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Nota Introdutória
O Plano de Atividades da Rosto Solidário para 2019, apresentado neste documento, elenca o conjunto de
atividades previstas para o mesmo ano. Este mesmo plano de atividades decorre do Plano Estratégico
institucional 2017-2020.
O conjunto de atividades apresentado está organizado em seis secções, três das quais correspondem às
áreas de atuação: Educação e Cidadania Global (ECG), Apoio à Família (AF), Cooperação para o
Desenvolvimento (CD). A estas acrescem ainda as secções dedicadas à Comunicação e Fundraising, à
Representação Institucional e à Formação Contínua.
As secções dedicadas às áreas de atuação apresentam em primeiro lugar uma narrativa dos projetos as
iniciativas promovidas no âmbito de cada uma delas, e, em segundo lugar, um quadro resumo dos respetivos
objetivos e atividades propostas. Nas secções dedicadas à Comunicação e Fundraising, à Representação
Institucional e à Formação Contínua apresenta-se um quadro resumo das atividades previstas. Finalmente,
este Plano apresenta ainda os recursos humanos afetos à execução das mesmas que, além do apoio de
voluntários e dirigentes, conta com uma equipa técnica de sele elementos, quatro a tempo inteiro e três a
tempo parceria e que totalizam o equivalente a seis pessoas a tempo inteiro.
O Plano de Atividades 2019 da Rosto Solidário foi aprovado na XXII Assembleia Geral Ordinária, realizada a
19 de novembro de 2018, em Santa Maria da Feira.
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I. Atividades Estratégicas Transversais
2019
Eixos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Atividades

EI - Alargar a base de

OE1. Otimizar o potencial

Promoção de espaços de encontro, formal e informal,

participação e

humano da estrutura e

entre a direção e os técnicos;

envolvimento dos

identidade organizacional

Organização de evento anual aberto a todos os

stakeholders próximos

existente

membros da associação;

(Missionários

Atualização e melhoria da base de dados de sócios e

passionistas, órgãos

doadores;

sociais, associados e

Dinamização de encontro estratégico entre a

voluntários locais) na

associação e Congregação Passionista;

dinâmica da Rosto
Solidário, potenciando
recursos existentes
EII - Aprofundar e

OE2. Afirmar o

Realização de encontro anual de voluntários;

afirmar as

conhecimento e

Planear a integração de um estágio;

competências chave

experiência (knowhow) a

da Rosto Solidário

nível local e regional, sob

transversalizando as

uma estratégia integrada

áreas de intervenção

de Educação e Cidadania

Explorar o programa Cidadãos Activos, a Linha ED e o
Erasmus+ para um programa integrado.

Global
OE3. Aprofundar a

Desenvolver novas candidaturas com parceiros ao

estratégia de intervenção

nível do voluntariado e formação;

a nível europeu e
internacional
EIII - Aumentar a cultura e as práticas de avaliação

Reuniões de direção com pelo menos 1 técnico;

para reforçar a eficiência e eficácia da tomada de

Definir um sistema de monitoria geral das atividades

decisões

da associação.
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II. Educação e Cidadania Global
Ao longo de 2019, por um lado, dar-se-á continuidade à implementação dos projetos e iniciativas
decorrentes de compromissos assumidos pela associação Rosto solidário em 2018 e, por outro lado, dar-se-á
início a outros projetos, entretanto já aprovados e, eventualmente, outros ainda em avaliação - mediante a
sua aprovação.
Neste sentido, abaixo neste documento, são listados os projetos em curso e que transitam para 2019 e
outros que terão início em 2019.

2.1. PROJETO CORPLAY
Ao longo de 2019, a RS dará continuidade à implementação do projeto CORPLAY, financiado pelo programa
Erasmus+ e promovido pela organização grega KEAN - Cell of Alternative Youth Activities. Enquanto parceira
a RS concorre para o objetivo de projeto que consiste em fomentar o papel do desporto na prevenção da
radicalização, desenvolvendo uma abordagem de base que responda a situações de intolerância, xenofobia e
discriminação que possa levar ao extremismo.

2.2. PROJETO MORE QUALITI
O projeto MORE QUALITI é uma parceria europeia, no âmbito do programa Erasmus+, para mobilidade de
pessoas que receberam previamente formação profissional. Visa promover a integração de desempregados
no mercado de trabalho Europeu a partir do acolhimento em empresas locais de adultos com formação
profissional.
O papel da RS é promover o acolhimento dos estágios e articular com empresas locais.

