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Prefácio 

“Se desejamos dar o nosso contributo eficaz para a mudança da história, gerando verdadeiro desenvolvimento, é 
necessário escutar o grito dos pobres e comprometermo-nos a erguê-los do seu estado de marginalização” 

Papa Francisco, Mensagem do Dia Mundial dos Pobres 2017  

 

O apelo que o Papa lançou à Igreja traduz a verdadeira missão dos Leigos para o 

Desenvolvimento que no terreno, há mais de 30 anos, procuram promover o desenvolvimento 

integral e integrado de pessoas e comunidades. E acreditamos que só o conseguimos a partir 

de um conhecimento profundo da realidade. Olhar, escutar e perceber as necessidades das 

comunidades para depois apoiar as pessoas nos seus processos de autonomia, conseguindo 

romper os ciclos de pobreza com os seus próprios recursos, as suas competências e 

qualidades. 

“Escutar” os pobres demora tempo, implica uma capacidade de escuta que requer confiança. 
Este ano de 2018 será um tempo para visitar novas comunidades e “escutar”. Em Moçambique 
e Angola estamos numa fase de aprofundamento de diagnóstico que servirá para perceber 

onde faz sentido a presença dos LD em termos de necessidades e de sustentabilidade futura 

da nossa intervenção. 

Ao mesmo tempo em Portugal vamos arrancar com uma nova missão na Caparica-Pragal em 

parceria com a Companhia de Jesus. Com esta abertura de missão são vários os desafios que 

se colocam, essencialmente porque a realidade é muito diferente dos países africanos, porque 

é no nosso país mas num território de vulnerabilidade e exclusão, muitas vezes estigmatizado. 

Confiamos que os nossos princípios de atuação, nomeadamente o trabalho de parceria, a 

mobilização de recursos endógenos das comunidades, a participação, contribuirão também 

em Portugal para o desenvolvimento, neste caso, da comunidade da Caparica-Pragal. 

Confiamos que neste território habitam vozes de esperança, à espera de uma oportunidade, 

de uma mão que acolha e que esteja atenta aos seus problemas e vontade de mudança. 

Em 2017 foi feito um esforço grande por parte dos LD na angariação de novos financiamentos 

através dos quais potenciamos a nossa ação, testamos novas colaborações e formas de fazer, 

que acreditamos terão impacto nas comunidades locais. 2018 será assim um ano de aproveitar 

os frutos deste investimento que nos permite ter um orçamento superior a anos anteriores e 

que nos fará dar ainda mais graças pelo caminho de autonomia financeira que os LD têm 

procurado. Em 2018 continuaremos a investir na diversificação das nossas fontes de 

financiamento, porque só dessa forma é possível a sustentabilidade de processos e continuar 

a abordagem de longo prazo que carateriza a intervenção LD. 

Em 2018 procuraremos que os LD, com os seus projetos, os seus voluntários nas missões de 

África e Portugal, os seus associados e os seus anciãos, continuem a ser “mãos de esperança”, 
contribuindo para um mundo mais justo e solidário como nos pede o Papa Francisco. 

 

A Direção da Associação 
Dezembro 2017 
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Parecer do Conselho Fiscal 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

- ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES 2018 - 

 

De acordo com as competências estatutárias do Conselho Fiscal da Associação Leigos para 
o Desenvolvimento vimos emitir parecer sobre os documentos apresentados pela Direção 
relativos ao Orçamento e Plano de Atividades para o exercício de 2018. 

Analisámos os documentos apresentados pela Direção que nos esclareceu face às dúvidas 
apresentadas. 

No âmbito das nossas funções de fiscalização da atividade e contas da Associação 
consideramos que: 

 A proposta da Direção para 2018 reflete o trabalho que será desenvolvido quer em 
Portugal, quer nas diversas Missões, mantendo as linhas de orientação e os fins 
para os quais esta Associação existe. 

 O Orçamento prevê um resultado líquido positivo de €30.671,61, ~5% dos custos, 
à semelhança de orçamentos anteriormente apresentados, mantendo a proporção 
entre o custo total e o resultado liquido previsto, sendo por isso um resultado 
importante face a situações anteriormente apresentadas, nomeadamente em anos 
onde houve necessidade de obtenção de financiamentos externos. 

 A estimativa dos custos e proveitos parecem-nos devidamente justificados, face aos 
fatores subjacentes inerentes às atividades previstas para o ano de 2018 da 
Associação, face a algum grau de incerteza dos resultados da execução das 
mesmas, e nomeadamente à abertura de uma nova missão em Portugal, Caparica 
– Pragal. 

 As atividades propostas para o ano de 2018 exigirão um esforço acrescido na 
angariação de proveitos de ~27% e um acréscimo de custos de ~24% em 
comparação com o ano de 2017, recomenda-se à Direção a continuação de uma 
gestão prudente da execução do orçamento proposto, bem como a continuação da 
manutenção de um fundo de segurança com capacidade de fazer face às 
necessidades de liquidez pontuais da Associação. 

 

Concluímos, de acordo com a análise efetuada, que os documentos apresentados pela 
Direção refletem de uma forma clara as atividades e a orçamentação das mesmas para o 
ano de 2018 e como tal damos parecer favorável de que sejam aprovados. 

 

Lisboa, 21 de dezembro de 2017 

 

Pelo Conselho Fiscal 

 

Catarina Campilho 
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Sumário Executivo 

 

O Plano de Atividades da ONGD – Leigos para o Desenvolvimento (LD) para o ano 2018 está 

enquadrado no Plano Estratégico 2016-2020 e em planos de médio prazo definidos para áreas 

específicas como a mobilização de recursos e a comunicação e imagem. Tal como previsto no 

Plano Estratégico, o ano de 2018 será um tempo especial nas missões LD, com conclusão de 

intervenções e preparação de novas missões em Angola e Moçambique, e com o início de uma 

missão piloto em Portugal. 

A estruturação do atual Plano teve ainda em conta o contexto externo social, cultural, político 

e económico, nacional e internacional, nomeadamente os programas estratégicos da 

cooperação portuguesa e dos países onde os LD operam, os compromissos internacionais 

como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e os planos orientadores de redes a que 

os LD pertecem como o Plano Estratégico do Setor Social da Província Portuguesa da 

Companhia de Jesus e o Plano Apostólico da Província Portuguesa da Companhia de Jesus. 

Com a nova intervenção em Portugal, as politicas e os programas nacionais e de 

desenvolvimento local e regional passarão também a ser tidas em conta. 

Em 2018, os Leigos para o Desenvolvimento passarão a contar com 6 missões no terreno, 4 

em África – Porto Alegre e São Tomé em S. Tomé e Princípe, Benguela em Angola e Cuamba 

em Moçambique – e duas em Portugal – Caparica-Pragal e Lisboa, com 27 projetos que 

beneficiarão 40.000 pessoas e 140 organizações locais. Para esse objetivo a nível local, 

estarão implicados cerca de 600 recursos humanos (30% com remuneração e 70% voluntários) 

e estarão a ser geridas no terreno 14 novas parcerias em áreas tão diversas como cultura, 

juventude, marketing, avaliação e sistematização de práticas, comunicação e divulgação. Em 

Moçambique, depois de 20 anos, irá concluir a presença LD em Cuamba e será intensificado 

um trabalho de diagnóstico que ajudará a identificar um novo local de missão para arrancar 

em 2019. Em Angola, a intervenção no Bairro da Graça chegará ao final em 2018 e 

paralelamente será concluído o diagnóstico nas províncias de Benguela e do Uige para eleger 

o local da nova missão a arrancar ainda no último trimestre do ano. No caso de S. Tomé e 

Príncipe, fruto da decisão tomada em 2017, a missão de S. Tomé será, em princípio, concluída 

em dezembro devido à falta crónica de financiamento desde o seu início. Em Portugal, em 

janeiro irá ter início a nova missão em Almada, mais concretamente nas localidades da 

Caparica-Pragal, e os objetivos e as prioridades do Centro S. Pedro Claver serão revistos à luz 

da redução do número de professores e de fundos.  

Ao nível do capital humano, em 2018 os LD irão aumentar o número de voluntários passando 

a contar com 16 voluntários missionários no terreno e continuará a ser feito um reforço de 

divulgação e de ações de mobilização em Portugal, com vista ao aumento progressivo do 

número de formandos e de voluntários. Nesse sentido, está prevista a reedição do modelo 



  PLANO DE ATIVIDADES 2018 - 6 

intensivo de formação de voluntários e será implementada pela primeira vez uma formação 

específica para os voluntários da missão em Portugal. 

A sustentabilidade financeira e organizacional continua a ser um objetivo estratégico dos LD, 

esperando-se em 2018 continuar o bom desempenho dos últimos anos e aumentar a 

autonomia financeira, continuando o exercício de contenção de custos e ampliando fundos e 

o número de doadores particulares, incluindo a experimentação online de novas atividades de 

angariação de doadores. Será ainda um ano forte ao nível de fidelização e de início de novos 

ciclos de financiamento, prevendo-se a gestão de 13 financiadores no mínimo, sendo uma 

exigência acrescida ao nível do trabalho de report e accountability. Dadas as limitações e 

dependências externas, os negócios sociais serão reavaliados e será reposicionada a sua 

pertinência no modelo de sustentabilidade financeira da organização. 

Em relação à área de comunicação e imagem, depois de concluído o Plano Estratégico de 

Comunicação para os próximos três anos, 2018 será o primeiro ano a levar à prática as 

prioridades sinalizadas, sendo de destacar o novo website e o reforço da presença digital, a 

realização de uma nova reportagem no terreno e de um estudo de notoriedade. A campanha 

de consignação fiscal será novamente uma forte aposta de comunicação e de visibilidade da 

causa LD e será tentada pela primeira vez a realização de uma campanha com uma marca 

comercial por ocasião do Natal.  

No terreno, nas missões destacam-se ainda os seguintes desafios para 2018: 

 Concluir a construção de equipamento e inauguração do novo Centro de Recursos 

Educativos e Formativos em Porto Alegre com vista ao alargamento das respostas de 

formação e de serviços junto da comunidade local e escolar. 

 Dar corpo e consistência ao Centro Cultural Comunitário e à Rádio Comunitária de Porto 

Alegre, reforçar e avaliar o papel do Grupo Comunitário e consolidar as dinâmicas 

socioeconómicas dos grupos culturais e do grupo de mulheres. 

 Focar a intervenção no bairro da Boa Morte nos processos de transferência dos projetos 

na área da educação e reforçar a capacitação do CIC – Centro de Informática Comunitário 

e do Grupo Comunitário da Boa Morte para os preparar para um funcionamento mais 

autónomo a partir de 2019. 

 Promover o Tchiloli como riqueza patrimonial e socioeconomica em S. Tomé, através da 

capacitação do Grupo de Tragédia “Formiguinha da Boa Morte” e da dinamização de uma 
rede com os grupos de tchiloli à escala nacional. 

 Avaliar, sistematizar e divulgar a experiência do Grupo Comunitário do Bairro da Graça, 

incluindo a preparação de um evento comunitário que ajudará à replicação da prática 

noutras zonas de Angola. 

 Concluir o processo de capacitação do GAIVA, do projeto Epogonloko Lyukai1 e do Espaço 

Criança que ficarão a funcionar autonomamente e de forma sustentável no final de 2018. 

                                                        
1 Mudança da Mulher. 
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 Concluir o processo de capacitação e de transferência da rede de Escolinhas Comunitárias 

do Niassa para a Diocese de Lichinga, integrado no projeto “Juntos II” em parceria com a 
FEC – Fundação Fé e Cooperação. 

 Autonomizar as respostas de promoção de empreendedorismo levadas a cabo pela UCM – 

Universidade Católica de Moçambique dirigidas aos alunos e à população, a técnicos do 

estado, às escolas secundárias e à escola profissional de Cuamba. 

 Territorializar a presença LD nos bairros da Caparica-Pragal com a instalação da primeira 

comunidade de voluntários no terreno. 

 Mobilizar as entidades locais para a constituição do Grupo Comunitário da Caparica-

Pragal, os jovens para um processo de desenvolvimento de softskills, as mulheres para 

uma dinâmica coletiva de empowerment socioeconomico e os comerciantes para uma 

dinâmica de marketing territorial. 

 Aumentar o número de professores voluntários do Centro S. Pedro Claver que permita 

compensar o indeferimento de professores destacados e acompanhar a procura por parte 

dos alunos. 

 Repensar a estratégia do Centro S. Pedro Claver e rever prioridades e formas de atuação. 

 

O Plano de Atividades 2018 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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1. PROJETOS E ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

Em 2018 os Leigos para o Desenvolvimento terão no terreno 6 missões em África e Portugal, 

estreando a sua nova missão em território nacional. 

 

1.1. MISSÃO DE PORTO ALEGRE 

 

Na missão de Porto Alegre as metas definidas para 2018 continuam a enquadrar-se na 

consolidação do Programa de Desenvolvimento Comunitário ‘Rumo(s) ao Sul’ que tem como 

população-alvo as comunidades de Vila Malanza, Ponta Baleia, Porto Alegre e Ilhéu das Rolas. 

Esta intervenção em contexto rural teve início em 2011 e assenta hoje em diversas dinâmicas 

comunitárias de reforço da coesão social e territorial e de promoção do emprego e 

empreendedorismo, mas que necessitam ainda de ser consolidadas num processo de 

autonomia crescente.  

Destacam-se em 2018 duas novas parcerias, uma associada ao Grupo Comunitário, outra aos 

processos de promoção do património material e imaterial do território. Como âncora da 

intervenção, apresenta-se o Grupo Comunitário de Porto Alegre que reúne as forças vivas do 

território, numa dinâmica de reflexão-ação. Este modelo de governança partilhada e integrada 

será alvo de um processo de avaliação e sistematização de práticas que será levado a cabo 

pela GLOBALDECIDE, mais concretamente pelo Professor Doutor Rogério Roque Amaro2, 

docente no ISCTE e investigador e especialista na área do desenvolvimento local e economia 

social e solidária. Em parceria com o Movimento de Expressão Fotográfica (MEF), e tendo em 

conta o relatório de recolha etnográfica realizado no final de 2017, dar-se-á corpo a um 

processo de pesquisa e divulgação de estórias através da fotografia participativa, criando um 

percurso interpretativo que possa atrair mais turistas ao território. Estarão a ser geridos quatro 

financiamentos, nomeadamente o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua (CICL), o 

MTSSS – Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, a CEI – Conferencia 

Episcopal Portuguesa e a Fundação Calouste Gulbenkian. 

Apresentam-se como objetivos estratégicos da Missão de Porto Alegre: 

 Promover a autonomia do Grupo Comunitário de Porto Alegre, consolidando o seu 

papel enquanto fórum de partilha e debate, promotor do trabalho integrado e em rede 

com vista à rentabilização de recursos e à promoção de projetos conjuntos, criando o 

Roteiro de Desenvolvimento de Porto Alegre, reforçando a dinâmica de subgrupos de 

                                                        
2 Esta avaliação é complementar à que acontecerá também com o Grupo Comunitário do Bairro da Graça. 
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trabalho, incluindo a estruturação e funcionamento do fórum de Vila Malanza – “Grupo 
Forte de Vila Malanza”; 

 Comprometer a comunidade local na gestão do Centro Cultural Comunitário e da Rádio 

Comunitária, definindo os respetivos modelos de gestão e planos de sustentabilidade 

e promovendo o seu funcionamento regular e de qualidade; 

 Promover a autonomia dos grupos de surf de Porto Alegre e de buluaué de Ponta Baleia, 

reforçando a componente de geração e gestão de receitas e de dinamização de 

atividades para turistas; 

 Concluir a obra do novo Centro de Recursos Educativos e Formativos, equipá-lo de 

forma adequada, intensificando a oferta formativa com aposta na ligação da formação 

ao mercado de trabalho, definindo e levando à prática o modelo de gestão partilhada 

entre a escola e a comunidade, e acompanhando novas iniciativas económicas como 

fator de crescimento socioeconómico; 

 Consolidar o Grupo “Trabá só cá dá tê” 3 – Grupo de mulheres de Porto Alegre, 

reforçando o processo de estruturação do grupo, com o suporte do Conselho 

Consultivo do projeto, mantendo a aposta na formação e na sua participação cívica 

(designadamente apoiando a sua participação no Grupo Comunitário), e dando origem 

a pelo menos um negócio coletivo; 

 Criar novas atividades de promoção do património material e imaterial da Roça de 

Porto Alegre e suas dependências agrícolas, tendo em conta a recolha etnográfica 

realizada e a criação de um percurso interpretativo a partir de um trabalho de 

fotografia participativa; 

 Avaliar e validar ou renegociar o Plano Trienal de Pastoral 2017-19 com os Padres 

Franciscanos Capuchinhos e com o Conselho Pastoral, fortalecendo a articulação com 

os novos missionários, designadamente, com o novo Pároco; 

 Definir um plano de conclusão e/ou alargamento da missão de Porto Alegre em função 

das necessidades e das condições reais de sustentabilidade. 

