ADPP a colaborar com o EC
Reuniões de avaliação da colaboração com a ADPP
222 Crianças a participarem em 2 Campos de Férias do EC
Acompanhamento em contexto da equipa de monitores responsável
Campos de Férias a decorrer de forma autónoma
3 Reuniões de Encarregados de Educação ao longo do ano envolvendo cerca
de 20 Encarregados de Educação
Dois grupos recreativos infantis com funcionamento autónomo,
fornecendo acesso a atividades culturais e desportivas a crianças inscritas
no EC e alunos externos
Grupo de teatro com funcionamento semanal regular, envolvendo 3 Grupos
Recreativos do Bairro da Graça (Twatiuka, Filhos do Vento e Mensageiros) a
beneficiar 64 crianças
3 Monitores responsáveis pelo acompanhamento das atividades (1 de cada
Grupo de Teatro)
2 Exibições públicas das crianças do EC (leitura de um poema na Festa de
Natal do Piaget e Representação Teatral na Atividade de Fim de ano)
2 Monitores do Espaço Criança a assegurar a realização da capoeira
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3.


4.






Principais atividades em 2017
















Desafios para 2018








Criado modelo pedagógico de complemento educativo replicável e vertido
num manual pedagógico sistematizador de atividades e práticas
1 Reunião realizada envolvendo cerca de 6 entidades
Nova infraestrutura em fase de construção, com projeto de obra finalizado,
legalizado e reunidos apoios para suportar a criação faseada e modular do
novo equipamento
Conclusão do projeto de arquitetura
Obtenção do licenciamento da obra
Mobilização de recursos materiais para construção do equipamento
Alisamento do terreno, construção das alvenarias, vigas de fundação e início
da construção das paredes com recursos endógenos
Capacitação em contexto da Direção do EC
Capacitação em contexto da Equipa Pedagógica do EC
Apoio ao funcionamento regular adas atividades do EC
Atividades regulares de complemento educativo
Formação de Monitores de Campos de Férias
Preparação e dinamização de 3 Campos de Férias
Reuniões com Encarregados de educação
Animação de atividade pelos monitores do EC no Hotel Terminus e em 2
Hospitais
Participação na atividade de Natal do Piaget
Realização de 5 atividades lúdicas exteriores ao EC (atividade no cinema
do Kero, Passeio de Comboio ao Lobito, Exposição dos Pequenos
Astronautas, Atividade de Encerramento do Ano no Catumbela Drive
Thru, Festa da Criança Africana)
Colaboração no espaço da criança na FIB 2017
Início da construção da obra do novo Espaço Criança
Monitorização e Avaliação Trimestral
Negociação e assinatura de acordo prévio e definitivo de transferência do
projeto
Capacitação da Direção e da Equipa do EC para a sua completa
autonomização
Mobilização de apoios financeiros, humanos e materiais para a conclusão da
construção e equipamento das novas instalações
Inauguração do novo Espaço Criança, criação de Plano de Sustentabilidade e
capacitação da Direção para a gestão do mesmo
Consolidação do grupo recreativo (capoeira) e autonomização do grupo
recreativo existente (teatro)
Envolvimento dos Encarregados de Educação e comunidade local nas
atividades do EC – constituição de uma Comissão de Pais
Ficha de projeto 10: Espaço Criança | Benguela | Angola
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XI. GAIVA - GABINETE DE APOIO À INSERÇÃO NA VIDA ATIVA DA GRAÇA
Início de implementação

201225

Final de implementação

2018

Parceiros locais








Nº de beneficiários diretos








Nº de beneficiários indiretos




Metas alcançadas em 2017

1.









2.







3.