2.3. PROJETO GAMIFICATION EMPLOYMENT
O projeto é uma parceria europeia, no âmbito do programa Erasmus+, para a inovação de propostas
inovadoras do uso de jogos de tabuleiro em contextos de educação não formal para trabalhar competências
nos jovens. Decorrerá ao longo de 24 meses, 2019-2020, tendo como promotor a Fundación ASPAYM
(Espanha) e envolvendo quatro parceiros de Espanha, Itália, Roménia e de Portugal, a Rosto Solidário.
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2.4. PROJETO SEIP
O projeto Generating social inclusion through Education Pills and Theatre of Oppressed around the world SIEP é uma parceria de cooperação e capacitação nos domínios da juventude, no âmbito do programa
Erasmus+. Envolve dois países Europeus, Portugal e Espanha, e dois países da América, República
Dominicana e Paraguai, tendo como promotor a Fundación ASPAYM (Espanha).
O projeto surge da necessidade de se oferecer novas ferramentas a quem trabalha com jovens com vista à
inclusão dos jovens a partir de metodologias participativas, teatro do oprimido e pequenos vídeos. A
abordagem formativa partirá da realidade de pessoas portadoras com deficiência, minorias étnicas e povos
indígenas.

2.5. PROJETO GEM
O Projeto “Gender Equality Matters - GEM”, com a duração de 24 meses, visa promover a competências de
género e a partilha de práticas entre as várias organizações envolvidas. É liderado pelo parceiro da Tunísia e
envolve parceiros de Tunísia, Jordânia, Espanha, Líbano, Itália e Portugal e tem a duração de 24 meses, 20192020.

2.6. PROJETO FEIRA SEM PRECONCEITO
O Projeto “Feira Sem Preconceitos, unida pela diversidade” é promovido pela Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira em parceria com a Rosto Solidário e com o apoio da Rede Portuguesa das Cidades
Interculturais do Conselho da Europa. Em 2019 está prevista a conceção e implementação de uma
Campanha de Sensibilização sobre os rumores mapeados do concelho de Santa Maria da Feira, bem como a
iniciativa “Escola dos Direitos” - intercâmbio entre alunos e alunas do primeiro ciclo do ensino básico que
procura dar voz às e aos atores do Sul Global, nomeadamente Angola, e do Norte Global, nomeadamente
Portugal, concelho de Santa Maria da Feira no que refere aos desafios que encontram no seu quotidiano na
salvaguarda e garantia dos direitos humanos. Este projeto tem início e término em 2019.

2.7. WORKSHOPS DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL
Decorrente da sua afirmação enquanto ONGD, a RS recebe cada vez mais convites e solicitação para a
dinamização de ações de sensibilização e educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global, a nível local
e regional, junto de grupos com características diversificadas - crianças, jovens, adultos, entre outros - e em
parceria com entidades diversas, tais como escolas do ensino primário, instituições de ensino superior,
autoridades locais, organizações não-governamentais para o desenvolvimento, entre outras.
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Temáticas como Direitos Humanos, Cidadania, Voluntariado, Sustentabilidade e Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável são as mais frequentes no âmbito destes pedidos. Em conformidade com os
princípios de educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global importa referir que estas ações seguem
uma abordagem metodológica não-formal, com recurso a metodologias participativas que privilegiam o
conhecimento e a experiência de cada uma das pessoas envolvidas nas mesmas ações.

2.8. CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE
Em 2019 estarão em implementação diversos projetos de coordenação do acolhimento de voluntários em
Santa Maria da Feira em parceria com várias entidades de acolhimento locais. Ao longo do ano a RS terá,
consecutivamente, pelo menos sob sua coordenação 4 voluntários de longa duração (de 6 a 12 meses).
Serão elaboradas candidaturas de novos projetos, nos prazos estipulados para 2019, no sentido de manter a
regularidade de acolhimento de voluntários em Santa Maria da Feira no futuro e com vista a ter-se em
média 6 a 7 voluntários regularmente.
O envio de voluntários para outros países é também uma atividade que se pretende dar continuidade e para
tal aguardam-se respostas de parcerias em candidaturas estabelecidas em 2018 e serão estabelecidas novas
em 2019.