 

Apresenta-se o Programa de Desenvolvimento “Rum(o) ao Sul” estruturado do seguinte modo: 

 Grupo Comunitário Porto Alegre  

 Capacitação institucional - Centro Cultural Comunitário, Rádio Comunitária, Grupo de 

Surf e Grupo de Bulaué 

 Empreendedorismo e formação profissional - CREF, formação profissional e 

capacitação comerciantes 

 Empowerment das mulheres de Porto Alegre - Grupo “Trabá só cá dá tê” 
 Programa de apoio escolar e de desenvolvimento artístico e psicomotor 

                                                        
3 Só quem trabalha tem. 
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Ao nível da pastoral pretende-se atuar sobretudo em 3 eixos prioritários que dão continuidade 

ao plano trienal definido em 2017: i) capacitação dos membros mais ativos da Paróquia 

(formação com recurso a multimédia e apoio ao Conselho Pastoral), ii) mobilização de crianças 

e jovens (catequese e escuteiros) e iii) revitalização da Pastoral e Liturgia (coro, leitores, terço 

semanal nas comunidades, intercâmbios, participação dos grupos locais em atividades de 

âmbito nacional). 

 

I. GRUPO COMUNITÁRIO de PORTO ALEGRE  

OBJETIVO GERAL 

Promover o trabalho integrado e em rede entre as entidades presentes em Porto Alegre, com vista à 

promoção de iniciativas comunitárias conjuntas, estimulando a participação e a capacitação de 

lideranças locais, através da dinamização do Grupo Comunitário e respetivos sub-grupos de trabalho. 

METAS 2018 

1. Grupo Comunitário de Porto Alegre (GCPA) revitalizado, com funcionamento consolidado, regular 

e relevante, com a participação de pelo menos 90% das entidades presentes no território. 

2. Roteiro de Desenvolvimento 2018-2020 implementado e avaliado pelos membros do GCPA, 

alinhado com o Plano de Desenvolvimento de Caué e com a Estratégia Nacional para a Igualdade 

de Género, com 10 iniciativas comunitárias/ano, a beneficiar pelo menos 80% da população. 

3. Processo de autonomização do GCPA aprofundado e com as competências da comissão de 

coordenação e dos sub-grupos reforçadas. 

4. Fórum de Vila Malanza [Grupo Forte de Vila Malanza] com funcionamento regular, com plano de 

ação e modelo de gestão definidos. 

5. Experiência de governança local e de práticas do GCPA sistematizadas e divulgadas em STP como 

exercício de democracia participativa. 

6. CGPA e Grupo de Mulheres (GM) como agentes de recolha, reconhecimento e promoção da cultura 

e do património locais, através de projeto fotográfico e explorando o seu potencial de 

desenvolvimento sócio-económico. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Reuniões quinzenais de plenário do GC 
26 entidades 

26 líderes 

                        

1.2. Capacitação e acompanhamento em contexto 

dos membros do GC 
                        

1.3. Ações de divulgação do GC no seio da 

comunidade: rádio, vídeo, eventos, etc 
1.265 pessoas 

                        

2.1. Realização de atividades comunitárias entre 2 ou 

mais entidades  
                        

2.2. Conclusão da elaboração do Roteiro de 

Desenvolvimento 2018-2020  

26 entidades 

26 lideres 
            

2.3. Assembleia Comunitária para discussão e 

validação do Roteiro de Desenvolvimento 
40 pessoas             

3.1. Reuniões periódicas dos Grupos de 

Trabalho/Comissões  

6-12 

membros 
                        

3.2. Feedback trimestral dos Grupos de Trabalho em 

plenário  

26 entidades 

26 lideres 
                        

3.3. Capacitação em contexto da Comissão de 

Coordenação  
3 membros                          

3.4. Revisão do Regulamento Interno, Estatutos e 

Logotipo  

26 entidades 

26 líderes 
                        



  PLANO DE ATIVIDADES 2018 - 11 

3.5. Assinatura de acordo prévio de transferência de 

responsabilidade de coordenação p/ membros GCPA 
                        

3.6. Ações de formação para membros, facilitadores 

e coordenadores do GC 
15-20 líderes             

4.1. Reuniões regulares do Forúm Malanza  
 6 -10 

pessoas 

                        

4.2. Criação e implementação de plano anual de 

atividades do Forúm Malanza 
                        

4.3. Criação e capacitação da equipa de coordenação 3 líderes                         

5.1. Recolha e sistematização das práticas do GCPA 
26 entidades 

26 líderes 
                        

5.2. Elaboração de Manual de implementação e 

acompanhamento de Grupos Comunitários 
                         

5.3. Seminário em Cuaé de divulgação das práticas 

do GCPA 
30 participantes                       

5.4. Realização de Intercâmbio com o Grupo 

Comunitário do Bairro da Boa Morte 

56 entidades 

56 líderes 
                        

6.1. Ação de Formação "Como captar imagens 

fotográficas e videográficas" 

8 a 12 pessoas 

            

6.2. Seleção e recolha de histórias através de 

testemunhos recorrendo à fotografia participativa 
            

6.3. Seleção, revelação e impressão das imagens 

recolhidas com os participantes 
            

6.4. Montagem e apoio ao funcionamento de 

percurso interpretativo na Roça  
70 pessoas             

6.5. Formação de guias locais 4-6 pessoas             

6.6. Criação e divulgação de Documentário do 

processo de recolha 
500 pessoas 

            

6.7. Construção de website, imagem gráfica e vídeos 

de divulgação e promoçao do percurso interpretativo  
            

Monitorização e avaliação trimestral              

 

 

 

II. CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL  

OBJETIVO GERAL 

Promover o aumento da coesão social, a valorização e divulgação do património material e imaterial e 

do seu potencial socioeconomico, através do desenvolvimento do espírito associativo, comunitário e 

do aumento da oferta cultural, recreativa e desportiva. 

METAS 2018 

1. Grupo de Surf de Porto Alegre com funcionamento consolidado, autonomia reforçada e com 

processo de formalização e divulgação em curso. 

2. Grupo de Bulaué de Ponta Baleia formalizado, com funcionamento consolidado e autónomo, e 

divulgação reforçada. 

3. Centro Cultural Comunitário (CCC) com funcionamento regular, plano de ação definido e gestão 

partilhada. 

4. Rádio Comunitária (RC) com funcionamento regular, sustentável e com modelo de gestão definido, 

ao serviço da promoção do património e do reforço da coesão. 
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Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Capacitação em contexto da equipa de gestão do 

Grupo de Surf 
7 jovens             

1.2. Capacitação em contexto da equipa 

sustentabilidade/contabilidade G. Surf 
2 jovens             

1.3. Criação e implementação de um plano anual de 

atividades G. Surf 
19 jovens             

1.4. Organização de torneio nacional e local de surf 50 participantes            

1.5. Experiência piloto de aulas de surf para turistas 12 turistas             

2.1. Ensaios e reuniões quinzenais do grupo de 

Bulaué de Ponta Baleia 
11 pessoas             

2.2. Capacitação e acompanhamento da equipa de 

sustentabilidade/contabilidade 
2 pessoas             

2.3. Formalização do grupo e abertura de conta 

bancária 
3 pessoas             

2.4. Fortalecimento e alargamento de parcerias para 

turistas 
11 pessoas             

2.5. Atuações para turistas 600 turistas             

2.6. Negociação e assinatura de acordo de 

transferência do G. Bulaué 
11 pessoas             

3.1. Conclusão de obras e equipamento do Centro 

Cultural Comunitário 
5 líderes                       

3.2. Capacitação contexto da Equipa de Gestão CCC 

 5 líderes 

                        

3.3. Elaboração e implementação do Plano de 

Sustentabilidade do CCC 
            

3.4. Funcionamento regular do CCC  20% pop. (250 

px) 

50 turistas  

            

3.5. Criação e implementação do plano anual de 

atividades do CCC 
            

3.6. Divulgação e Implementação de parcerias do 

CCC junto de operadores turísticos e unidades 

hoteleiras da região 

2-4 operadores 

turísticos 
           

4.1. Apoio ao funcionamento regular da RC 1.265 pessoas             

4.2. Definição e implementação de novo modelo de 

gestão da RC 

6-8 pessoas 

            

4.3. Capacitação em contexto das equipas de 

direção, sustentabilidade e programação 
            

4.4. Elaboração e implementação de plano de 

sustentabilidade 
            

4.5. Formação à equipa de programação 

4-6 pessoas 

            

4.6. Elaboração de plano trimestral de programação 

incluindo programas sobre promoção do património, 

igualdade de género e direitos das crianças 

            

4.7. Estabelecimento de parcerias com entidades 

locais e nacionais para realização de programas 

partilhados (ex. escolas, creches, clube futebol, 

grupo de mulheres, ministério da saúde, FONG) 

4-8 entidades             

Monitorização e avaliação trimestral              
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III. EMPREENDEDORISMO e FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

OBJETIVO GERAL 

Estimular condições de empregabilidade e potenciar a oportunidade turística, proporcionando uma 

oferta de formação profissional, de ações de desenvolvimento de competências e estimulando a atitude 

empreendedora e a auto-iniciativa com vista ao auto-emprego e/ou à criação de atividades económicas. 

METAS 2018 

1. Centro de Recursos Educativos e Formativos (CREF) aberto à comunidade, com funcionamento 

regular, de qualidade e com novas instalações construídas, a beneficiar 50% da população. 

2. 72 Formandos a beneficiar de ações de formação inicial, de reciclagem ou aprofundamento nas áreas 

de transformação de produtos, artesanato, turismo, hotelaria ou TIC e pelo menos 10% com 

frequência de estágio. 

3. Definida e em implementação uma estratégia de promoção e qualificação do comércio de Porto 

Alegre. 

4. 2-3 Atividades económicas implementadas e/ou reforçadas. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1 Conclusão da construção das instalações definitivas 

do CREF 
                         

1.2 Equipamento e organização das salas do CREF 

4 px Direção 

5 px Equipa 

Técnica 

                        

1.3 Capacitação em contexto da direção e da equipa do 

CREF 
                        

1.4 Elaboração e implementação do Plano de 

Sustentabilidade do CREF 
            

1.5 Funcionamento diário do CREF nas novas 

instalações, incluindo serviço de cópias, outras 

prestações de serviços, espaço de biblioteca e trabalho 

em parceria com o PAE 

320 crianças 

300 adultos 

15 

professores 

            

2.1. Mobilização, capacitação e acompanhamento de 

formadores, incluindo de TIC 

8-12 

formadores 
                        

2.2. Realização de 4 ações de formação inicial, de 

reciclagem ou aprofundamento em TIC para 

professores e para a comunidade local 

5 monitores                                  

24 formandos 
                        

2.3. Realização de 6 ações de formação profissional 

inicial, de reciclagem ou aprofundamento nas áreas de 

transformação de produtos, artesanato, turismo, 

hotelaria 

48 formandos                         

2.4. Capacitação da equipa do CREF para a 

dinamização de ações de formação profissional 

5 px Equipa 

Técnica 
                        

2.5. Negociação e regulamentação de parcerias com 

empreendimentos turísticos e/ou empreendedores da 

região para acolhimentos de estágios 

2-4 entidades 

empregadoras 
            

2.6. Integração e acompanhamento dos estágios 

profissionais e/ou periodos experimentais 

5-10 

estagiários 
            

3.1. Elaboração de plano estratégico de promoção e 

qualificação do Comércio de PA com possibilidade de 

criação de um grupo de comerciantes 
6-10 

Comerciantes 

            

3.2. Implementação de atividades de promoção e 

qualificação do Comércio de Porto Alegre 
            

3.3. Capacitação de empreendedores e apoio a 

atividades económicas já existentes e/ou à 

implementação de novas atividades económicas - 

incluindo o Grupo de Costura - com possibilidade de 

4-6 

Comerciantes 
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formação em empreendedorismo, gestão de negócio e 

marketing 

3.4. Estabelecimento de parcerias com operadores 

turísticos e unidades hoteleiras da região 
3 entidades             

Monitorização e avaliação trimestral                           

 

 

IV. EMPOWERMENT das MULHERES de PORTO ALEGRE 

OBJETIVO GERAL 

Empoderar social e economicamente as mulheres da Roça de Porto Alegre através do reforço de um 

programa de desenvolvimento multidimensional (PDM). 

METAS 2018 

1. Dinâmica do Grupo de Mulheres “Trabá só cá dá tê” consolidada, com modelo de gestão definido, 

a desenvolver pelo menos 1 negócio social e acompanhada por um Conselho Consultivo. 

2. Grupo de Mulheres (GM) como agente de desenvolvimento local e de recolha, reconhecimento e 

promoção da cultura e do património locais. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Definição de um modelo de gestão do Grupo 15 mulheres                         

1.2. Capacitação da Equipa de Gestão do Grupo 2-4 mulheres                         

1.3. Formação para a promoção da mulher, 

autoconhecimento e valorização pessoal, incluindo 

testemunhos motivacionais 

10 mulheres                         

1.4. Formação teórica e em contexto de serviços e 

ofícios num registo experimental e rotativo (ex: 

produção de sabão, cuidados de infância, serviços 

domésticos, artesanato, costura, culinária, padaria) 

10 mulheres                         

1.5. Visitas e partilha de experiências com grupos 

organizados de mulheres santomenses 

20-25 

mulheres 
                        

1.6. Apoio ao desenvolvimento dos negócios criados - 

grupo de Sabão, grupo de Artesanato, grupo de Bolo 

Pintado - com possibilidade de formação em 

empreendedorismo, gestão de negócio e marketing 

15 mulheres                         

1.7. Formação vocacional às mulheres tendo em conta 

as dimensões do emprego e autoemprego, modelos 

associativos, cooperativos e empresariais 

20-25 

mulheres 
            

1.8. Reuniões com parceiros com intervenção na área 

de género 
4-6 entidades             

1.9. Reuniões trimestrais do Conselho Consultivo 
6-8 

consultores 
            

2.1. Dinamização de pelo menos 3 ações de promoção 

do território/ano 

20-25 

mulheres 
                        

2.2. Programa de rádio de promoção dos direitos da 

mulher, sua cultura e divulgação das atividades do 

Grupo 

4-6 mulheres                         

2.3. GM com participação ativa no projeto de 

fotografia participativa 
10 mulheres             

Monitorização e avaliação trimestral 
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V. PROGRAMA de APOIO ESCOLAR e de DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO e 

PSICOMOTOR 
OBJETIVO GERAL 

Promover o desenvolvimento integral de crianças dos 6 aos 12 anos, por via do reforço escolar, das 

tecnologias, da arte e do desporto. 

METAS 2018 

1. Programa de Apoio Escolar e de Desenvolvimento Artístico e Psicomotor implementado, a 

beneficiar pelo menos 80 crianças e gerido por equipa local. 