25

Diocese de Benguela - Paróquia de Nossa Senhora da Graça
CLESE - Centro Local de Empreendedorismo e Serviços de Emprego
INEFOP - Instituto Nacional de Emprego e de Formação Profissional
CEB - Centro Emprego de Benguela
Empresas
Instituto Superior Politécnico Jean Piaget
2 Coordenadores do GAIVA
1 Estagiário Piaget
355 Jovens utilizadores dos serviços do GAIVA
40 Jovens participantes no concurso de ideias de empreendedorismo
49 Jovens com experiências de emprego/estágio [28 ficaram empregados]
5 Jovens acompanhados nos seus negócios
45 Jovens e quadros de instituições estatais e de ensino
231 Familiares de jovens com negócio ou com trabalho
150 Pessoas atendidas na FIB (100) e na Feira de Emprego (50)
Modelo de gestão do GAIVA implementado com sucesso, consolidado e
sustentável a beneficiar 250 jovens/adultos por ano e com 30% de jovens/
adultos integrados profissionalmente
Funcionamento do GAIVA com atendimento ao público quatro dias por
semana
Recrutamento de 2 coordenadores para o GAIVA
355 Jovens apoiados na procura de emprego: elaboração de CV, cartas de
motivação, análises de mercado, vocação e plano de desenvolvimento de
competências pessoais, encaminhamento para formação
28 Jovens integrados no mercado de trabalho [8% dos jovens atendidos no
GAIVA]
49 Jovens com experiências de emprego em empresas de Benguela
150 Pessoas atendidas na FIB e na Feira de Emprego
200 Jovens/adultos com novas competências e/ou qualificações para a
empregabilidade
158 Pessoas com formação em áreas técnicas e comportamentais
(atendimento ao cliente, liderança e comunicação, culinária, hotelaria,
criação e legalização de associações, democracia e eleições, sessões de
prática de línguas, orientação vocacional, integração profissional) [44,5% dos
jovens acompanhados no GAIVA]
598 Formandos com formação em emprego e empreendedorismo (Técnicas
de Procura de Emprego, empreendedorismo, leis do trabalho, motivação)
[incluídos cerca de 300 reclusos numa ação de orientação vocacional]
3 Jovens acompanhados em sessões de orientação vocacional, pelo
estagiário do Piaget
Negociação de workshops a colaboradores de 6 empresas de Benguela [2 já
implementados a beneficiar 32 colaboradores]
Programa de estágios profissionais consolidado e partilhado com
representantes da Academia, Centro de Emprego de Benguela (CEB) e
CLESE, a beneficiar 20 jovens/adultos com 40% dos participantes

O GAIVA iniciou atividade ainda no último trimestre de 2011, mas só em 2012 passou a ter atendimento regular ao

público.
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Principais atividades em 2017






















Desafios para 2018








integrados profissionalmente nas empresas/organizações locais de
acolhimento
49 Jovens com estágios em várias empresas de Benguela
28 Jovens integrados no mercado de trabalho [57% de integração
profissional]
Parceria com 9 empresas ou instituições de ensino de Benguela para
acolhimento de estágios
3 Atividades económicas de jovens implementadas e/ou requalificadas
Acompanhamento de 5 jovens na elaboração de um plano de negócio
Supervisão e avaliação de 1 estagiário do Instituto Superior Politécnico Jean
Piaget como colaborador no GAIVA
Acompanhamento de 4 técnicos de emprego do CLESE e CEB
GAIVA com reforço da sua integração na rede de respostas públicas locais de
emprego e empreendedorismo em Benguela e a promover o
desenvolvimento de competências dos técnicos do MAPESS (CLESE e CEB)
Realização do Concurso de Ideias de Empreendedorismo em parceria com o
CLESE, com 40 ideias a concurso
Realização de 5 workshops de partilha de boas práticas em Benguela e no
Lobito envolvendo 45 jovens e quadros de instituições estatais e de ensino
Funcionamento regular do GAIVA
Divulgação do GAIVA na rádio, em centros de formação e em empresas
Elaboração de brochura de promoção do emprego e empregabilidade
Reuniões de coordenação com o CJG
Capacitação em contexto dos 2 coordenadores do GAIVA
Realização de 16 formações/workshops (atendimento ao cliente, liderança e
comunicação, culinária, hotelaria, criação e legalização de associações,
democracia e eleições, sessões de prática de línguas, orientação vocacional,
integração profissional)
Realização de 33 formações/workshops em emprego e empreendedorismo
(Técnicas de Procura de Emprego, empreendedorismo, leis do trabalho,
motivação, clube de debate, relações interpessoais em contexto profissional,
orientação vocacional, legislação laboral, projetos de desenvolvimento
profissional, projetos de vida para jovens empreendedores)
Acompanhamento e avaliação de estágios no GAIVA
Acompanhamento na implementação de negócios de jovens
empreendedores
Recrutamento, seleção e apoio de estagiários em várias empresas
Realização de concurso de ideias de empreendedorismo - parceria c/ CLESE
Participação na feira de emprego na Universidade Katyavala Bwila em
parceria com o CLESE
Participação na Feira Internacional de Benguela (FIB)
Apresentação de estatísticas ao INEFOP
Acompanhamento em contexto a técnicos do CLESE e CEB
Reunião para partilha de boas práticas entre CLESE, INEFOP e CEB
Realização de 5 workshops de partilha de boas práticas
Monitorização e Avaliação Trimestral
Transferência do projeto para o Centro Juvenil da Graça
Estruturação e consolidação da equipa do GAIVA e do seu modelo de gestão
Divulgação dos serviços oferecidos pelo GAIVA
Apoio à elaboração de planos de negócio dos jovens empreendedores com
negócio ou ideias de negócio
Realização da 3ª edição do concurso de ideias
Disseminação da experiência do GAIVA

Ficha de projeto 11: Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa | Benguela | Angola
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XII. PROJETO EPONGOLOKO LYUKAI - MUDANÇA DA MULHER
Objetivo geral

Início de implementação

Empoderar social e economicamente as mulheres do bairro da Graça através da
aplicação de um programa de desenvolvimento multidimensional ao grupo
Mudança da Mulher
2012

Final de implementação

2018

Parceiros locais










Nº de beneficiários diretos




Nº de beneficiários indiretos




Metas alcançadas em 2017

1.