2. Criada uma nova resposta educativa ao nível das TIC, a beneficiar pelo menos 80 crianças e 

dinamizada por equipa técnica local. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Dinamização de atividades bissemanais de 

Reforço Escolar e de Desenvolvimento Artístico e 

Psicomotor - Programa de Apoio Escolar (PAE) 

40 crianças                         

1.2. Realização de Campos de Férias 60 crianças                         

1.3. Planificação quinzenal do PAE com base nos 

curricula do MECCC-STP e com suporte nos Guias de 

Formação Contínua e Inicial do MECCC, elaborados 

pela ESES para professores de Ensino Básico 

4-6 monitores                         

1.4. Formação e capacitação em contexto à equipa do 

PAE, incluindo a criação de dossier pedagógico 

4-6 monitores 

1 Diretor 
                        

2.1. Desenvolvimento de Projeto Educativo em TIC 

com crianças da EBPA (ex.: elaboração de um blogue) 
30 crianças                         

2.2. Workshops TIC/Multimédia (informática, 

fotografia, vídeo, som) 
80 crianças             

2.3. Formação e capacitação em contexto aos 

monitores dos Cursos TIC 
2-4 monitores                         

2.4. Oficina pedagógica da equipa do CREF para 

construção de Guião de formação TIC para crianças 
2-4 monitores             

Monitorização e avaliação do projeto                           

 

 

1.2. MISSÃO DE SÃO TOMÉ 

 

Na missão da cidade de São Tomé os projetos estão focados num dos bairros periféricos da 

cidade, o bairro da Boa Morte. Desde 2012 está em curso um programa de desenvolvimento 

local através de atividades de dinamização comunitária e recreativa, formação profissional e 

empreendedorismo e apoio à escola básica. Os processos de mobilização e participação por 

parte da comunidade local têm-se mostrado nalguns momentos exigentes e morosos, fruto 

do caráter eminentemente urbano do território, com marcas fortes de um bairro limítrofe da 

cidade capital com uma movimentação diária de saída dos seus habitantes no sentido do 

centro da cidade. Não obstante as exigências deste contexto em termos de uma abordagem 

de desenvolvimento local, ela mostra-se relevante quer do ponto de vista das necessidades 

quer do ponto de vista das potencialidades. Relativamente à sustentabilidade financeira, desde 
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o seu início a missão tem tido consecutivamente resultados anuais líquidos negativos. Estes 

resultados, aliados às dificuldades de mobilizar financiadores que valorizem uma abordagem 

de desenvolvimento local em contexto urbano em S. Tomé, levaram à decisão de fechar a 

missão no final de 2018. Esta decisão determina de forma estrutural a programação das 

atividades, levando a apostar sobretudo em processos que de algum modo intensifiquem a 

autonomização dos projetos, mesmo admitindo que na maior parte dos casos a intervenção 

não se encontra no seu ciclo natural de conclusão, o que traz uma exigência acrescida aos 

processos de transferência, tanto mais tendo em conta que há respostas ainda recentes. O 

Grupo de Comerciantes (com menos de dois anos de funcionamento) e o Centro de Informática 

Comunitário (com um ano de atividade) serão alvo especial de acompanhamento e capacitação 

para ficarem com competências reforçadas. 

O Grupo Comunitário da Boa Morte, que assume um papel central na intervenção, apresenta 

ainda como desafio dar corpo a um projeto emblemático reconhecido na comunidade, mas o 

tempo restante poderá influenciar as decisões a tomar.  

Já ao nível da Educação irá transferir-se o Centro de Recursos Educativos para a Escola Básica 

da Boa Morte e o Programa de Apoio Escolar para o CIC, num processo já antecipado com os 

parceiros mesmo antes de se ter decidido pelo encerramento da missão. 

No quadro do trabalho de Reforço Associativo que tem vindo a ser feito com o Grupo de 

Tragédia4 “Formiguinha da Boa Morte” (GTFBM), com o apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, desenhou-se uma intervenção no quadro das Indústrias Criativas, procurando 

ajudar o Grupo a capitalizar a sua riqueza cultural, a trazer novos benefícios socioeconómicos 

à comunidade e a promover o Tchiloli à escala nacional, pensando em particular no potencial 

turístico. Neste âmbito realizar-se-á uma Residência Artística com o Teatro Viriato num 

processo de aprendizagem e reciprocidade que reforce a resposta artística do GTFBM e prevê-

se a elaboração de um plano de comunicação e marketing do Tchiloli. Este projeto permitirá 

uma experiência piloto inspirada nos Títulos de Impacto Social5, permitindo a negociação de 

compromissos com o GTFBM relacionando o financiamento com os resultados alcançados. 

Este processo tem a duração de um ano e irá concluir-se também em 2018. 

No âmbito da angariação de fundos (AF) pretende-se consolidar o trabalho feito em 2017 e 

deixar um dispositivo de AF mais estruturado e uma rede de padrinhos fidelizada, que 

continuem a apoiar a Organização e os seus projetos em S. Tomé e Princípe. Nesse sentido, o 

primeiro semestre do ano será especialmente relevante na mobilização de apoios e de 

                                                        
4 O Tchiloli é uma das manifestações culturais tradicionais santomenses mais emblemáticas. Trata-se de teatro 

popular do ciclo das histórias de Carlos Magno, sendo um bom exemplo da crioulização cultural e do teatro 

sincrético. Adaptado de www.tchiloli.com. 
5 Os Títulos de Impacto Social são mecanismos de financiamento que pressupõem a celebração de um contrato 

(parceria) entre investidores sociais, entidades do setor público e entidades implementadoras, para concretizar 

resultados sociais específicos. Os TIS mobilizam capital para investir em organizações, empreendedores sociais e 

iniciativas que evidenciem impacto social e potencial retorno financeiro. 
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financiamentos. Caso esses esforços alcancem frutos e se consiga obter algum financiamento 

significativo, pode ser ainda possível reverter a decisão de encerramento da missão e 

prolonga-la além de 2018. 

Definiram-se como objetivos estratégicos da missão: 

 Concluir a intervenção no Bairro da Boa Morte, assegurando os processos possíveis de 

autonomização e o reforço das capacidades de gestão dos parceiros locais, definindo 

um plano de follow up a partir de 2019; 

 Fortalecer e autonomizar a dinâmica do Grupo Comunitário do Bairro da Boa Morte 

consolidando o seu papel enquanto fórum de partilha e debate, promotor do trabalho 

integrado e em rede com vista à rentabilização de recursos e à promoção de projetos 

conjuntos, intensificando a dinamização de ações concretas contando com a 

implementação inicial de um projeto emblemático e criando o Roteiro de 

Desenvolvimento do Bairro da Boa Morte; 

 Assumir e valorizar o Tchiloli enquanto manifestação cultural endógena e 

simultaneamente como pólo gerador de uma economia cultural criativa em S. Tomé, 

incluindo um projeto piloto de capacitação do Grupo de Tragédia “Formiguinha da Boa 

Morte”, em parceria com o Teatro Viriato;  

 Concluir a intervenção na Escola Básica da Boa Morte através da consolidação e 

autonomização do Centro de Recursos Educativos e da transferência das 

responsabilidades de gestão do Programa de Apoio Escolar para o Centro de 

Informática Comunitário (CIC); 

 Autonomizar o Centro de Informática Comunitário, reforçando a parceria com a 

Associação de Moradores do Bairro da Boa Morte (AMBM), dando continuidade à 

capacitação da equipa de coordenação, definindo e implementando o respetivo plano 

de sustentabilidade e assegurando a regularidade e qualidade nas respostas de 

formação profissional e TIC; 

 Procurar integrar a dinâmica do Grupo de Comerciantes da Boa Morte no âmbito do 

plano de ação do Grupo Comunitário e integrar a estratégia de promoção do comércio 

local no Roteiro de Desenvolvimento do Bairro da Boa Morte, avaliando a possibilidade 

de acompanhar de forma mais próxima alguns empreendedores em parceria com a 

ONGD MOVE. 

O trabalho na Boa Morte encontra-se atualmente estruturado em 4 eixos: 

 Coesão social e dinamização comunitária 

 Centro de Informática Comunitário (CIC) - Formação TIC, formação profissional e PAE 

– Programa de Apoio Escolar 

 Centro de Recursos Educativos 

 Tchiloli – Percursos para Indústrias Criativas em S. Tomé 
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Ao nível da Pastoral a linha de ação vai no sentido de procurar levar as dinâmicas da Paróquia 

da Conceição ao bairro da Boa Morte, através da realização de atividades pontuais dos grupos 

da Paróquia no contexto do bairro, dar continuidade ao apoio ao Grupo de Leitores da Boa 

Morte e ao envolvimento dos grupos da Paróquia no Grupo Comunitário da Boa Morte, 

designadamente a APMICA (Associação para a Promoção da Mulher na Igreja Católica) e o Coro 

da Boa Morte e Penha. Manter-se-á ainda uma presença na Paróquia da Madre de Deus, 

associada à formação de catequistas. 

 

VI. COESÃO SOCIAL e DINAMIZAÇÃO COMUNITÁRIA no BAIRRO da BOA MORTE 

OBJETIVO GERAL 

Promover o trabalho integrado e em rede entre as entidades presentes no bairro da Boa Morte, com 

vista à promoção de projetos comunitários conjuntos e do comércio local, estimulando a participação e 

a capacitação de lideranças locais, através da dinamização do Grupo Comunitário e respetivos sub-

grupos de trabalho. 

METAS 2018 

1. Grupo Comunitário da Boa Morte com funcionamento consolidado, regular e relevante, com 

participação de, pelo menos, 60% das entidades presentes no território, incluindo comerciantes 

locais. 

2. Roteiro de Desenvolvimento do bairro da Boa Morte elaborado, com necessidades priorizadas, 

incluindo as questões de desenvolvimento económico, e pelo menos 6 iniciativas/colaborações 

comunitárias realizadas em articulação entre entidades do Bairro, a beneficiar pelo menos 20% da 

população. 

3. Processo de autonomização em curso, incluindo o reforço de competências da comissão de 

coordenação, a criação de planos de ação de curto e médio prazo dos sub-grupos de trabalho e um 

acordo de transferência do projeto. 

4. Grupo de Comerciantes do bairro da Boa Morte integrado na dinâmica do Grupo Comunitário, com 

funcionamento consolidado e a realizar, pelo menos, 2 iniciativas de promoção do comércio 

local/ano. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Reuniões mensais do Grupo Comunitário 

30 entidades 

30 dirigentes 

                        

1.2. Capacitação e acompanhamento em contexto 

dos membros do GC 
                        

1.3. Avaliação anual do GC                         

1.4. Ações de divulgação do GC, incluindo a 

organização de exposição sobre Histórias de Vida 

4.000 

habitantes 

8-10 

participantes 

300 visitantes 

                        

1.5. Intercâmbio com o Grupo Comunitário de Porto 

Alegre 

56 entidades 

56 dirigentes 
                        

2.1. Atualização de diagnóstico participativo no seio 

do GC, incluindo o Mulundo, Penha e Ponte Graça. 

30 entidades 

30 dirigentes 

                        

2.2. Estruturação e implementação de novo(s) 

projeto(s) a partir das prioridades já definidas 
                        

2.3. Elaboração do Roteiro de Desenvolvimento do 

Bairro da Boa Morte 
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2.4. Realização de atividades comunitárias entre 2 ou 

mais entidades 
500 habitantes             

3.1. Capacitação e acompanhamento em contexto da 

equipa de coordenação do GC 
4-6 pessoas                         

3.2. Reuniões periódicas com os sub-grupos de 

trabalho, e respetiva capacitação, definindo e 

implementando planos de ação de curto e médio 

prazo 

10-15 pessoas                         

3.3. Feedback trimestral dos sub-grupos de trabalho 

em plenário 30 entidades 

30 dirigentes  

                        

3.4. Negociação dos termos de transferência do 

projeto e assinatura do respetivo acordo 
                       

4.1. Reuniões regulares do Grupo de Comerciantes 

do bairro da Boa Morte 

5-10 

comerciantes 

    .                   

4.2. Implementação de atividades de promoção e 

qualificação do comércio na Boa Morte, incluindo a 

criação e promoção de um percurso turístico no 

Bairro 

                        

4.3. Negociação e implementação de parcerias que 

favoreçam a dinâmica do Grupo de Comerciantes e o 

Comércio Local 

            

4.4. Formação elementar e avançada de 

empreendedorismo e gestão de pequenos negócios 

15 

comerciantes 
            

Monitorização e avaliação trimestral                           

 

 

VII. CENTRO de INFORMÁTICA COMUNITÁRIO 
OBJETIVO GERAL 

Proporcionar às crianças, jovens e adultos do bairro da Boa Morte respostas educativas, formativas e o 

acesso às TIC, através da consolidação e autonomização da resposta do Centro de Informática 

Comunitário (CIC). 

METAS 2018 

1. Centro de Informática Comunitário (CIC) com funcionamento regular, com sustentabilidade 

reforçada e a oferecer formação em TIC à população e à comunidade escolar. 

2. Programa de Apoio Escolar com funcionamento regular e autónomo e a ser gerido pela equipa de 

gestão do CIC. 

3. 75 Pessoas a beneficiar de novas ofertas formativas promovidas pelo CIC e pelo menos 10% com 

frequência de estágio. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1 Acompanhamento em contexto à equipa de gestão 

CIC 
4 membros equipa                         

1.2. Ações de formação em TIC para as crianças da 

EBBM, para a comunidade e/ou lideres comunitários 
50 formandos                         

1.3. Reuniões de parceria para a gestão partilhada do 

CIC com a direção da AMBM e EBBM 
5 membros                         

1.4. Prestações de serviços no CIC (ex: processamento 

de texto, acesso internet…) 300 pessoas                         

1.5. Definição e implementação do Plano de 

Sustentabilidade do CIC 
4 membros equipa                         
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1.6. Negociação dos termos de transferência do 

projeto e assinatura do respetivo acordo 
4 membros equipa                         

2.1. Funcionamento regular do Programa de Apoio 

Escolar (PAE) 
50 crianças                         

2.2. Capacitação da Equipa do CIC para a integração 

do PAE na sua estrutura gerindo e assistindo a equipa 

do PAE 

2 pais / 1 

professora / 1 

membro de equipa 

de gestão 

                        

3.1. Identificação e negociação de parcerias para o 

planeamento e implementação de cursos de formação 

no Bairro 

3-6 parceiros                         

3.2. Ações de formação (ex: amas familiares, 

contabilidade, costura/decoração, hotelaria, culinária, 

pastelaria, transformação de produtos, atendimento 

ao cliente) 

75 formandos 

2-4 formadores 
                        

3.3. Estágios profissionais (ex. restauração, hotelaria, 

geriatria) 
8 estagiários                         

Monitorização e avaliação trimestral                           

 

 

 

VIII. CENTRO de RECURSOS EDUCATIVOS  

OBJETIVO GERAL 

Melhorar a resposta educativa da Escola Básica da Boa Morte através da consolidação e autonomização 

da resposta do Centro de Recursos Educativos (CRE), incluindo a capacitação da equipa local. 

METAS 2017 

1. Centro de Recursos Educativos com funcionamento regular e gerido autonomamente por equipa 

local. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Elaboração do Regulamento Interno do CRE e 

atualização de inventário 

1 Diretora 

3 Professores 
                        

1.2. Funcionamento Regular do CRE 
17 professores 

650 alunos 
                        

1.3. Elaboração do plano anual de atividades do CRE 
1 Diretora 

3 Professores 
                        

1.4. Formação e capacitação em contexto da equipa do 

CRE para a gestão e coordenação 
3 Professores                         

1.5. Formações/workshops de sensibilização à leitura e 

exploração de materiais didáticos 

17 professores  

1 diretora 
                        

1.6.  Negociação dos termos de transferência do 

projeto e assinatura do respetivo acordo 

1 Diretora 

3 Professores 
                        

Monitorização e avaliação trimestral                           
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IX. TCHILOLI – PERCURSOS para INDÚSTRIAS CRIATIVAS em S. TOMÉ 
OBJETIVO GERAL 

Contribuir para o enraizamento e desenvolvimento de indústrias culturais em STP através do awareness 

da sociedade civil e dos agentes socioeconómicos e do setor do turismo, usando como experiência 

piloto o Tchiloli. 

METAS 2018 

1. Grupo de Tragédia Formiguinha da Boa Morte (GTFBM) formalizado, com novas práticas de gestão 

e a promover a sua "arte" dentro e fora da comunidade. 

2. Produção artística do GTFBM reforçada na sua identidade e requalificada enquanto resposta 

artística, comercial e turística. 

3. Criada e em implementação uma dinâmica de trabalho em rede entre os Gupos de Tchiloli ativos 

em STP. 

4. Tchiloli com visibilidade e notoriedade acrescidas junto de agentes e empreendimentos turísticos a 

operar em STP. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Formação e capacitação em contexto dos 

dirigentes do GTFBM em novas práticas de gestão e 

coordenação 

 5 dirigentes                         

1.2. Acompanhamento em contexto dos membros e 

dirigentes do GTFBM na dinamização de ações de 

sensibilização junto da comunidade e agentes 

turisticos 

25 membros 

1500 habitantes 

12 agentes 

turisticos 

                        

1.3. Acompanhamento em contexto dos membros e 

dirigentes do GTFBM em intercâmbios e workshops 

com outros grupos de Tchiloli, em especial com o 

Grupo Tragédia Pioneiril Boa-Aventura da Boa Morte 

25 membros 

GTFBM /  

150 membros 

grupos Tchiloli 

                        

1.4. Ensaios e reuniões do GTFBM 25 membros                         

1.5. Atuações do GTFBM (bairro e exterior) 
25 membros 

200 espetadores 
                        

1.6. Ações de manutenção do "terreiro" para exibições 

ao público 
25 membros                         

2.1. Residência artística do GTFBM com equipa de 

especialistas em encenação, cenografia e música com 

vista à recriação de um produto de maior qualidade e 

atratividade turística 

25 membros 

3 artistas externos 
                        

3.1. Mobilização dos Grupos de Tchiloli em S. Tomé 

para a participação numa dinâmica coolaborativa e em 

rede, que inclua também representantes da Direção 

Geral do Turismo 

4-6 Grupos de 

Tchiloli 

8-12 dirigentes 

                        

3.2. Encontros periódicos dos Grupos de Tchiloli de S. 

Tomé e definição e implementação do seu modelo de 

funcionamento. 

                        

3.3. Criação de um Roteiro do Tchiloli de S. Tomé 

4-6 Grupos de 

Tchiloli 

8-12 dirigentes 

100 turistas 

                        

3.4. Realização da Semana do Tchiloli de S. Tomé 

4-6 Grupos de 

Tchiloli 

50 participantes 

250 turistas 
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4.1. Criação e implementação de uma estratégia 

conjunta e integrada de promoção do Tchiloli a partir 

da dinâmica em rede dos Grupos de Tchiloli 

4-6 Grupos de 

Tchiloli 
            

4.2. Definição de plano de comunicação e marketing e 

criação de peças/produtos de divulgação do Tchiloli 

como: Percursos Mistério, Merchandising, material de 

divulgação 

4-6 Grupos de 

Tchiloli 

100 clientes 

            

4.3. Ações coletivas ou individuais de promoção do 

Tchiloli junto de agentes turísticos (alojamentos, 

agências, guias, etc.). 

4-6 Grupos de 

Tchiloli 

6-8 agentes 

turisticos 

            

4.4. Definição e implementação de dispositivo de 

monitorização e avaliação de estratégia de promoção 

do Tchiloli 

4-6 Grupos de 

Tchiloli 
            

Monitorização e avaliação trimestral                           

 

 

1.3. MISSÃO DE BENGUELA 

 

Na missão de Benguela, 2018 verá a conclusão do Programa de Desenvolvimento Comunitário 

do Bairro da Graça. Deste modo, os vários projetos dinamizados desde 2010 terão a sua 

gestão autonomizada através da sua transferência para os parceiros locais, nomeadamente 

para as respetivas coordenações e as direções. O trabalho desenvolvido pelo Grupo 

Comunitário do Bairro da Graça beneficiará durante o ano de 2018 de financiamento do 

Camões ICL e da Misereor, possibilitando a sistematização e divulgação da prática do GC, 

também com o Professor Doutor Roque Amaro, e a sua replicação em duas províncias de 

Angola. Será levada a cabo uma parceria com a associação cultural angolana “Bismas das 

Acácias” com vista à preparação de uma peça de teatro e um evento inspirados nos valores e 

práticas do grupo comunitário, para sensibilizar outras comunidades para o modelo de 

governança partilhada do Grupo. 

O trabalho desenvolvido pelo GAIVA – Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa na área do 

emprego e empreendedorismo verá a sua equipa reforçada na gestão e sustentabilidade e 

fortalecida a sua integração no funcionamento do Centro Juvenil da Graça. Por outro lado, o 

projeto Epogonloko Lyukai 6 acompanhará a equipa de coordenação na apropriação total da 

gestão e funcionamento através da sua constituição enquanto associação e autonomizará por 

completo os negócios sociais criados. 

No caso do Espaço Criança, no seguimento do início das obras da infraestrutura em 2017, 

2018 será o ano de envidar esforços para que a mesma fique concluída, equipada, em 

funcionamento e com capacidade para duplicar o número de crianças, enquanto 

                                                        
6 Mudança da Mulher. 
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simultaneamente a direção se apropria da orgânica de funcionamento reformulada para uma 

nova infraestrutura. 

No primeiro quadrimestre de 2018 será concluído o trabalho de diagnóstico na província de 

Benguela, tanto em bairros da periferia da cidade de Benguela como no interior da província, 

assim como no Uige, de maneira a identificar e preparar o local da nova missão LD em Angola. 

O processo de replicação do Grupo Comunitário da Graça será aproveitado para lançar a 

intervenção na nova missão. 

Ao nível da Mobilização de Recursos, 2017 foi um ano positivo ao serem recuperados alguns 

doadores e estabelecidos novos apoios. Em 2018 será dada continuidade e reforçada a 

abordagem de angariação de fundos no terreno, tendo uma especial atenção ao processo de 

mobilização de apoios para a construção e equipamento do novo Espaço Criança. 

Como objetivos estratégicos destacam-se: 

 Concluir o processo de autonomização e transferência do Grupo Comunitário do Bairro 

da Graça, reforçando o seu papel enquanto fórum de partilha e debate, promotor do 

trabalho integrado e em rede, implementando o Roteiro de Desenvolvimento do Bairro 

da Graça, levando à prática o acordo de transferência, e sistematizando a prática do 

GC através da criação de um Manual de Implementação de Grupos Comunitários e de 

um evento comunitário, e da sua divulgação e replicação num novo território; 

 Concluir a capacitação da equipa de coordenação do GAIVA, no que diz respeito ao 

seu funcionamento e gestão sustentável e consolidando a sua integração no Centro 

Juvenil da Graça e na rede de respostas públicas locais de emprego e 

empreendedorismo em Benguela, promovendo a oferta do GAIVA entre os jovens do 

bairro da Graça e os potenciais empregadores, e divulgando o “Roteiro para a criação 

de percursos promotores de empregabilidade juvenil em Angola”;  
 Concluir a capacitação da equipa de coordenação do projeto Epongoloko Lyukai 

acompanhando a sua constituição enquanto associação, assinando e implementando 

o acordo de transferência, supervisionando os negócios sociais, e a implementação de 

uma nova edição da formação num processo de formação de formadoras em contexto; 

 Concluir a obra e equipamento da infraestrutura do Espaço Criança (EC) e reformular 

o modelo pedagógico e de gestão, alargando a resposta de complemento educativo a 

um maior número de crianças do bairro da Graça, concluindo a autonomização do EC, 

através da capacitação institucional da Direção e Equipa pedagógica; 

 Fidelizar e alargar a rede de benfeitores LD em Benguela e Luanda; 

 Concluir o processo de diagnóstico à Província de Benguela, nomeadamente no 

Município da Ganda, e em dois Bairros do Município de Benguela, bem como 

reconsiderar a intervenção LD no Uíge. 
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O Programa de Desenvolvimento Comunitário do Bairro da Graça desenvolve-se assim em 

torno dos seguintes eixos: 

 Grupo Comunitário do Bairro da Graça 

 Espaço Criança 

 GAIVA - Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa 

 Projeto Epongoloko Lyukai - Mudança da Mulher 

Em 2018, os 4 leigos voluntários estarão a colaborar em 3 iniciativas pastorais de natureza 

diferente. Um voluntário estará a acompanhar a pastoral juvenil e outro a pastoral universitária 

na paróquia de Nossa Senhora da Graça, um voluntário continuará a integrar a equipa de 

dinamização da Pastoral Universitária e dar seguimento ao caminho de formação humana e de 

promoção de voluntariado a partir de instituições universitárias em Benguela. O 4º voluntário 

estará implicado numa atividade relacionada com a pastoral da criança em Benguela. 

 

 

X. GRUPO COMUNITÁRIO do BAIRRO da GRAÇA 

OBJETIVO GERAL 

Promover o trabalho integrado e em rede entre as entidades que têm intervenção ou residem no bairro 

da Graça, com vista à rentabilização de recursos e à promoção de projetos conjuntos, e autonomizar, 

avaliar e disseminar as suas práticas de governança local noutros territórios em Angola. 

METAS 2018 

1. Grupo Comunitário do Bairro da Graça (GCBG) como interlocutor-chave no território com 

funcionamento regular e relevante, gerido de forma autónoma pela equipa local de coordenação, e 

com a participação de pelo menos 90% das entidades presentes no território, incluindo OSC, 

membros do poder local e tradicional. 

2. Roteiro de Desenvolvimento do Bairro da Graça 2017-2022 validado, implementado e avaliado pelos 

membros do GCBG, incluindo as autoridades locais e tradicionais, a beneficiar pelo menos 20.000 

pessoas/ano [80% da população] e alinhado com o Plano de Desenvolvimento de Benguela. 

3. 50 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. 

4. Prática de governança local do Grupo Comunitário avaliada, sistematizada e divulgada com vista à 

sua replicação. 

5. 1000 Dirigentes associativos, quadros da função pública ou líderes de grupos formais/informais e 

cidadãos conhecem a prática do GC (Grupo Comunitário). 

6. 1 Novo Grupo Comunitário constituído e outro em processo de mobilização, pelo menos um numa 

nova Província. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1 Reuniões de plenário do GC, cada 3 semanas 
45 entidades 

45 líderes 
                        

1.2 Capacitação em contexto da equipa de coordenação  7 líderes                         

1.3 Capacitação e acompanhamento em contexto dos 3 

grupos de trabalho 45 entidades 

45 dirigentes 

                        

1.4 Negociação e assinatura do Acordo Definitivo de 

Transferência 
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2.1 Assembleia comunitária para apresentação e 

validação do RDBG à comunidade 
80 pessoas                         

2.2 Implementação do RDBG com realização de 10 

iniciativas comunitárias/ano 

20.000 

habitantes 
                        

2.3 Avaliação anual do RDBG no seio do GC e com a 

participação das autoridades locais e outros atores chave 

45 entidades 

45 dirigentes 
                        

3.1 Implementação de programa de formação de 

lideranças locais em governança partilhada 
50 dirigentes 

                        

3.2 Seminários de direitos humanos e cidadania dirigido 

aos membros do GC em parceria com Mosaiko 
                        

4.1 Recolha de histórias do bairro e do GCBG sobre 

partilha, liderança e trabalho comunitário e em rede 
30 pessoas                         

4.2 Criação de produção artística multidisciplinar (teatro, 

etnografia, imagem e histórias) sobre GC dinamizada 

pelos Bismas das Acácias com os grupos de teatro 

3 grupos teatro             

4.3 Avaliação da prática do GCBG e elaboração de 

relatório de avaliação 
45 dirigentes                         

4.4 Elaboração de kit de ferramentas sobre processos de 

diagnóstico participativo, processos de tomada de 

decisão e implementação de Grupos Comunitários 

                         

4.5 Produção e publicação do manual sobre prática do 

GCBG 
                          

5.1 Realização de seminários de divulgação da prática do 

GC em Benguela com apresentação do manual 

1000 pessoas 

            

5.2 Participação em encontros de âmbito local e nacional 

com vista à disseminação do GC como boa prática de 

governança local integrada 

            

5.3 Apresentação pública da produção artística 

multidisciplinar na Província de Benguela 
            

5.4 Criação de um website sobre o projeto e o modelo de 

governança local 
            

6.1. Sinalização e identificação das comunidades onde 

irão ser lançados 2 novos Grupos Comunitários 
             

6.2. Mobilização e apoio à criação de novos GC              

Monitorização e avaliação trimestral              

 

 

XI. 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. 

METAS 2018 

1. Espaço Criança (EC) com funcionamento autónomo, com oferta de atividades educativas, artísticas, 

desportivas e de desenvolvimento psico-motor com vista à melhoria do desempenho escolar de 

crianças entre os 6 e os 12 anos, beneficiando 120 crianças com frequência diária e 220 crianças 

em atividades não regulares. 

2. Dois grupos recreativos infantis com funcionamento autónomo, fornecendo acesso a atividades 

culturais e desportivas a 20 crianças. 

3. Constituido Conselho Consultivo para apoio futuro ao funcionamento do EC, ao nível da gestão e 

da pedagogia. 

4. Conclusão da construção e equipamento e funcionamento auntónomo da nova infraestrutura. 
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Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Apoio ao funcionamento diário EC 120 crianças             

1.2. Capacitação em contexto da Direção do EC 3 dirigentes                         

1.3. Capacitação em contexto da equipa executiva 

regular do EC 

3 coordenadores 

12 monitores 
                        

1.4. Negociação e assinatura dos acordos prévio e 

definitivo de transferência do projeto 
3 dirigentes                         

1.5. Divulgação das atividades diárias do EC                          

1.6. Formação de bolsa de monitores 20 monitores                         
1.7. Monitorização dos progressos escolares das 

crianças em parceria com as escolas do bairro 

3 dirigentes 

10 professores 
            

1.8. Mobilização dos pais e Encarregados de 

Educação (EE) para a criação de Comissão de Pais e 

para atividades abertas à comunidade 

100 EE             

1.9. Capacitação da Direção EC para a dinamização 

de reuniões bimensais de EE 

3 coordenadores 

8 EE 
            

2.1. Consolidação e manutenção da prática de 

capoeira com recurso aos monitores do EC 
20 crianças 

2 monitores 

3 grupos teatro 

            

2.2. Consolidação e manutenção do teatro infantil em 

parceria com os coletivos de artes do bairro da Graça 
                        

2.3 Exibições públicas dos grupos recreativos infantis 
120 crianças EC 

20 crianças grupos 
                        

3.1. Constituição e dinamização de Conselho 

Consultivo 
8-10 entidades                         

3.2. Definição e validação de modelo pedagógico do EC pelo Conselho 

Consultivo 
                        

4.1. Mobilização de apoios financeiros, humanos e materiais para conclusão 

da construção e equipamento das novas infraestruturas 
                        

4.2. Campanha angariação de fundos              

4.3. Conclusão da construção das novas infraestruturas             

4.4. Equipamento das novas infraestruturas                          
4.5. Inauguração do novo espaço do EC              

4.6. Elaboração e implementação do plano de sustentabilidade do novo 

Espaço Criança 
            

Monitorização e avaliação trimestral                           

 

 

XII. GABINETE de APOIO à INSERÇÃO na VIDA ATIVA (GAIVA) 

OBJETIVO GERAL 

Aumentar a taxa de inserção de jovens na vida ativa, através da consolidação da resposta do GAIVA e do 

fortalecimento da ligação ao mercado de trabalho local e do reforço das capacidades das estruturas locais 

do Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social (MAPESS). 

METAS 2018 

1. GAIVA com modelo de gestão e funcionamento autónomo e sustentável, a beneficiar 300 

jovens/adultos por ano, com 20% de jovens/adultos integrados profissionalmente. 

2. 250 Jovens/adultos com novas competências e/ou qualificações para a empregabilidade. 