2.




3.









4.




Diocese de Benguela - Paróquia de Nossa Senhora da Graça
Grupo Comunitário do Bairro da Graça
Projeto de Alfabetização e Formação de Jovens e Adultos
Associação Mulher Raiz da Vida- AMRV
Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela
Direção Provincial da Família e Promoção da Mulher
CLESE
Associação das Mulheres Empreendedoras
45 Mulheres [10 sabão + 10 artesanato + 25 3ª edição formação]
215 Colaboradores da Fábrica das Velas
315 Familiares das mulheres acompanhadas
10.100 Clientes dos negócios (10.000 sabão e 100 artesanato)
Grupo Mudança da Mulher com equipa de coordenação capacitada e com
modelo de funcionamento e gestão estruturado e consolidado com vista à
sua autonomia
Constituída nova equipa de coordenação com 8 pessoas
Acompanhamento em contexto da equipa de coordenação
Conselho Consultivo do projeto criado e com funcionamento regular
4 Reuniões de conselho consultivo realizadas
7 Entidades a participarem de forma regular nas reuniões de Conselho
Consultivo
11 Mulheres a participar na formação de direitos cívicos e direitos na família
pela Mosaiko
50 Mulheres a beneficiar de um programa multidimensional de
desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e
empreendedoras, 50% das quais a beneficiar de um acréscimo de
rendimentos e de orientação vocacional
45 Mulheres envolvidas no projeto Mudança da Mulher
25 Mulheres formadas na 3ª edição da formação
32 (71%) Mulheres a beneficiar de acréscimo de rendimentos e orientação
vocacional [10 sabão + 10 artesanato + 1 negócio individual + 11 3ª edição]
Contratação de 9 mulheres para realização de serviços sazonais no Hotel
Praia Morena
2 Mulheres com formação de formadoras
Intercâmbio com grupos de mulheres acompanhado pela CIES na Ganda,
Província de Benguela, envolvendo 16 mulheres (4 EL + 12 Ganda)
Realização de 2 encontros de grupo (saúde da mulher, celebração do dia da
mulher)
Negócio de produção e venda de sabão consolidado e reforçado na sua
estratégia de sustentabilidade e dois novos negócios sociais criados e
referência no bairro da Graça
Autonomização do negócio do sabão na recolha do óleo, tesouraria e compra
de soda e outros materiais de consumo
2 Restaurantes a contribuir regularmente com óleo para o negócio do sabão
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Principais atividades em 2017






















Desafios para 2018











Obtenção de licença para recolha de óleo usado
Negócio de sabão com impacto e reconhecimento no bairro e na cidade
Constituição de negócio de artesanato/costura
Doação de duas máquinas de costura pela NCR, beneficiando cerca de 21
mulheres
Formação em corte e costura beneficiando 11 mulheres
Oficialização da parceria com o hotel Praia Morena para venda de produtos
à consignação
Realização de workshops de compotas e pizzas
Participação dos negócios do sabão e costura/artesanato em 4 eventos (FIB,
Feira de Emprego na Universidade Katyavala Bwila, eventos no Instituto
Superior Politécnico Jean Piaget, Feira de artesanato)
Workshop de decoração de velas dirigido aos colaboradores da fábrica de
velas (215 participantes)
Criação de equipa de coordenação composta por mulheres dos dois
negócios
Capacitação em contexto da equipa de coordenação
Realização de reuniões da equipa de coordenação
Realização de atividade de fortalecimento do espírito de grupo
Constituição de um Conselho Consultivo
Encontros trimestrais do Conselho Consultivo
3ª Edição da formação para a promoção da mulher, autoconhecimento e
valorização pessoal
Formação teórica e em contexto de serviços e ofícios num registo
experimental e rotativo: cuidados de infância, serviços domésticos,
artesanato, costura e culinária
Acompanhamento em contexto e formação das tesoureiras dos negócios
Intercambio com um grupo de mulheres na Ganda, Província de Benguela
Acompanhamento do negócio do sabão pelo Instituto Superior Politécnico
Jean Piaget
Autonomização do negócio do sabão na sua gestão
Negociação e implementação da parceria de venda de produtos à
consignação com o Hotel Praia Morena
Formação de corte e costura
Aquisição de um expositor para expor os produtos artesanais do grupo do
artesanato no Hotel Praia Morena
Participação em eventos de divulgação dos produtos dos negócios
Representação das mulheres nas reuniões do GC
Mobilização das mulheres para inscrição e participação nas atividades do
GAIVA
Monitorização e avaliação do projeto
Constituição e legalização da Associação EL
Capacitação da equipa de coordenação
4ª Edição da formação para a promoção da mulher, autoconhecimento e
valorização profissional
Formação teórica e em contexto de serviços e ofícios num registo
experimental e rotativo
Acompanhamento dos negócios do sabão e da costura/artesanato
Criação e acompanhamento de um novo negócio social de mulheres
Dinamização de formações e intercâmbio com outras organizações de
mulheres (COSPE e Associação Mulher Raiz de Vida)
Criação e dinamização de uma estratégia de marca Epongoloko Lyukai
Elaboração do Acordo prévio e Definitivo de transferência
Ficha de projeto 12: Mudança da Mulher – PDM | Benguela | Angola
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XIII ESCOLINHAS COMUNITÁRIAS DO NIASSA (ECN)
Objetivo geral