3. Programa de estágios profissionais e de recrutamento consolidado e partilhado com representantes 

da Academia e CLESE, a beneficiar 40 jovens/adultos com 30% dos participantes integrados 

profissionalmente nas empresas/organizações locais de acolhimento. 
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Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1 Capacitação em contexto da equipa local do 

GAIVA, incluindo estagiários do ISP J. Piaget 
4 colaboradores                         

1.2 Apoio no funcionamento regular do GAIVA 

com atendimento ao público e apoio na procura 

de emprego: elaboração de CV, cartas de 

motivação, análise de mercado, vocação/plano 

desenvolvimento de competências pessoais, 

encaminhamento p/ formação e apoio negócios 

300 jovens/ 

adultos 
                        

1.3 Divulgação do GAIVA nas redes sociais e nas 

Instituições locais (escolas e empresas)  
                          

1.4. Elaboração e implementação do plano de 

sustentabilidade do GAIVA 
             

1.5. Realização de reuniões de programação de 

atividades de divulgação e promoção de 

empreendedorismo com o CLESE 

4 colaboradores 

1 RH CLESE 
            

1.6. Negociação e assinatura dos acordos prévio 

e definitivo de transferência do Projeto 
Direção CJG             

2.1. 10 Workshops em áreas comportamentais e 

softskills (ex.: comunicação, motivação, 

relações interpessoais) 

100 jovens 

7 formadores 
                        

2.2. 6 Workshops em emprego e 

empreendedorismo (ex. técnicas de procura de 

emprego, preparação de entrevista, 

empreendedorismo, candidaturas 

financiamento) 

180 jovens 

3 formadores  
                        

2.3. 3º Concurso de ideias de 

empreendedorismo 
 50 jovens                         

3.1. Integração e acompanhamento de jovens 

em estágios profissionais 

40 jovens 

20 entidades 
                        

3.2. Encaminhamento e apoio à integração 

profissional de jovens 

20 jovens 

5 entidades 
                        

5.1. Elaboração e análise trimestral de 

estatísticas do GAIVA e apresentação ao INEFOP  4 

colaboradores 

                        

5.2. Participação conjunta do GAIVA, Academia 

e CLESE em eventos e em particular na FIB 
            

5.3. Workshop de partilha de boas práticas e 

publicação e apresentação do “Roteiro para a 
criação de percursos promotores de 

empregabilidade juvenil em Angola” 

80 participantes             

Monitorização e avaliação trimestral                           

 

 

XIII. PROJETO EPONGOLOKO LYUKAI - MUDANÇA DA MULHER  

OBJETIVO GERAL 

Empoderar social e economicamente as mulheres do bairro da Graça através da aplicação de um 

programa de desenvolvimento multidimensional ao grupo Epongoloko Lyukai - Mudança da Mulher. 

METAS 2018 

1. Associação Epogoloko Lyukay constituída, com modelo de funcionamento e gestão estruturado, com 

equipa de coordenação/direção autónoma e com suporte do Conselho Consultivo. 

2. Associação Epongoloko Lyukay com sede própria no bairro da Graça. 
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3. 90 Mulheres a beneficiar de um programa de desenvolvimento de competências pessoais, 

profissionais e empreendedoras, 50% das quais a beneficiar de orientação vocacional e de acréscimo 

de rendimentos. 

4. Negócios de produção e venda de sabão, de produção e venda de artesanato e costura autónomos e 

reforçados na sua estratégia de sustentabilidade. 
 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Legalização do projeto e constituição da 

Associação Epongoloko Lyukay com a assesoria 

da Mosaiko  

8 membros 

                        

1.2. Elaboração de um regulamento interno da 

Associação Epongoloko Lyukay (AEL) 
                        

1.3. Elaboração e assinatura dos acordos prévio 

e definitivo de transferência  
                        

1.4. Abertura de conta bancária e gestão 

autonoma do fundo monetário do projeto 
                        

1.5. Organização de Assembleias Gerais da AEL 90 membros                         

1.6. Reuniões mensais com a Equipa de 

Coordenação  
8 membros                         

1.7. Reuniões bimensais com Conselho 

Consultivo (CC), organizadas e dirigidas pela 

equipa de coordenação 

2 membros 

8 pessoas CC 

7 entidades 

                        

1.8. Elaboração de acordo de parceria entre a 

AEL e o CC 
             

1.9. Ações de formação específicas para 

capacitação da equipa de coordenação e os 

diversos cargos representativos  

8 membros                         

2.1. Reuniões e visitas de espaços para 

arrendamento do espaço para Sede 
4 membros                         

2.2. Negociação e elaboração do contrato de 

arrendamento de espaço  
                         

2.3. Organização do espaço e abertura da Sede 

da AEL 
30 mulheres                         

3.1. Formação para a promoção da mulher, 

autoconhecimento e valorização pessoal (4ª Ed) 

20 mulheres 

3-5 

formadores 

                        

3.2. Formação teórica e em contexto de serviços 

e ofícios num registo experimental e rotativo: 

cuidados de infância, serviços domésticos, 

artesanato, costura (4ª Ed) 

            

3.3. Formação vocacional às mulheres tendo em 

conta as dimensões do emprego e autoemprego, 

modelos associativos, cooperativos e 

empresariais 

            

3.4. Formações conjuntas bimensais de forma a 

criar coesão de grupo  
30 mulheres             

3.5. Dinamização de formações e intercâmbio 

com outras organizações de mulheres (COSPE e 

Associação Mulher Raiz de Vida) 

20 mulheres             

4.1. Elaboração e acompanhamento dos planos 

de negócio com o apoio do Piaget  
20 mulheres             

4.2. Apoio ao lançamento de um novo negócio 

social 
10 mulheres             

4.3. Acompanhamento dos negócios sociais 

existentes com consultoria do GAIVA e do Piaget  
40 mulheres             

Monitorização e avaliação trimestral                           
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1.4. MISSÃO DE CUAMBA 

 

O ano de 2018 será o ano de finalização da intervenção LD no Distrito de Cuamba, província 

do Niassa. Deste modo o foco será a autonomização dos dois projetos em curso: as Escolinhas 

Comunitárias do Niassa e o projeto de Empreendedorismo Juvenil e Universitário. 

Simultaneamente este será também o ano de conclusão do diagnóstico que definirá a 

intervenção futura dos LD em Moçambique a partir de 2019.  

Nas Escolinhas Comunitárias do Niassa (ECN), 2018 será um ano de autonomização da gestão 

das ECN através da sua passagem para a Diocese e comunidades locais, e será também um 

ano de avaliação e divulgação da prática da intervenção das ECN. No seguimento do trabalho 

realizado nos últimos anos nesse sentido, projetam-se atividades que consolidem as 

competências e capacidades já existentes em cada uma das 8 comissões de gestão 

responsáveis pelas várias escolas, incluindo a dimensão da sustentabilidade financeira, assim 

como será efetuado uma capacitação especialmente dirigida à equipa de supervisores e à nova 

coordenadora local designada pela Diocese. Por outro lado, através da continuidade do projeto 

“Juntos”, em parceria com a FEC - Fundação Fé e Cooperação, será reforçada a capacitação 

pedagógica da equipa de monitores e supervisores e será possível elaborar um conjunto de 

materiais de avaliação da prática das ECN e sua divulgação junto das comunidades e das 

entidades oficiais, como a realização de um documentário, uma avaliação de impacto e um 

estudo de caso sobre as Escolinhas Comunitárias. Será ainda organizado um novo Fórum 

Provincial de Educação de Infância, mobilizando as entidades públicas e a sociedade civil para 

um maior compromisso em torno de prioridades de educação ao nível pré-escolar. Com o 

financiamento da Misereor o projeto terá condições para fazer o investimento de capacitação 

que levará à sua autonomização no final de 2018. 

No âmbito do Empreendedorismo Juvenil e Universitário, concluir-se-á a parceria com a 

Universidade Católica de Moçambique e será consolidada a intervenção e as atividades de 

formação externa na área do empreendedorismo e gestão de negócios, fruto do financiamento 

do BCI – Banco Comercial e de Investimento e do Camões ICL. 

Os objetivos estratégicos para 2018 serão então os seguintes: 

 Fortalecer a sustentabilidade global da rede das Escolinhas Comunitárias do Niassa 

autonomizando a sua gestão através da prossecução dos objetivos definidos no âmbito 

do projeto “Juntos II” ao nível da capacitação pedagógica dos recursos humanos do 

projeto, da relação de parceria com o Estado e com a Comissão Diocesana de Educação, 

e do reforço das capacidades dos supervisores e das várias comissões gerentes das 

escolinhas. 

 Desenvolver produtos de avaliação e divulgação da prática e implementação das ECN, 

baseadas na experiência LD na província do Niassa ao longo de mais de 20 anos. 
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 Reforçar a intervenção levada a cabo na área do empreendedorismo com a 

Universidade Católica de Moçambique – Faculdade de Agricultura através da 

consolidação do trabalho na área da supervisão dos projetos agrícolas dos alunos, da 

sensibilização e dinamização de cursos externos de formação, e da promoção de um 

seminário sobre empreendedorismo. 

 Elaborar e concluir o diagnóstico LD na província do Niassa e em duas outras dioceses 

de Moçambique, sinalizando potenciais novos lugares de missão com vista à decisão 

sobre a intervenção LD em 2019. 

Desta forma, além do trabalho de diagnóstico, o trabalho estará organizado em torno dos 

seguintes projetos: 

 Escolinhas Comunitárias do Niassa 

 Empreendedorismo juvenil e universitário 

 

No âmbito do trabalho pastoral, concluir-se-á a intervenção no apoio à Pastoral Universitária, 

dinamizada na FAGRI através do acompanhamento da capacitação de uma equipa de gestão própria. 

Junto da paróquia manter-se-á o apoio ao grupo de jovens da paróquia trabalhando a sua 

autonomização. O 3º voluntário deverá ainda ser inserido numa atividade pastoral na paróquia de 

S. Miguel. Por outro lado, continuar-se-ão a assumir as responsabilidades inerentes à participação 

na equipa missionária local. 

 

 

XIV. ESCOLINHAS COMUNITÁRIAS do NIASSA (ECN) 

OBJETIVO GERAL 

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. 

METAS 2018 

1. ECN geridas de forma autónoma pela Diocese de Lichinga, em estreita articulação com as 

autoridades estatais, com novo modelo de gestão e coordenação definido e com coordenadora local 

a trabalhar autonomamente. 

2. 8 Escolinhas Comunitárias com funcionamento autónomo diário, a beneficiar 400 crianças, com 

supervisão pedagógica e comunitária. 

3. Supervisores autónomos, a trabalhar de forma articulada com nova coordenadora local, e 16 

monitores com competências pedagógicas reforçadas. 

4. 7 Comissões gerentes com novas ferramentas de gestão implementadas e reforçadas nas suas 

competências de gestão financeira e dinamização comunitária. 

5. Experiência das ECN avaliada e divulgada como referência do pré-escolar a nível provincial e 

nacional. 
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Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Apoio à Diocese de Lichinga na gestão das ECN 

através da capacitação em contexto da coordenadora 

local 

2 px Diocese             

1.2. Elaboração e assinatura do acordo de 

transferência entre LD e Diocese de Lichinga 

Diocese de 

Lichinga 
            

1.3. Acompanhamento da parceria com Estado ao 

nível da alfabetização de adultos 

130 adultos 

3 aldeias 

6 alfabetizadores 

                        

1.4. Celebração e implementação de um acordo de 

partilha de responsabilidades na gestão das ECN entre 

a Diocese de Lichinga e as autoridades estatais 

Diocese  

2 entidades 

estatais 

            

1.5. Participação nas reuniões da Comissão Diocesana 

de Educação 
             

2.1. Supervisão do funcionamento diário das 7 

escolinhas e acompanhamento à distância da 

escolinha de Mbemba 

8 escolinhas 

400 crianças 
            

2.2. 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 

8 escolinhas 

250 crianças 
            

2.3. Reuniões e atividades com envolvimento dos pais 

em cada escolinha (incluindo 1 junho) 

7 escolinhas 

600 pais 
            

3.1. Formação geral de animadores e supervisores 16 monitores 

5 supervisores 

1 coordenadora 

            

3.2. Acompanhamento da formação em contexto dos 

monitores 
            

3.3. Formação de supervisores 5 supervisores 

1 coordenadora 

                        

3.4. Reuniões mensais de supervisores                          

4.1. Planeamento, preparação e realização de 

formação em gestão comunitária p/ comissões gestão 

7 comissões 

80 pessoas 

5 supervisores 

1 coordenadora 

                        

4.2. Acompanhamento e supervisão da gestão das 

ECN pelas Comissões 
            

4.3. Acompanhamento das machambas e dos 

negócios comunitários implementados 

5 comissões 

50 pessoas 
                        

4.4. Acompanhamento e capacitação financeira das 

comissões na gestão dos negócios comunitários e das 

escolinhas 

7 comissões 

30 pessoas 
            

4.5. Organização de intercâmbios de partilha de boas 

práticas de gestão entre Comissões 

7 comissões 

50 pessoas 
            

5.1. Elaboração de um estudo de impacto das ECN no 

sucesso escolar 
                         

5.2. Elaboração de um estudo de caso da experiência 

de implementação de uma ECN 
             

5.3. Realização de 2 encontros a nível provincial e 

distrital para apresentação e discussão do estudo de 

impacto e do estudo de caso das ECN 

30 pessoas             

5.4. Elaboração do guião e produção do documentário 

sobre a experiência das ECN 
             

5.5.  Sessões de visualização e de debate do 

documentário em 4 comunidades, na sede de Distrito 

e na sede de Província 

280 pessoas             

5.6. Realização do III Fórum Provincial para a Primeira 

Infância 
70 pessoas             
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5.7. Preparação e realização de duas reuniões para 

partilha de boas práticas entre OSC a desenvolverem 

projetos na área da primeira infância 

90 pessoas             

5.8. Gestão de parcerias (FEC, Diocese, Estado) e 

prestação de contas a financiadores 
                          

Monitorização e avaliação trimestral                           

 

 

XV. EMPREENDEDORISMO JUVENIL e UNIVERSITÁRIO 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar a Faculdade de Agricultura da Universidade Católica de Moçambique como agente estratégico 

na promoção do empreendedorismo local e da iniciativa privada em Cuamba. 

METAS 2018 

1. Equipa da FAGRI-UCM autónoma e capacitada para a área do empreendedorismo, a garantir a 

lecionação de aulas, o acompanhamento de projetos e a implementação de cursos e ações externas, 

a beneficiar 270 alunos. 

2. Parcerias com a Escola Técnica Profissional, a Direção Distrital de Agricultura e as escolas 

secundárias de Cuamba desenvolvidas com vista à promoção de competências empreendedoras. 

3. Seminário provincial sobre temática do Empreendedorismo realizado em Cuamba, divulgando a 

FAGRI-UCM como agente promotor do empreendedorismo. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Capacitação e acompanhamento em contexto da 

equipa da FAGRI-UCM da área do empreendedorismo 

8 professores 

/técnicos 

270 alunos 
                        

1.2. Elaboração de guião de supervisão 
                         

1.3. Acompanhamento dos docentes na supervisão dos 

projetos agrícolas dos alunos 

4 professores 

5 empreended. 
                        

1.4. Realização de 3 cursos externos empreendedorismo 60 formandos                         

1.5. Workshop de softskills para estudantes finalistas da 

UCM FAGRI 
50 alunos                         

2.1. Formação em empreendedorismo para professores da 

ETPC e das escolas secundárias da nova disciplina Noções 

de Empreendedorismo 

15 professores                         

2.2. Acompanhamento da disciplina "Mundo Local" onde 

foram introduzidos conteúdos e metodologias sobre 

empreendedorismo na ETPC 

160 alunos 

2 professores 
                        

2.3. Ações de sensibilização e formação de produtores 

agrícolas da JFS 

500 

produtores 

30 produtores 

de contacto 

                      
  

2.4. Elaboração de kit de ferramentas para os técnicos de 

extensão rural e encontros de follow up 

13 

extensionistas 
                        

2.5. Dinamização de dramatizações de sensibilização de 

jovens nas escolas secundárias de Cuamba 
1200 alunos                         

3.1. Realização do II seminário provincial em Cuamba 

sobre a temática do Empreendedorismo 
60 pessoas                         

Monitorização e avaliação trimestral  
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1.5. MISSÃO CAPARICA-PRAGAL 

 

O arranque da missão da Caparica-Pragal consubstanciará o previsto no Plano Estratégico LD 

de implementar uma missão em Portugal. Este território foi uma escolha feita com base no 

apelo da Província Portuguesa da Companhia de Jesus (PPCJ) que, de acordo com o Plano 

Apostólico da Província, manifestou vontade de reforçar o apostolado social e intensificar a 

colaboração com leigos. 