Início de implementação

Disponibilizar uma resposta de qualidade de educação da primeira infância,
dinamizando no Niassa uma rede de jardins-de-infância de gestão comunitária,
promovendo dinâmicas comunitárias que garantam a sustentabilidade das
respostas de pré-escolar existentes nas comunidades
1998

Final de implementação

2018

Parceiros locais












Nº de beneficiários diretos







Nº de beneficiários indiretos









Diocese Católica de Lichinga-Niassa
Direção Provincial da Criança, Género e Acão Social
Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano
Serviços Distritais da Educação, Juventude e Tecnologia de Cuamba Departamento de Alfabetização
Serviços Distritais da Saúde, Mulher e Acão Social de Cuamba –
Departamento da Primeira Infância
Serviços Distritais de Agricultura e Economia de Cuamba
Fundação Fé e Cooperação
Escola Superior de Educação Paula Frassinetti
Empresa SAN JFS Holding
Grupo Entreposto | Toyota de Moçambique
16 Monitores
5 Supervisores
1 Coordenadora
70 Elementos das comissões de gestão
5 Trabalhadores envolvidos nos projetos de autossustentabilidade
384 Crianças dos 3 aos 6 anos de idade
115 Adultos que beneficiam do programa de alfabetização
154 Adultos vacinados
1.536 Familiares das crianças beneficiárias
±280 Familiares dos recursos humanos do Projeto
41 Participantes na cerimónia de encerramento da 1ª fase do projeto
“Othukumana”
Comunidades das 8 aldeias onde funcionam as Escolinhas
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Metas alcançadas em 2017

1.





2.






3.







4.





5.











10 Escolinhas Comunitárias com funcionamento diário, a beneficiar 350
crianças, das quais 9 escolas com maior supervisão pedagógica
7 Escolinhas do distrito de Cuamba e 1 escolinha em Mbemba, em Lichinga,
com funcionamento diário [1 escolinha encerrou]
384 Crianças a frequentar as ECN
450 Crianças e 154 adultos vacinados pela Direção de Saúde
242 Crianças a beneficiar da campanha de registo
20 Monitores capacitados ao nível pedagógico e 5 supervisores com
competências em supervisão reforçadas
16 Monitores capacitados ao nível pedagógico e a aplicar novas práticas
pedagógicas autonomamente
Acompanhamento em contexto de 16 monitores
1 Formação geral de monitores e supervisores realizada
5 Supervisores acompanhados em contexto e a aplicar novas competências
e ferramentas de supervisão
12 Reuniões mensais de supervisão
9 Comissões gerentes, com novas ferramentas de gestão implementadas e
reforçadas nas suas competências de gestão e dinamização comunitária
7 Comissões de gestão avaliadas
6 Comissões de gestão em capacitação em contexto
7 Comissões com controlo mensal de caixa
15 Reuniões das comissões para controlo mensal de caixa
Formação das Comissões de Gestão
70 Membros da comunidade envolvidos nas comissões de gestão
9 Projetos comunitários dinamizados e receitas a garantir uma média de
30% das despesas diretas anuais das 9 escolinhas
5 Projetos comunitários em funcionamento (2 venda de sal, aluguer de poço,
produção e venda de bebida tradicional, produção e venda de algodão)
2 Machambas de feijão e milho cultivadas
3 ECN a produzir papinhas
80 Crianças a beneficiar de uma refeição diária
Envolvimento da Direção Distrital de Educação reforçado, incluindo na
sustentabilidade financeira do projeto através de pagamento de RH, e
clarificado o papel futuro da Diocese no projeto
6 Monitores e supervisores reconhecidos como alfabetizadores e
remunerados pelo Estado (115 pessoas alfabetizadas em 6 aldeias)
7 Reuniões com os Serviços Distritais de Educação
Entrega trimestral das estatísticas da frequência das ECN à administração
Participação em 3 reuniões da Comissão Diocesana de Educação
Nomeada pessoa responsável da Diocese para a coordenação do projeto
Acordo Prévio de Transferência assinado
Realização de 3º Fórum Provincial para a Primeira Infância
41 Pessoas na cerimónia de encerramento
5 Agentes educativos distritais e provinciais a participarem nas formações
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Principais atividades em 2017




















Desafios para 2018









Supervisão do funcionamento diário das 7 escolinhas e acompanhamento à
distância da escolinha de Mbemba
Negociação e acompanhamento de campanha anual de vacinação das
crianças e de ações de educação para a saúde nas aldeias com as autoridades
de saúde locais
Negociação e acompanhamento da campanha de registo das crianças em
parceria com a Direção de Registo e Notariado
Reuniões e atividades com envolvimento dos pais em cada escolinha
(incluindo 1 Junho)
Formação geral de monitores e supervisores
Acompanhamento da formação em contexto dos monitores
Formação de supervisores
Reuniões mensais de supervisores
Formação às Comissões de Gestão
Acompanhamento e supervisão mensal das Comissões de Gestão
Criação e/ou acompanhamento das machambas e dos 5 projetos
comunitários implementados
Acompanhamento e capacitação financeira das comissões na gestão dos
negócios comunitários e das escolinhas
Parceria com Estado ao nível da alfabetização de adultos
Dinamização do III Fórum Provincial para a Primeira Infância
Gestão de parcerias (FEC, Diocese, Estado) e prestação de contas a
financiadores
Participação nas reuniões da Comissão Diocesana de Educação
Monitorização e Avaliação trimestral
Capacitação da futura coordenadora das ECN
Reforço da capacitação das Comissões de Gestão
Implementação das atividades de sistematização e divulgação das ECN
(documentário, estudo de caso e estudo de impacto)
Envolvimento da Direção Distrital de Educação reforçado, incluindo na
sustentabilidade financeira do projeto através de pagamento de RH
Dinamização do 4º Fórum Provincial para a Primeira Infância
Implementação e conclusão no terreno da parceria com FEC através do
Projecto Othukumana -"Juntos II "
Negociação e assinatura do acordo definitivo de transferência para a
Diocese de Lichinga

Ficha de projeto 13: Escolinhas Comunitárias do Niassa | Cuamba | Moçambique

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 - 91

XIV. EMPREENDEDORISMO JUVENIL E UNIVERSITÁRIO
Objetivo geral

Início de implementação

Capacitar a Faculdade de Agricultura da Universidade Católica de Moçambique
como agente estratégico na promoção do empreendedorismo local e da
iniciativa privada em Cuamba
Novembro de 2011

Final de implementação

Dezembro 2018

Parceiros locais










Nº de beneficiários diretos













Nº de beneficiários indiretos








Metas alcançadas em 2017

1.










2.



Faculdade de Agricultura da Universidade Católica de Moçambique (FAGRI –
UCM)
Gabinete de Apoio à promoção da Propriedade Industrial (GAPI)
Associação Moçambicana de Desenvolvimento Rural (AMODER)
Escola Secundárias de Cuamba – Central, Maganga e Padre Eugénio
Menegon
Escola Técnica Profissional de Cuamba (ETPC)
Empresa SAN JFS Holding
Serviço Distrital de Atividades Económicas de Cuamba
Empresa MLT
11 Docentes e Técnicos da FAGRI capacitados em contexto
200 Alunos da FAGRI – UCM
4 Formadores dos Cursos Externos de Empreendedorismo
50 Formandos dos Cursos Externos de Empreendedorismo
10 Jovens animadores da peça de teatro
1.050 Alunos das Escolas Secundárias de Cuamba
16 Docentes da ETPC
50 Empreendedores alunos da FAGRI (Amoder, Agrojovem e GAPI)
500 Produtores de Algodão da JFS-SAN
150 Pessoas no Seminário
13 Extensionistas do SDAE – Cuamba
1.080 Familiares dos estudantes da FAGRI
179 Alunos da ETPC
160 Familiares dos alunos dos cursos externos
2.000 Familiares dos Produtores de Algodão
1.300 Agricultores apoiados por extensionistas SDAE
Público em geral que beneficiará dos negócios criados
Equipa da FAGRI-UCM capacitada para a área do empreendedorismo, a
garantir a lecionação de aulas, o acompanhamento dos projetos dos
alunos e a implementação de cursos e ações externas
9 Docentes da FAGRI-UCM acompanhados em contexto
2 Técnicos da FAGRI- UCM acompanhados em contexto para implementação
dos cursos externos de empreendedorismo
Guião de supervisão em elaboração em colaboração com os docentes da
FAGRI
3 Cursos Externos de Empreendedorismo realizados, um dos quais de forma
autónoma por técnicos da FAGRI-UCM e em parceria com a GAPI
50 Formandos dos cursos externos capacitados
9 Projetos de empreendedorismo acompanhados e financiados
101 Jovens acompanhados pela equipa técnica
5 Projetos a começarem a ser acompanhados para serem submetidos a
aprovação para financiamento
Novas parcerias estabelecidas com a Escola Técnica Profissional, a Direção
Distrital de Agricultura e as escolas secundárias de Cuamba com vista à
promoção de competências empreendedoras
6 Parcerias estabelecidas para implementação das atividades
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3.