A missão na Caparica-Pragal será uma nova experiência para os LD, configurada numa 

modalidade mista, entre voluntários missionários a viver em comunidade no terreno e um 

colaborador contratado como coordenador da intervenção que assegurará funções da área de 

gestão de projetos, como a elaboração de candidaturas, o report a financiadores, a gestão de 

parcerias e a coordenação do trabalho dos voluntários no terreno. Esta opção resultou do 

processo alargado de reflexão estratégica, pela maior complexidade e exigência técnica da 

intervenção em Portugal.  

Trata-se de um programa de desenvolvimento comunitário nas localidades da Caparica-

Pragal, concretamente nos seus bairros, integrados na Paróquia S. Francisco Xavier. É um 

território com grandes carências socioeconómicas, que reúne um conjunto de bairros, na sua 

maioria de habitação social, onde em sucessivas etapas se realojaram grupos desfavorecidos 

provenientes de diversas origens.  

Como âncora da intervenção irá criar-se um Grupo Comunitário (fórum de participação que 

reúne os stakeholders para a governança integrada e partilhada do território), que após o 

diagnóstico de necessidades e capacidades farão um exercício de priorização, de definição e 

implementação de estratégias de resolução dos problemas da comunidade. Nestas respostas 

a necessidades locais, e para fortalecer a identidade e coesão social, procurar-se-ão mobilizar 

recursos endógenos, sejam recursos humanos, materiais (equipamentos, espaços, donativos 

etc.) ou imateriais (cultura, saberes, tradições, etc.), potenciando-os com colaborações 

externas, como será o caso do MEF – Movimento de Expressão Fotográfica que irá fazer uma 

recolha e divulgação de estórias através da fotografia participativa. 

Em paralelo com a dinâmica do GC, investir-se-á na capacitação institucional e em contexto 

dos seus membros, com destaque para as obras da PPCJ – Província Portuguesa da Companhia 

de Jesus7. Apostar-se-á no empowerment socioeconómico de jovens e mulheres através de 

dinâmicas específicas que impliquem a valorização de talentos, aquisição de conhecimentos, 

processos de capacitação e reforço de capacidades, dinâmicas participativas e o diálogo 

intercultural. Com os jovens, o foco principal estará no desenvolvimento de softskills para a 

empregabilidade, e com as mulheres, na criação de uma dinâmica de grupo e num processo 

                                                        
7 Paróquia S. Francisco Xavier da Caparica, Centro Social e Paroquial Cristo Rei e Centro Juvenil Padre Amadeu Pinto. 
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de capacitação multidimensional. Irá apostar-se na promoção do comércio local, também 

como meio de promoção do território, de novo recorrendo a uma dinâmica coletiva, 

colaborativa e participativa, procurando estimular o consumo interno e atrair novos públicos 

ao território. 

Em parceria com o Gabinete de Comunicação da Companhia de Jesus, todo o processo será 

documentado e analisado desde o início, com intuito de vir a sistematizar e partilhar as 

práticas, valorizando o caráter experimental desta colaboração entre leigos e PPCJ para uma 

abordagem de desenvolvimento local em contexto urbano em Portugal. 

Toda esta intervenção será levada a cabo com o apoio do FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração 

e a Integração, gerido pelo ACM – Alto Comissariado para as Migrações, e de uma fundação 

internacional. 

Definiram-se como objetivos estratégicos da missão: 

 Territorializar os Leigos para o Desenvolvimento na Caparica-Pragal fixando uma 

comunidade de voluntários e promovendo relações de proximidade e confiança com a 

comunidade e os atores locais; 

 Dar início à intervenção de desenvolvimento local nos bairros da Caparica e Pragal da 

zona de influência da Paróquia de S. Francisco Xavier de Caparica, a partir da 

constituição de um Grupo Comunitário e da implementação de dinâmicas comunitárias 

com jovens, mulheres e comerciantes com vista a uma abordagem integrada e à 

promoção de empowerment individual e comunitário; 

 Estabelecer parcerias estratégicas e de implementação, capacitando as Obras da PPCJ 

e Associações de Base Local, procurando atrair para este território novos atores e 

promover novas sinergias; 

 Testar um novo modelo de missão e de colaboração entre a PPCJ e os Leigos para o 

Desenvolvimento. 

A intervenção descreve-se em seguida organizada em 2 eixos: 

 Dinamização Comunitária e Coesão Social 

 Formação, Empregabilidade e Empreendedorismo 

 

 

Ao nível da Pastoral ainda não foram definidas prioridades, que serão identificadas com o 

Pároco e o Bispo da Diocese de Setúbal a partir de abril quando os voluntários passarem a 

residir no terreno. 
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XVI. COESÃO SOCIAL e DINAMIZAÇÃO COMUNITÁRIA  

OBJETIVO GERAL 

Promover o aumento da coesão social e do espírito comunitário nos Bairros da Caparica e Pragal, através 

do trabalho integrado e em rede, com base num modelo local de governança partilhada e em dinâmicas 

associativas e colaborativas. 

METAS 2018 

1. Relatório de diagnóstico elaborado, incluindo baseline e a caraterização das ABL e grupos informais. 

2. Grupo Comunitário constituído, a funcionar com pelo menos 12-15 atores locais, a participar na 

implementação do Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM) do Município de Almada e 

com um projeto emblemático em curso. 

3. Média de 5 iniciativas comunitárias/ano definidas a partir do Diagnóstico Participativo e/ou do GC a 

beneficiar 10% da população, incluindo a recolha e divulgação de histórias de vida de imigrantes e 

nacionais. 

4. 15-20 Líderes ou agentes comunitários com novas competências para a condução de grupos e de 

dinâmicas associativas/comunitárias, envolvidos em 4-6 OSC, Grupos Informais e/ou Entidades Públicas 

locais. 

5. Obras locais da Companhia de Jesus com intervenção concertada, com reforço de competências de 

gestão, de dinamização comunitária e de pedagogia inaciana. 

6. Voluntários LD a residir localmente a partir de abril de 2018. 

7. Plataforma online de partilha do processo de colaboração e de desenvolvimento comunitário em 

construção com Gabinete de Comunicação da PPCJ. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Recolha e análise de documentos e dados 

estatísticos oficiais  
             

1.2. Ações de diagnóstico e avaliação participativas 

nos territórios do projeto para elaboração de 

baseline 

             

1.3. Realização de relatório de diagnóstico, 

incluindo baseline e a caraterização das ABL 
             

2.1. Constituição do Grupo Comunitário da 

Caparica-Pragal 

12-15 

entidades 

12-15 líderes 

            

2.2. Ações permanentes e personalizadas de 

mobilização, sensibilização e/ou negociação juntos 

dos membros e potenciais membros do GC, 

incluindo as AL, ABL, grupos informais e 

comerciantes locais 

            

2.3. Dinamização de reuniões mensais de plenário 

do Grupo Comunitário 
            

2.4. Aprofundamento e apropriação de diagnóstico 

participativo no seio do GC com priorização de 

necessidades locais, designadamente no âmbito da 

integração dos imigrantes, e elaboração/validação 

de plano de ação em articulação com o PMIM 

            

2.5. Constituição e capacitação em contexto de 

Grupos de Trabalho criados para intervir nos 

problemas sinalizados pelo GC 

4-6 líderes             

2.6. Constituição e capacitação em contexto de 

Equipa de Coordenação do GC 
2-3 líderes             

2.7. Sessões de balanço e de avaliação do 

funcionamento e das atividades do GC 
12-15 líderes             

3.1. Elaboração de plano de atividades 12-15 Líderes             
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3.2. Concurso de ideias: Ideias para Desenvolver o 

Meu Bairro, tendo em conta a dimensão da 

multiculturalidade 

20 habitantes             

3.3. Realização de atividades comunitárias de 

reforço da coesão e sentido de pertença (ligadas à 

cultura, arte ou desporto) e de organização, defesa 

e valorização da habitação e do espaço público, 

incluindo a recolha e divulgação de Histórias de 

vida de imigrantes e nacionais residentes 

8.300 

habitantes 

            

3.4. Ações de intercâmbio e de partilha entre 

entidades membros do GC 
            

3.5. Ações de divulgação do GC no seio da 

comunidade 
            

4.1. Implementação de programa de formação de 

lideranças locais em associativismo e em 

governança partilhada 

6-10 líderes             

4.2. Capacitação em contexto dos líderes e das 

entidades locais 

4-6 líderes 

2-3 entidades 
            

4.3. Apoio à implementação de iniciativas de 

mobilização e dinamização comunitárias por parte 

dos líderes e entidades locais 

4-6 líderes 

2-3 entidades 

1.000 

habitantes 

            

5.1. Realização de diagnóstico organizacional à 

Paróquia de S. Francisco Xavier, Centro Juvenil e 

Comunitário Padre Amadeu Pinto (CJCPAM) e Centro 

Social e Paroquial do Cristo Rei (CSPCR) 

3 Obras da 

PPCJ 
            

5.2. Criação e implementação de um plano de 

capacitação e formação para cada obra, à luz do 

diagnóstico realizado 

15-24 RH 

Obras da PPCJ 
            

5.3. Elaboração, implementação e avaliação de um 

plano de intervenção social integrado das Obras da 

Companhia de Jesus no território 

3 Obras da 

PPCJ 
            

6.1. Requalificação e equipamento do 

escritório/residência dos LD 
2 voluntários 

            

6.2. Recrutamento e formação dos voluntários             

6.3. Instalação dos voluntários na nova residência             

7.1. Definição do plano e metodologia de 

documentação e comunicação do processo de 

intervenção comunitária c/ Gab. Comunicação PPCJ 

             

7.2. Implementação do plano de documentação e 

comunicação do processo de intervenção 

comunitária 

             

7.3. Criação e manutenção de uma plataforma 

online de partilha e divulgação do processo e das 

práticas mais relevantes 

             

Monitorização e avaliação trimestral               
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XVII. FORMAÇÃO, EMPREGO e EMPREENDEDORISMO  

OBJETIVO GERAL 

Estimular condições de empregabilidade e a emergência de novas oportunidades económicas ou 

potenciar iniciativas já existentes nos Bairros da Caparica e Pragal. 

METAS 2018 

1. Realizado diagnóstico de necessidades de formação juvenil e de adultos e de oportunidades de 

autoemprego. 

2. 50 Jovens, 30% dos quais imigrantes ou descendentes de imigrantes, a beneficiar de um projeto piloto 

de desenvolvimento de softskills, com vista à sua inclusão e futura integração profissional. 

3. Grupo de Mulheres, 40% das quais imigrantes ou descendentes de migrantes, criado a partir de um 

Programa Multidimensional de Desenvolvimento (PDM) de competências com a dimensão cultural e com 

vista à empregabilidade. 

4. Estratégia de promoção do comércio local definida, incluindo a constituição de um Grupo Local de 

Comerciantes. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

1.1. Aplicação de inquéritos para levantamento de 

motivações e de necessidades de formação 
             

1.2. Realização de focus group e entrevistas para 

levantamento de necessidades de mercado 
             

1.3. Elaboração do Relatório de Diagnóstico              

2.1. Assembleias juvenis para sinalização de 

necessidades e capacidades e para cocriação das 

atividades do projeto piloto com jovens 

              

2.2. Ações de capacitação de lideranças juvenis 

"Sou líder?" 

15 jovens 

líderes 
            

2.3. Mobilização e mentoria a jovens através de 

momentos de proximidade e informalidade 

"Conversas de café" 

15-20 jovens             

2.4. Laboratórios para despertar talentos em 

formato de oficinas flexíveis e itinerantes: 

desporto, artes e cultura, experimentais, digital e 

multimédia 

15-20 jovens             

2.5. Realização de bootcamp para trabalhar 

competências fora do bairro com líderes 

inspiracionais 

15 jovens 

líderes 
            

2.6. Apoio à reflexão e acompanhamento Projetos 

de Vida Profissionais (mentoria) 
2-3 jovens             

3.1. Formação em identidade pessoal e de grupo 

recorrendo a tradições e cultura dos membros 

"Quem sou? Quem somos?" 

15 mulheres 

            

3.2. Oficinas "O que gosto de fazer?" experiências 

de trabalho e ofício rotativas e em contexto 

(artesanato, cozinha, doçaria, estética, cabeleireiro, 

modista, cuidado de crianças, atendimento ao 

cliente, agricultura biológica, florista, etc) 

            

3.3. Workshop "Que trabalho quero ter?" para 

debater questões sobre emprego, auto-emprego e 

modelos coletivos de negócio (cooperativas, 

empresas) 

            

3.4. Coaching vocacional a partir do processo 

formativo, para a criação e acompanhamento de 

projetos pessoais de vida e/ou iniciativas coletivas 

3-4 Mulheres             
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4.1. Diagnóstico do comércio local e oportunidades 

económicas do território 
             

4.2. Criação do Grupo Local de Comerciantes com 

reuniões regulares (pelo menos mensais) 

5-7 

comerciantes 

            

4.3. Elaboração de um plano estratégico de 

promoção e qualificação do Comércio, com redação 

da "Carta de promoção do comércio do Bairro" 

            

4.4. Implementação de atividades conjuntas de 

promoção e qualificação do Comércio Local 
            

4.5. Negociação e implementação de parcerias com 

atores-chave para formação e acompanhamento 

aos comerciantes 

             

4.6. Sinalização de pequenos negócios para futuro 

apoio e/ou requalificação 
             

Monitorização e avaliação trimestral               

 

 

1.6. CENTRO S. PEDRO CLAVER 

 

Em Lisboa os LD são responsáveis pelo Centro S. Pedro Claver (CSPC). No ano letivo 2017/2018 

o Centro não viu aprovados os pedidos de destacamento de duas professoras pelo Ministério 

da Educação, tendo por isso a sua capacidade de resposta ficado bastante afetada.  

Com esta nova realidade, no ano de 2018 o Centro irá manter as explicações, os cursos de 

português para estrangeiros e as “Explicações para o Desenvolvimento”, mas numa escala 

mais reduzida. Estas ações serão realizadas na íntegra por professores voluntários pelo que 

um dos maiores desafios do Centro será a divulgação e captação de novos professores 

voluntários de forma a assegurar todos os apoios solicitados pelos alunos. Prosseguiremos 

com o modelo criado das “Explicações para o Desenvolvimento” (ED) dirigido à comunidade 

estudantil da região de Lisboa, como uma forma de sustentabilidade do Centro, mas sem 

deixar de dar prioridade aos alunos imigrantes. Pelas dificuldades já referidas, prevê-se uma 

diminuição no número de alunos das ED. 

Em 2018 o Centro S. Pedro Claver será alvo de uma reflexão profunda de maneira a ajustar a 

sua resposta ao insuficiente número de professores, às atuais necessidades da comunidade 

imigrante e a uma maior integração na rede municipal de ação junto dos migrantes. A 

sustentabilidade do Centro será um dos aspetos importantes a ter em conta neste processo 

de redefinição de prioridades. 
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XVIII. CENTRO S. PEDRO CLAVER (CSPC) 

OBJETIVO GERAL 

1. Implementar caminhos de sustentabilidade do Centro, incluindo a mobilização de um maior número 

de professores voluntários, de maneira a continuar a promover a integração escolar e social de 

imigrantes, nomeadamente estudantes, prevenindo fenómenos de exclusão. 

2. Rever a estratégia de sustentabilidade financeira, reajustando as expectativas das “Explicações para 
o Desenvolvimento” à realidade do CSPC. 

METAS 2018 

1. Sustentabilidade financeira e operacional do CSPC redefinida, através da diversificação de fontes de 

financiamento e de estabelecimento de novas parcerias. 

2. Aumento de número de professores voluntários, ajustado às necessidades de alunos inscritos. 

3. 140 Alunos imigrantes apoiados nas atividades do CSPC. 

4. 20 Alunos inscritos nas “Explicações para o Desenvolvimento”. 
5. 75% dos alunos das explicações com progressão no aproveitamento escolar. 