4.




Principais atividades em 2017
















Desafios para 2018








16 Docentes da ETPC capacitados e acompanhados em contexto para
questões de empreendedorismo
Disciplina de “Mundo Local” da ETPC revista e implementada
500 Produtores de algodão ligados a JFS-SAN sensibilizados na área de
Empreendedorismo
30 Produtores de contacto capacitados na área do empreendedorismo
13 Técnicos extensionistas do SDAE formados em empreendedorismo
2 Cursos para os técnicos de extensão rural do SDAE realizados
270 Alunos a beneficiar de aulas, cursos ou apoios na área do
empreendedorismo implementados pela FAGRI-UCM e 1450 alunos da 12ª
classe das escolas secundárias de Cuamba a beneficiar de ações de
sensibilização na área do empreendedorismo
200 Alunos a beneficiar de aulas, cursos ou apoios na área do
empreendedorismo
1.050 Jovens finalistas da 12ª Classe das Escolas Secundárias de Cuamba
sensibilizados para o Empreendedorismo através de encenação teatral e
posterior reflexão
8 Sessões de teatro/momentos de reflexão dinamizados nas escolas
secundárias de Cuamba
Apoio na supervisão pedagógica dos projetos agrícolas dos alunos
Seminário provincial sobre temática do Empreendedorismo realizado em
Cuamba, divulgando a FAGRI-UCM como agente promotor do
empreendedorismo
9 Empresas e empreendedores a participarem no seminário
150 Pessoas a participarem no seminário
Capacitação e acompanhamento em contexto da equipa de docentes da
FAGRI-UCM da área do empreendedorismo
Apoio na supervisão pedagógica dos projetos agrícolas dos alunos
Sistematização e avaliação dos planos de aulas, de formação e de guião de
supervisão
Realização de 3 cursos externos de empreendedorismo
Acompanhamento de 9 projetos de empreendedorismo
Formação em Empreendedorismo para o Corpo Docente da ETPC
Revisão Curricular da disciplina Mundo Local com conceitos de
Empreendedorismo
Ações de sensibilização e curso de empreendedorismo a produtores
agrícolas
Dinamização de workshops de sensibilização de jovens na Escola
Secundária Pe. Eugénio Menegon, Escola Secundária Central de Cuamba
e Escola Secundária de Maganga através do teatro
Oito sessões de teatro de sensibilização para o empreendedorismo nas
escolas secundárias
Seminário Distrital/Provincial de Empreendedorismo
Formação aos Técnicos de Extensão Rural do SDAE de Cuamba
Formação dos produtores de algodão da JFS-SAN para práticas
empreendedoras
Autonomia da UCM na organização de Cursos Abertos de
Empreendedorismo, Seminários e Workshops
Realização do II seminário de empreendedorismo
Realização de três Cursos Externos de Empreendedorismo
Colaboração com o CIADS para a dinamização de atividades de
Empreendedorismo (Cursos, Seminários, Formações em Inglês e de
Informática)
Guião de Supervisão de projetos agrícolas de alunos finalizado e em uso
pela Faculdade
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Introdução de formações em Soft skills para estudantes finalistas de
ciências agrárias para melhor competirem no mercado de trabalho
Formação em empreendedorismo para professores da ETPC e das escolas
secundárias da nova disciplina Noções de Empreendedorismo
Técnicos Extensionistas do Niassa a usar o Manual de Boas práticas
Empreendedoras junto dos produtores locais
Docentes da UCM a usar o Guião de Supervisão de Projetos Agrícolas
Assinatura do acordo Prévio e definitivo de transferência

Ficha de projeto 14: Empreendedorismo Juvenil e Universitário | Cuamba | Moçambique
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XV. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO da CAPARICA-PRAGAL
Objetivo geral

Início de implementação

Contribuir para o desenvolvimento local nos bairros da zona do Pragal, através da
constituição de uma rede local de suporte, da capacitação das pessoas e das
organizações locais, através do desenvolvimento de competências que favoreçam os
progressos escolares, a integração profissional e o exercício da cidadania
Janeiro de 2018

Final de implementação

2028 (validar em 2020)

Parceiros locais





Nº de beneficiários diretos




Nº de beneficiários indiretos

NA

Metas alcançadas em 2017

1.


2.





3.


4.




Principais atividades em 2017













Paróquia de S. Francisco Xavier de Caparica
Centro Social e Paroquial do Cristo Rei
Centro Juvenil Padre Amadeu Pinto
3 Diretores de Obra
1 Coordenador da Pastoral Social

Diagnóstico local realizado de forma participada, com prioridades identificadas
e atores chave sinalizados
Diagnóstico local realizado de forma participada, ainda em processo, com
algumas prioridades identificadas e uma parte de atores chave sinalizados
Programa de desenvolvimento estruturado e parcerias locais negociadas
Programa de desenvolvimento estruturado com 4 eixos de intervenção (Grupo
Comunitário, Desenvolvimento de Competências dos Jovens, Criação de um
Grupo de Mulheres e Promoção do Comércio Local) e parcerias locais com Obras
da Província Portuguesa da Companhia de Jesus em processo de negociação
Assinado Protocolo com PPCJ
Negociadas parcerias com Gambozinos, MEF – Movimento de Expressão
Fotográfica e Gabinete de Comunicação PPCJ
Financiamento mínimo assegurado de maneira a permitir o início da
intervenção o mais tardar em 2018
Financiamento assegurado para os primeiros 30 meses de maneira a permitir o
início da intervenção em janeiro de 2018 - FAMI e fundação internacional
Modelo de RH e de vida comunitária, plano de formação e acompanhamento
definidos
Definido modelo de RH (1 RH contratado como coordenador + 2 voluntários no
1º ano e 3 voluntários a partir do 2º ano)
Modelo de vida comunitária e de acompanhamento em debate
Plano de formação por definir
Diagnóstico participativo
Auscultação de potenciais parceiros
Negociação de parcerias com as Obras ligadas à PPCJ
Reuniões de parceiros SJ
Levantamento de interesse junto da Diocese de Setúbal
Negociação de parceria com a Câmara Municipal de Almada, designadamente no
âmbito do Plano Municipal para Integração de Migrantes
Elaboração de projeto e apresentação de candidaturas (Prémio BPI Solidário,
FAMI, Prémio Solidário 25 Anos SIC - SIC Esperança, Prémio Fidelidade
Comunidade, Programa EDP Solidária)
Definição do modelo de RH
Debate sobre modelo de vida comunitária e acompanhamento de uma missão
em Portugal
Lançamento do processo de recrutamento do Coordenador de Projeto
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Desafios para 2018









Arranque da missão e territorialização da equipa
Aprofundamento do processo de diagnóstico e de planeamento
Consolidar as parcerias com as Obras ligadas à PPCJ
Mobilizar outros atores chave do território para a intervenção
Implementação do Grupo Comunitário, de uma resposta para jovens e de uma
resposta para mulheres, tendo em conta a dimensão da inclusão de migrantes
Testar resposta formativa para voluntários para a missão da Caparica-Pragal
Testar modelo de acompanhamento da missão e de vida comunitária de uma
missão em Portugal

Ficha de Projeto 15: Projeto de Desenvolvimento Comunitário | Caparica-Pragal | Portugal
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XVI. CENTRO S. PEDRO CLAVER
Objetivo geral

Início de implementação

Promover a integração sócio escolar de imigrantes, prevenindo fenómenos de
exclusão social, e implementar caminhos de sustentabilidade do Centro através de
receitas próprias
1993

Final de implementação

Não definido

Parceiros







Nº de beneficiários diretos




Nº de beneficiários indiretos



Metas alcançadas em 2017

1.









2.



3.


4.


5.