6. 50% dos alunos completam os cursos de português, 60% dos quais com sucesso a falar e escrever 

português básico. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

Reflexão e reposicionamento estratégico CSPC              
Ações de mobilização e acolhimento de 

voluntários 
30 voluntários                         

Explicações 9º ano, secundário e universitário  40 alunos                         

Cursos de Português para Estrangeiros 100 alunos                         

Explicações para o Desenvolvimento 20 alunos                         

Mobilização e negociação de apoios/financiamentos/parcerias                         

Monitorização e avaliação trimestral                          
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2. VOLUNTÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

Em 2018 os Leigos para o Desenvolvimento continuarão a implementar o seu programa de 

formação de voluntários, sem deixar de introduzir algumas mudanças com vista à 

implementação de um plano de formação ajustado às reais disponibilidades das equipas de 

formação. Continuarão a ser proporcionados momentos de formação também para os 

formadores, nomeadamente os novos formadores, e a experiência de formação continuará a 

ser alvo de análise e de sistematização, para que a sua atualidade e adequabilidade sejam 

sempre asseguradas. 

Face à experiência positiva de 2016/2017, e atendendo a um número mais reduzido de 

formandos já registado no início do ciclo formativo 2017/2018, será de novo implementado 

em Lisboa, a par do modelo de formação longo, um modelo intensivo de formação que 

permitirá compensar o número insuficiente de formandos através de um segundo ciclo de 

divulgação e de mobilização de novos formandos. As equipas de divulgação continuarão a 

investir em ações que atinjam um grupo cada vez mais alargado e diferenciado de públicos e 

potenciais voluntários. 

Prevendo-se, para 2018, a abertura de uma Missão na Caparica-Pragal, paralelamente à 

formação para as missões em África, será promovida uma formação autónoma para os 

voluntários que farão Missão em Portugal. Esta formação piloto será levada a cabo no núcleo 

do Porto. 

O modelo de acompanhamento de voluntários por parte da equipa executiva - 

acompanhamento pessoal, comunitário e de projetos – continuará a ser efetuado de forma 

integrada, e sofrerá pequenas alterações em dimensões específicas como a logística, a 

angariação de fundos e a contabilidade. Quanto ao acompanhamento espiritual, 2018 dará 

continuidade à prática de acompanhantes locais e/ou de consagrados/leigos à distância. Dada 

a especificidade da Missão em Portugal, nomeadamente pela presença no terreno de um 

recurso humano contratado e pela proximidade à sede, será definido um modelo de 

acompanhamento distinto do dispositivo de acompanhamento à distância das missões em 

África. 

Ao nível do acolhimento dos voluntários no seu regresso pós-missão, depois da validação das 

experiências levadas a cabo nos últimos anos, o ano de 2018 continuará a dinamizar o PAC – 

Programa de Acolhimento Contínuo, a funcionar com responsáveis/equipas de acolhimento 

constituídas por núcleo e com um calendário de atividades definido anualmente. As atividades 

de acolhimento contam ainda com a colaboração ativa do grupo de anciãos responsável pela 

dinamização de momentos de espiritualidade inaciana, o Grupo do Beaterium. 
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 FORMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE VOLUNTÁRIOS 

OBJETIVO GERAL 

Promover formação, acompanhamento e acolhimento de voluntários com qualidade, de forma ajustada 

às necessidades da missão, dos projetos e dos próprios voluntários e de forma sustentável à 

Organização. 

METAS 20188 

1. Voluntários formados e selecionados de acordo com o ‘perfil LD’, necessidades dos 
projetos/missões e condições financeiras da Organização. 

2. Instrumentos de acompanhamento, monitorização e avaliação da formação e da missão 

implementados e validados. 

3. Duas sessões de formação de formadores, implementadas e participadas (uma para todos os 

formadores e outra apenas para os novos). 

4. Pelo menos 17 formandos disponíveis para partir em missão, incluindo 3 para a missão em 

Portugal. 

5. Voluntários regressados acolhidos e integrados na vida ativa da associação. 

Atividades Beneficiários9 J F M A M J J A S O N D 

Dinamização da formação de voluntários  

40 formandos 

                        

Acompanhamento da avaliação das competências 

dos formandos 
                        

Avaliação dos dispositivos de acompanhamento de 

formandos e de seleção de voluntários 
            

Seleção de voluntários e composição de 

comunidades  
17 voluntários                         

Formação de formadores LD 20 formadores                         

Implementação e avaliação de modelo intensivo de 

formação 
15 formandos             

Definição do modelo de formação para o Pragal 
15 formandos 

            

Implementação da formação para o Pragal             

Acompanhamento regular de voluntários e projetos 
14 voluntários 

                        

Visitas de acompanhamento às missões                          

Ações de acolhimento e integração de voluntários 14 voluntários                         

Avaliação e monitorização              

 

  

                                                        
8 As metas e os beneficiários apresentados referem-se apenas a um ciclo de voluntários no terreno (que funciona por ano 

letivo), apesar do cronograma estar apresentado por ano civil (um ciclo termina em setembro e outro inicia em novembro). 
9 Os beneficiários referidos na tabela dizem respeito apenas a beneficiários diretos. Os beneficiários indiretos não estão 

refletidos na presente informação. 
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3. GESTÃO E FUNCIONAMENTO 

A ONGD – Leigos para o Desenvolvimento mantém o desafio de melhorar a sua estrutura 

organizacional, com o objetivo de se tornar mais eficaz e eficiente, de maneira a tornar-se uma 

associação que concilia de forma impactante bons resultados nas comunidades onde intervém, 

o desenvolvimento pessoal/profissional dos seus voluntários/RH e a sustentabilidade da 

própria Organização. Nesse sentido, 2018 será o terceiro ano em curso no âmbito do Plano 

Estratégico 2016-2020, num tempo de viragem relevante com missões a concluir e outras a 

iniciar. 

Ao nível do funcionamento, os LD continuarão a reforçar a boa relação entre orgãos sociais e 

equipas, continuando a posicionar cada nível da estrutura LD no seu papel central. Sendo um 

período de estabilidade ao nível dos orgãos sociais e da equipa executiva, uma das prioridades 

será avaliar e identificar procedimentos e práticas internas que possam sofrer alterações no 

sentido de rentabilizar processos e recursos. Nesse sentido, serão envidados esforços para 

encontrar um apoio externo que analise e recomende novas formas de organizar algumas 

operações chave de uma forma mais eficaz e eficiente. 

Por razões de sustentabilidade, os LD continuarão a imprimir uma gestão criteriosa, investindo 

prioritariamente em ações que potenciem a notoriedade e a mobilização de fundos, e 

continuando a mobilizar apoios em pro bono para bens e serviços. Por outro lado, a estrutura 

orçamental será revista no sentido de traduzir de forma mais real a imputação de custos, 

criando maior relação entre a alocação de proveitos e de despesas, e uma mais justa distribuição 

do investimento do trabalho dos RH que se encontram na sede. 

De forma complementar, será dedicado tempo ao processo de revisão e aplicação de medidas 

de proteção de dados de acordo com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

O orçamento de 2018 – 610 mil euros – regista um crescimento de 30% face aos orçamentos 

dos últimos anos, justificado essencialmente pelo maior número de candidaturas aprovadas 

(estarão a ser executados pelo menos 12 financiamentos) e pelo crescimento de mais uma 

missão no terreno. As colaborações em pro bono valorizadas em cerca de 570 mil euros 

correspondem quase ao dobro dos custos reais, continuando a ser fundamentais na vida da 

organização. Paralelamente, continuará a ser desenvolvido um esforço muito relevante ao nível 

dos proveitos que permitirá fazer face aos custos gerais e das missões, contribuindo para 

aumentar o resultado líquido positivo e, com isso, melhorar a autonomia financeira. O 

orçamento de 2018 traduz assim o empenho que os LD têm desenvolvido nos últimos anos, 

nomeadamente ao nível das receitas próprias, especialmente dos benfeitores particulares, e dos 

financiadores públicos e privados. 

Finalmente um desafio para 2018 será a elaboração de uma política de proteção e cuidado de 

menores e pessoas vulneráveis, que incluirá uma análise de riscos, um código de conduta, um 
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protocolo de atuação e um plano de formação de todos os colaboradores. Este trabalho será 

desenvolvido em conjunto com a Província Portuguesa da Companhia de Jesus. 

Ao nível da gestão e funcionamento, os desafios colocam-se a dois níveis: 

 Direção da Associação 

 Equipa Executiva 

I. DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO  

OBJETIVO GERAL 

Consolidar o funcionamento dos órgãos sociais, continuando o rumo de orientação estratégica, a 

eficácia no funcionamento da Direção e o rigor na gestão da Associação com vista à sua 

sustentabilidade. 

METAS 2018 

1. Rotina de funcionamento da direção estabilizada e apropriada do seu papel estratégico, com os 

pelouros em pleno funcionamento. 

2. Práticas organizacionais mais eficazes e eficientes ao nível do funcionamento interno. 

Atividades  J F M A M J J A S O N D 

Reuniões de direção quinzenais                           

Balanços trimestrais de execução financeira                           

Balanço semestral da execução física                           

Reuniões de direção com conselho fiscal 
             

Elaboração de relatórios de atividades e contas                           

Elaboração de planos de atividades e orçamentos                           

Diagnóstico e consultoria organizacional              

Encontro de Núcleos              

Representação institucional                           

 

 

II. EQUIPA EXECUTIVA  

OBJETIVO GERAL 

Aumentar eficácia e eficiência da Equipa Executiva, continuando com o reforço de competências e a 

integração das várias áreas técnicas. 

METAS 2018 

1. Áreas técnicas a funcionar de forma integrada, nomeadamente no acompanhamento e suporte às 

missões e projetos e na articulação das áreas da comunicação e angariação de fundos. 

2. Área de Gestão de Projetos definida para a missão da Caparica-Pragal. 

3. Novos procedimentos de proteção de dados implementados. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

Reuniões semanais de equipa 7 RH                         

Reuniões de coordenação/área 8 RH                         

Balanço Semestral da execução física 8 RH                         

Balanço Trimestral da execução financeira 8 RH                         

Sessões de avaliação de desempenho 8 RH                         

Integração e orientação de estágio profissional 1 RH             
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Participação em ações de formação RH 8 RH                         

Contabilidade SNC                           

Auditoria e certificação de contas 2017                           

Manutenção regular BD                           

Implementação novas práticas de proteção dados             

Política Proteção e Cuidado de menores e pessoas vulneráveis             
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4. ANCIÃOS E DINÂMICA ASSOCIATIVA 

Em 2018, o desafio de mobilização e envolvimento comprometido dos anciãos continua a ser 

muito importante para a dinamização da vida da organização. Nesse sentido, o modelo de 

acolhimento dos anciãos10 recém-chegados será consolidado no PAC – Programa de 

Acolhimento Contínuo, com ações ao longo do ano e com a perspetiva de renovaçao do 

espírito de missão com os LD. As equipas de formação, acolhimento e divulgação regionais 

continuam a ser oportunidades para a mobilização e o envolvimento de anciãos/associados 

na vida da Associação. 

Para 2018 é de destacar a consolidação do funcionamento das equipas de divulgação nos 

núcleos do Porto, de Coimbra e de Lisboa, com vista a maior descentralização de ações de 

comunicação e apresentação dos LD e também a maior envolvimento dos anciãos, portadores 

de experiência de missão fortemente mobilizadora e interpeladora de outros. O desafio ainda 

será estruturar uma prática de divulgação regional e regular, de maneira a mobilizar um maior 

número de pessoas para a formação. Tal como acontece na formação e no acolhimento, será 

nomeado um Responsável Nacional de Divulgação. 

Os próprios anciãos mantêm a sua autonomia na realização de encontros, convívios e ações, 

como é o caso do Passeio Nacional de Anciãos e o Grupo do Beaterium, com propostas de 

oração e reflexão. Continuará a ser incentivada a eleição do Responsável Nacional de Anciãos. 

 

MOBILIZAÇÃO ASSOCIATIVA 

OBJETIVO GERAL 

1. Fidelizar os associados LD e promover a sua participação. 

2. Promover maior compromisso de anciãos na vida da Associação. 

METAS 2018 

1. 200 Associados LD com quotas regularizadas. 

2. 25% Anciãos ativamente envolvidos na vida da Associação. 

Atividades Beneficiários J F M A M J J A S O N D 

Assembleias Gerais 200 associados                         

Mobilização de anciãos para ações LD (divulgação, 

AF, formação…) 100 anciãos                         

Apoio a atividades promovidas por Anciãos 400 anciãos                         

Atividades promovidas pelo Grupo Beaterium 50 pessoas             

 

  

                                                        
10 Anciãos: ex-voluntários com experiência de missão. 
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5. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E SUSTENTABILIDADE 

Os objetivos estratégicos que irão orientar o ano de 2018 continuam a ser os que foram 

definidos no Plano Estratégico de Mobilização de Recursos 2016-2020 e que são os seguintes: 

i) criar um modelo de obtenção de receitas com maior previsibilidade e sustentabilidade; ii) 

aumentar a autonomia financeira; iii) desenvolver planos operacionais integrados e suportados 

num crescimento gradual de notoriedade. 

Na sua generalidade, a estratégia definida vai sendo confirmada, mas o crescimento previsto 

no Plano Estratégico, sendo uma realidade, tem acontecido a um ritmo mais gradual. O ano 

de 2018 terá um crescimento considerável, estando prevista uma receita global de 640 mil 

euros, pelo reforço de financiamentos mobilizados ainda em 2017. Além disso e na linha do 

que tem vindo a ser desenvolvido, em 2018 pretende-se continuar a alimentar o crescimento 

de apoios particulares, não só em número como em donativos e contribuições diretas nos 

projetos. Gostaríamos que as receitas provenientes por esta via correspondessem a um valor 

próximo dos 270 mil euros. 

Com o objetivo de aumentar o número de doadores particulares, uma das apostas passará 

pelo meio digital, tirando partido do novo website que será lançado no início do ano e de um 

reposicionamento nas redes sociais. A partir de 2018 esperamos ter disponíveis formas diretas 

de doação online, e passaremos a ter ações concretas de mobilização de apoios e de novos 

doadores por esta via. Será lançada, como experiência piloto, uma campanha digital e irá ainda 

ser realizada novamente uma campanha de crowdfunding, fruto da avaliação positiva da 

experiência levada a cabo em 2017 (boa forma de angariar fundos e de obter novos 

benfeitores). As Campanhas de Apadrinhamento das Missões continuarão a ser desenvolvidas 

com os novos voluntários, dada a eficácia na mobilização de novos doadores. 

Para ultrapassar a dificuldade sentida na recuperação de doadores inativos e adormecidos, em 

2018 irá ser desenvolvida uma campanha específica com este propósito, recorrendo a 

telemarketing inhouse. Através de uma mudança de estratégia na recuperação de benfeitores, 

acreditamos vir a alterar o seu comportamento. 

Pretende-se em simultâneo crescer na retenção de doadores (74%), fazendo com que os 

doadores que doaram em 2017 voltem a doar em 2018. Para tal, pretendemos consolidar a 

estratégia de comunicação e de relação com os doadores, e organizar duas Campanhas de 

Projeto e uma Campanha de Natal, retomando o modelo que tínhamos até 2016. De forma 

transversal, continuará a ser feito um trabalho com vista ao crescimento dos donativos 

regulares (50 mil euros incluindo padrinhos). Será importante gerir de forma mais eficaz o 

calendário de concretização das várias ações. 

Para complementar e tornar mais fácil a docação, em 2018 irá decorrer ainda uma campanha 

em parceria com a SIBS (Campanha “Ser Solidário”), que consiste na possibilidade de fazer 

donativos diretamente através da rede de multibancos. 
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No que respeita à mobilização de recursos no terreno e tirando partido do desempenho 

positivo ocorrido em 2017, pretende-se não só dar continuidade às ações já desenvolvidas e 

aos contactos já realizados, como também crescer em número de benfeitores e em valor 

angariado. Em S. Tomé e Príncipe pretende-se reforçar os apadrinhamentos - donativos 

regulares e consolidar os vários apoios conquistados. Em Angola, além dos apadrinhamentos, 

o grande esforço continuará a ser ao nível dos apoios pro bono para a construção do Espaço 

Criança. 

No campo dos negócios sociais, a estratégia será avaliada e revista. No final de 2017 as 

“Explicações para o Desenvolvimento” sofreram um revês por falta de professores (o Ministério 

de Educação deixou de aprovar os destacamentos dos professores e o número de voluntários 

foi insuficiente) e a Consultoria Social, apesar de ter tido uma ação positiva em 2017, não 

evoluiu da forma esperada. Assim, o peso dos negócios sociais será refletido e reconsiderado 

no Plano Estratégico de Mobulização de Recursos.  

Relativamente a financiamentos, o ano de 2018 espera-se bastante positivo pela fidelização 

de vários financiadores (públicos, católicos, fundações) e pelas novas candidaturas aprovadas. 

É de referir que, apesar deste clima favorável, 2018 trará alguma incerteza e indefinição 

decorrente da transição de missões em Angola e Moçambique e da nova missão na Caparica-

Pragal, nomeadamente ao nível do investimento em candidaturas com efeitos em 2019. 

No ano de 2018 vamos manter o investimento no Grupo Informal de Indicadores de 

Benfeitores Particulares (GIIBP)11, com reuniões regulares para aprofundamento dos 

indicadores de performance e análise de campanhas de angariação de fundos. 

 

                  MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

OBJETIVO GERAL 

1. Aumentar as receitas provenientes de benfeitores particulares (8 a 10%). 

2. Lançar novas formas de captação de doadores e donativos através de meios digitais. 

3. Refletir e reposicionar os negócios sociais na estratégia de sustentabilidade financeira da organização. 

4. Mobilizar fundos de acordo com as linhas orientadoras do Plano Estratégico de Mobilização de Recursos. 

METAS 2018   

1. Pelo menos 200 mil euros provenientes de benfeitores particulares. 

2. Taxa de fidelização de 74% dos doadores repetentes e de 46% dos novos doadores. 

3. Pelo menos 220 novos doadores. 

4. Pelo menos 100 doadores recuperados. 

5. Pelo menos 5 mil euros provenientes de donativos online. 

6. Financiamentos na ordem dos 320 mil euros. 

Atividades J F M A M J J A S O N D 

Campanha reativação doadores inativos e adormecidos - Telemarketing                         

Campanha de crowdfunding Caparica-Pragal                          

                                                        
11 Grupo de trabalho constituído por inicitiva dos LD que junta várias organizações com experiência em angariação de 

doadores particulares. 
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Campanhas Projeto (STP Cidade e CSPC)                         

Campanha online STP Cidade                          

Campanha Natal                         

Campanha de Apadrinhamento - Captação Novos Benfeitores                         

Campanhas RSFletim)                         

Dinamização de vendas merchandising             

Acompanhamento e monitorização das ações AF na formação             

Apoio às ações de AF nas missões             

Inquérito de satisfação dos benfeitores LD                         

Manutenção e melhoramentos da Base de Dados                         

Comunicação com benfeitores LD                         

Dinamização de Grupo Inter-institucional de Doadores Individuais             

Reflexão estratégica sobe Negócios Sociais             

Monitorização Plano Estratégico de Mobilização de Recursos 2016-2020                         

Monitorização e avaliação trimestral                         
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6. IMAGEM E COMUNICAÇÃO EXTERNA 

Com a conclusão da elaboração do documento relativo ao Plano Estratégico de Comunicação 

2018-2020, pretende-se começar a concretizar-se a sua implementação no dia-a-dia da 

organização. O Plano tem como principais objetivos: i) o aumento do número de voluntários 

missionários, ii) o crescimento do número de benfeitores particulares e iii) o desenvolvimento 

da notoriedade LD. 

Para o início de 2018 destaca-se o lançamento de um novo website institucional, integrado 

no novo Portal dos Jesuítas em Portugal - Ponto SJ. A partir daí será revista a estratégia de 

comunicação LD nas redes sociais, afinando a presença institucional no Facebook e alargando 

ao Instagram. Passará também a ser possível fazer diretamente donativos online. 

Para reforçar a divulgação dos LD com vista à mobilização de potenciais voluntários, 

continuarão a ser dinamizadas as equipas regionais de divulgação e passará a existir a figura 

de Responsável Nacional de Divulgação, com o objetivo de ao longo de todo o ano e de forma 

descentralizada, dar a conhecer os LD e o seu trabalho, através de novas e diversas ações, 

estabelecidas num Plano Anual de Divulgação. 

 

COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

OBJETIVO GERAL 

1. Orientar a intervenção de acordo com o Plano Estratégico de Comunicação 2018-2020. 

2. Renovar e reforçar a comunicação LD através de meios digitais, nos media e através de uma nova 

parceria comercial. 

3. Aumentar e diversificar as ações de apresentação e divulgação dos LD com vista ao aumento do 

número de voluntários. 

4. Promover maior coerência da comunicação interna e externa LD, nomeadamente ao nível de uma 

abordagem integrada e segmentada dos meios de comunicação usados. 

METAS 2018 

1. Lançamento do novo website LD, com 40.000 utilizadores e 68.000 visitas ao longo do ano. 

2. 20.000 'Gostos' no Facebook e inicío da presença no Instagram, com 500 'Seguidores' até ao final 

do ano. 

3. Plano de Media definido e implementado com vista a uma abordagem proativa com a comunicação 

social, traduzido em 100 referências nos media (incluindo presença na web). 

4. Grande reportagem num meio de comunicação generalista. 

5. Instrumentos de comunicação a funcionar de forma focada, integrada e com mais aposta na 

imagem (site, redes sociais, boletim, newsletter, e-mail, mailing list de anciãos, folhetos 

institucionais). 

6. Constituição de um Grupo de Trabalho interinstitucional para partilha de experiências na área da 

Comunicação. 

7. Dinamização das 3 Equipas de Divulgação constituidas nos núcleos de Coimbra, Lisboa e Porto, 

com uma média anual de 8 atividades por núcleo. 

8. 750 Participantes nas sessões de apresentação e divulgação LD, correspondentes a cerca de 36 

ações de divulgação/ano. 

9. Realização de um Estudo de Notoriedade da “Marca” LD. 
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Atividades J F M A M J J A S O N D 

Implementação e acompanhamento Plano Estratégico de Comunicação 
   

         

Lançamento novo website LD                         

Arranque da presença no Instagram              

Dinamização da comunicação digital             

Elaboração e monitorização de Plano de Media Anual                         

Participação em eventos e media              

Reportagem em Angola              

Elaboração trimestral de Boletim Informativo             

Elaboração trimestral de Newsletter                         

Visita e recolha de material de comunicação no terreno pela Responsável 

da Comunicação e Imagem 
            

Desenvolvimento de Video Promocional Voluntariado LD e Video SA                          

Desenvolvimento Flyer Promocional Voluntariado LD             

Elaboração do Plano de Divulgação anual              

Implementação de ações de divulgação LD              

Dinamização de Sessões de Apresentação LD 
             

Elaboração e dinamização de campanha de consignação fiscal             

Preparação e dinamização de campanha comercial “presente solidário”             

Apoio à elaboração e lançamento de campanhas AF              

Constituição e dinamização de Grupo Interinstitucional              

Realização de Estudo de Notoriedade              

Negociação de parcerias com agências de publicidade e comunicação                         

Monitorização e avaliação trimestral              
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7. PARCERIAS E REDES 

De acordo com o plano de ação de relação com os stakeholders chave dos LD, continuará a 

ser dada prioridade ao fortalecimento de relações estratégicas com entidades que se traduzam 

em complementaridades relevantes no terreno, além das parcerias chave de implementação 

com as dioceses, as entidades públicas locais e as organizações da sociedade civil. Nesse 

sentido, em 2018 todas as missões verão reforçadas as suas parcerias em áreas específicas, 

que pemitirão a concretização reforçada de objetivos estratégicos. 

Em Benguela, tratando-se de uma missão em fase final de transferência de projetos, o trabalho 

em parceria será especialmente relevante com a Paróquia N. Sra da Graça, a associação 

Elavoko, a Igreja Tokoista, a associação Epongoloko Lyukai e todos os membros do Grupo 

Comunitário do Bairro da Graça, em especial os da equipa de coordenação. Para avaliar a 

experiência do Grupo Comunitário e ajudar à disseminação da sua prática, terão lugar duas 

novas parcerias, uma com a GLOCALDECIDE, mais particularmente com o professor doutor 

Rogério Roque Amaro, e outra com a associação cultural Bismas das Acácias. Será ainda dada 

continuidade à parceria com o CLESE, o Instituto Jean Piaget, a ADPP – Ajuda de 

Desenvolvimento de Povo para Povo e o Grão – grupo de voluntariado de curta duração do 

CREU - Centro de Reflexão e Encontro Universitário. Será reforçada a colaboração com a 

Mosaiko – Instituto para a Cidadania. 

Em Moçambique, da mesma forma irá ocorrer a conclusão da intervenção em Cuamba, pelo 

que as parcerias com a Diocese de Lichinga e a Universidade Católica de Moçambique – 

Faculdade de Agricultura continuarão a ser estratégicas. Será renovada a parceria com a FEC 

- Fundação Fé e Cooperação e a Escola Superior de Educação Paula Frassineti, no âmbito das 

Escolinhas Comunitárias do Niassa. Uma nova parceria será negociada e implementada com 

vista à realização de um documentário sobre as Escolinhas Comunitárias. No final de 2018 

serão concluidas as relações de colaboração com as escolas secundárias e a escola técnica 

profissional de Cuamba no projeto de empreendedorismo. 

No caso de S. Tomé e Príncipe, além das parcerias em curso, com destaque para a Associação 

de Moradores e a Escola Básica do Bairro da Boa Morte e para a Escola Básica de Porto Alegre, 

a Associação Comunitária Yogo e a Câmara Distrital de Caué, continuará a parceria com os 

MOVE para os projetos de empreendedorismo. Serão ainda levadas ao terreno novas parcerias, 

nomeadamente com a GLOCALDECIDE que fará uma análise cruzada do Grupo Comunitário de 

Porto Alegre com o Grupo Comunitário da Graça, com o MEF – Movimento de Expressão 

Fotográfica, com o Teatro do Viriato e com um especialista em marketing. 

Em Portugal, para a implementação da nova missão de desenvolvimento local na Caparica-

Pragal, será reforçada a parceria com a Companhia de Jesus, envolvendo de forma especial o 

Centro Social e Paroquial Cristo Rei, o Centro Juvenil P. Amadeu Pinto, a Paróquia S. Francisco 



  PLANO DE ATIVIDADES 2018 - 52 

Xavier e o Gabinete de Comunicação da Província. Será ainda realizado um trabalho em 

colaboração com os Gambozinos, o MEF e a Câmara Municipal de Almada. 

Os Leigos para o Desenvolvimento, como membros da CAS - Comissão de Apostolado Social, 

continuarão a estar ativamente envolvidos na implementação e monitorização do Plano 

Estratégico do Setor Social da Companhia de Jesus em Portugal e na organização da 3ª 

Assembleia Social a ter lugar em março. 

Também o envolvimento em redes e plataformas será continuado de acordo com a pertinência 

e a mais-valia das participações em causa. No caso da Plataforma das ONGD, os LD renovaram 

para um segundo mandato a sua participação no Conselho Fiscal, passando a assumir a função 

da presidência. No caso da Xavier Network, os LD continuam muito ativos no grupo de trabalho 

de Voluntariado, estando previsto um novo encontro europeu. Continuará também a 

participação no CLIP – Recursos e Desenvolvimento, uma rede territorial em Lisboa que 

permite uma reflexão sobres processos participativos de desenvolvimento comunitário, na 

Confederação Portuguesa de Voluntariado, na Assembleia Diocesana de Movimentos e Obras, 

na Rede de Voluntariado Missionário e no Conselho Nacional das Missões. 

No terreno, é de relembrar ainda a dinamização das redes locais territoriais dinamizadas pelos 

LD, como é o caso dos três Grupos Comunitários em Porto Alegre, no bairro da Boa Morte e 

no bairro da Graça e de dois Conselhos Consultivos no âmbito de projetos de empoderamento 

de mulheres, um em Porto Alegre e outro em Benguela. Em 2018 iniciará o processo de 

disseminação de grupos comunitários, estando previsto o lançamento de um a dois novos 

Grupos em Angola. Em S. Tomé, os LD são membros da FONG – Federação das Organizações 

Não Governamentais e da Rede Bio, uma rede que reune as organizações com preocupações 

ambientais. 

Quanto à produção de conhecimento e sistematização de práticas, atendendo às dificuldades 

que têm ocorrido no envolvimento efetivo e comprometido de universidades, nomeadamente 

no âmbito de mestrados e investigações, para 2018 esta tentativa continuará a ser limitada, 

até que se reúnam condições favoráveis a este propósito. 

 

REDES E PARCERIAS 

OBJETIVO GERAL 

1. Transferir a gestão total dos projetos para os parceiros locais em Benguela e Cuamba. 

2. Enriquecer a intervenção no terreno com novas parcerias. 

3. Potenciar a participação estratégica dos LD em plataformas e redes. 

METAS 2018 

1. Parcerias na área da cultura, desenvolvimento comunitário, marketing e comunicação em 

implementação. 

2. Parceria com a Província Portuguesa da Companhia de Jesus (PPCJ) reforçada e com plano de 

capacitação institucional definido e em implementação na missão da Caparica-Pragal. 
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Atividades   J F M A M J J A S O N D 

Implementação e avaliação das parcerias no terreno                         

Participação no Grupo de Voluntariado da Xavier Network                         

Participação na Plataforma das ONGD                         

Participação na Comissão de Apostolado Social             

Implementação de parceria com PPCJ 
            

Reflexão e balanço sobre parcerias e redes chave a participar             

Participações e representações institucionais                         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo que acaba de ser exposto no atual Plano de Atividades, o ano de 2018 será um tempo de 

concretização, de autonomização de vários projetos e de arranque de uma nova missão. Será 

ainda uma fase de estudo e de decisões estratégicas relativamente às novas missões a arrancar 

no final de 2018 e em 2019. O Plano Estratégico 2016-2020 continuará a ser o documento 

orientador dos Leigos para o Desenvolvimento, como se confirma pelas perspetivas de 2018, 

mas a prática, a atenção à realidade concreta e o espírito de abertura à inovação, não deixarão 

de trazer caminhos novos, ainda hoje desconhecidos. 

 

Apesar de não ser possível prever os efetivos resultados a alcançar, a confiança no trabalho 

desenvolvido permite-nos encarar o ano de 2018 com esperança e com grande motivação. 

Sabemos que será um ano exigente, com grandes mudanças e que nos irá desinstalar, mas 

está nas nossas mãos colocar os meios e as energias necessárias para que tudo aconteça. Ao 

encarar cenários de incerteza o desafio chave será encontrar o equilíbrio entre uma ação 

focada nas missões e projetos atuais e a implementação de experiências piloto que nos podem 

trazer aprendizagens e pistas para novos rumos. Que o Senhor nos dê a ousadia para não 

deixarmos de procurar caminhos novos e a fé para aceitar os seus desígnios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Antes de mais nada, reconheçamos isto: temos talentos, somos «talentosos» aos olhos de Deus. Por isso ninguém pode considerar-

se inútil, ninguém pode dizer-se tão pobre que não possua algo para dar aos outros. Somos eleitos e abençoados por Deus, que 

deseja cumular-nos dos seus dons. […] Ora não é fiel a Deus quem se preocupa apenas de conservar, de manter os tesouros do 

passado, mas, como diz a parábola, aquele que junta novos talentos é que é verdadeiramente «fiel» (25, 21.23), porque tem a 

mesma mentalidade de Deus e não fica imóvel: arrisca por amor, joga a vida pelos outros, não aceita deixar tudo como está. 

[…] O Senhor, que tem compaixão das nossas pobrezas e nos reveste dos seus talentos, nos conceda a sabedoria de procurar o que 

conta e a coragem de amar, não com palavras, mas com obras.” 
 

Papa Francisco, Homilia do I Dia Mundial dos Pobres 