Ministério da Educação
CNAI – Centro Nacional de Apoio ao Imigrante
Banco de Voluntariado CML
Associação Ser Mais Valia
Paxberry
236 Alunos imigrantes
44 Alunos “Explicações para o Desenvolvimento”
39 Professores voluntários
Sustentabilidade financeira e operacional do CSPC aumentada, através da
diversificação de fontes de financiamento e de estabelecimento de parcerias
Resultado financeiro positivo > 6.000€
48% das receitas asseguradas pelos próprios alunos [mais de metade
provenientes das “Explicações para o Desenvolvimento”] mas correspondentes
apenas a 61% do valor previsto em orçamento
14% das receitas provenientes de benfeitores particulares
Conclusão de 2 financiamentos – FAMI/ACM e Deloitte
2 Professoras destacadas até julho
Indeferimento do pedido de novos destacamentos para o Centro
Parceria com empresa agrícola em Beja
Nº de professores voluntários ajustado ao número total de alunos inscritos no
CSPC
39 Professores voluntários (24 até junho e 15 de setembro a dezembro)
11 Alunos inscritos em disciplinas que não tiveram professor disponível (5
físico-química, 3 português, 2 matemática, 1 filosofia) [apenas 2 alunos ficaram
sem qualquer apoio]
180 Alunos imigrantes inscritos nas atividades do CSPC
236 Alunos apoiados pelo CSPC (216 até junho e 64 de setembro a dezembro):
·
160 Alunos frequentaram Cursos de Português para Estrangeiros
(126+34)
·
66 Alunos frequentaram explicações em disciplinas diversas (43+23)
·
10 Alunos frequentaram o Curso de Língua Portuguesa direcionado a
imigrantes contratados para trabalhar sazonalmente na agricultura
55 Alunos inscritos nas “Explicações para o Desenvolvimento”
44 Alunos nas “Explicações para o Desenvolvimento” (37+7)
80% dos alunos das explicações com progressão no aproveitamento escolar
76% dos alunos concluiu com sucesso o ano letivo 2016/17 [os restantes 23
alunos do ano letivo 2017/18 ainda não concluíram o ano letivo]
86% dos alunos das Explicações para o Desenvolvimento concluiu com sucesso
o ano letivo 2017/18 [os restantes 7 alunos do ano letivo 2017/18 ainda não
concluíram o ano letivo]
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6.

Principais atividades em 2017








Desafios para 2018









60% dos alunos completam os cursos de português, 60% dos quais a falar e
escrever português básico
57% dos alunos do Curso de Português concluíram o curso, 90% deles a falar e
escrever português básico [os restantes 34 alunos do ano letivo 2017/18 ainda
não concluíram o curso]
Cursos de Português para Estrangeiros
Curso de Aperfeiçoamento de Português
Explicações do 9º Ano e Secundário
“Explicações para o Desenvolvimento”
Curso de língua portuguesa para imigrantes contratados para trabalhar
sazonalmente na agricultura
Ações de divulgação e de apresentação do Centro
Conseguir responder a todos os pedidos de apoio dos alunos
Aumentar significativamente o nº de professores voluntários
Apresentar pedido de destacamentos ao Ministério da Educação
Reavaliar a viabilidade do Centro
Reposicionar as “Explicações para o Desenvolvimento” na estratégia do
Centro
Reforçar a sustentabilidade financeira do CSPC
Aumentar a visibilidade do Centro S. Pedro Claver
Ficha de projeto 16: Centro S. Pedro Claver | Lisboa | Portugal
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XVII. ATIVIDADES PASTORAIS


Catequese a crianças e jovens

20 Crianças e jovens



Celebração da Palavra

50 Pessoas



Coro

10 Pessoas



Comissão Diocesana da Pastoral da Família

6 Membros



Grupo de leitura e formação com jovens e crianças
do Bairro da Boa Morte
Agrupamento de Escuteiros nº1 N. Sra. Da Conceição
– 4ª secção
Grupo de Jovens na Paróquia da Madre Deus

20 Jovens e crianças

Formação de Catequistas na paróquia da Madre Deus
e apoio na preparação das catequeses
Pastoral com o Agrupamento de Escuteiros n.03 – Sé
Catedral – IV Secção

20 Catequistas

PORTO ALEGRE



S. TOMÉ




40 Jovens
16 Jovens

70 Caminheiros
Formação em atividades de
Núcleo – 100 Caminheiros
Formação pontual no AG.45 –
Nazaré e no AG.44 – Graça

Grupo de Oração e Partilha para Lideranças Juvenis
da Paróquia da Sé
UUNIPAGRA – União de Universitários da Paróquia da
Nossa Senhora da Graça (Pastoral Universitária
Paroquial) [Grupo criado em 29-12-2015; Objetivos:
Oração, Formação Cristã e Missão Paroquial]

10 Jovens



Pastoral Universitária Diocesana (GUV)



Subcomissão da Pastoral Juvenil da Paróquia Nª Sª da
Graça



Pastoral Universitária na FAGRI - UCM

5 Instituições de ensino
155 Jovens
14 Coordenadores
8 Movimentos juvenis
250 Jovens
10-15 Alunos
150 Participantes nos eventos



Pastoral Juvenil



BENGUELA



CUAMBA

6 Jovens Coordenadores
15 Jovens Participantes

30 Jovens

Ficha de projeto 17: Atividades pastorais | STP, Angola e Moçambique
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