2.9. EURODESK
O Eurodesk é uma rede europeia de informação sobre oportunidades europeias e internacionais de
mobilidade para a aprendizagem e participação para jovens e profissionais de juventude. Apoia a União
Europeia na implementação da Estratégia de Juventude e do Programa Erasmus +. A sua principal missão é
sensibilizar os jovens para as oportunidades de aprendizagem e mobilidade europeias e internacionais e para
a cidadania ativa. Está presente em 35 países, sendo que em Portugal é representada pela Agência Nacional
Erasmus+ Juventude em Ação que coordena também a rede nacional de multiplicadores.
Em Santa Maria da Feira são dois os multiplicadores Eurodesk, a Rosto Solidário e o Gabinete da Juventude
da CMSMF, desde 2016. Enquanto multiplicador Eurodesk a Rosto Solidário planeia e executa um plano de
atividades próprio, em parceria com o Multiplicador Gabinete da Juventude.
O plano de atividades para 2019 tem como opção metodológica a intervenção em rede local e a educação
entre pares. Apresenta-se no quadro resumo as atividades previstas de forma sumária.
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2.10. INTERCÂMBIOS E FORMAÇÃO DE JOVENS
Os intercâmbios de jovens, ao abrigo do programa Erasmus +, constituem-se como experiências de
mobilidade internacional, que permitem desenvolver competências, tomar consciência de tópicos/áreas
temáticas socialmente pertinentes, descobrir novas culturas, hábitos e modos de vida, reforçar valores como
a solidariedade, a democracia e a amizade.
A formação e criação de redes no âmbito do programa Erasmus+ visa apoiar o desenvolvimento profissional
dos líderes juvenis e técnicos.

2.11. PRODUÇÃO E PARTILHA DE CONHECIMENTO
A Rosto Solidário procura promover a sistematização de conhecimento e aprendizagens oriunda da sua
prática. Assim, a organização tem vindo a investir, cada vez mais, na produção e partilha de conhecimento
no âmbito dos seus projetos e iniciativas. A título de exemplo de espaços de produção e partilha de
conhecimento, em 2019 está prevista a continuidade da participação da RS no projeto “Sinergias ED:
fortalecer a ligação entre investigação e ação na Educação para o Desenvolvimento em Portugal”,
promovido pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (CEAUP), CIDAC – Centro de
Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral e Fundação Gonçalo da Silveira (FGS).
Além disso, ao longo de 2019 pretende-se dar continuidade à participação em seminários, congressos,
tertúlias e outros espaços de reflexão mediante convite de outras entidades, em particular parceiras, com o
intuito de dar a conhecer o trabalho realizado pela organização e reflexão decorrente.

QUADRO RESUMO
Projeto/
Subárea

Objetivos

Atividades

CORPLAY

Fomentar o papel do
desporto na prevenção da
radicalização,
desenvolvendo
uma
abordagem de base que
responda a situações de
intolerância, xenofobia e
discriminação que possa
levar ao extremismo.

 Conceção de um Guia de Contra Narrativas focado
no desporto;
 Conceção de um catálogo de ofertas formativas e
de capacitação no âmbito da desradicalização,
dirigido a treinadores, monitores, professores e
dirigentes desportistas;
 Implementação das atividades do projeto a nível
nacional;
 Reuniões transnacionais do projeto e gestão geral
do mesmo.

Projeto MORE
QUALITI

Promover a formação e a

 Acolhimento em Portugal e integração em
empresas locais de adultos com formação
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integração de
desempregados de longa
duração no mercado de
trabalho Europeu.

Projeto
Gamification
Employment

Projeto SEIP

Criação de um kit para
formadores, técnicos de
juventude e líderes
juvenis.

Capacitar líderes juvenis e
técnicos de juventude
para trabalhar com jovens
a inclusão e a aceitação
das diferenças
Promover a integração de
género no trabalho com
jovens;

Projeto GEM

Projeto Feira
Sem
Preconceito

Workshops de
Educação para
a Cidadania
Global

Promover a partilha de
práticas e contextos
nacionais entre países do
norte e sul do mar
mediterrâneo.
Salientar os benefícios da
diversidade e da
interculturalidade e o seu
contributo para a
qualidade de vida no
Concelho de Santa Maria
da Feira

Alavancar o
reconhecimento da
relevância da ECG;

profissional.

 Recolha de dados relativo à dependência dos jovens
de aparelhos eletrónicos e ao uso de jovens de
tabuleiro na educação não formal;
 Criação de propostas, envolvendo os jogos, para
trabalhar competências;
 Testagem dos jogos com jovens;
 Disseminação.
 Envio de participantes portugueses para formação
de líderes juvenis e técnicos de juventude;
 Organização em Portugal de reuniões e formação
de líderes juvenis e técnicos de juventude.

 Reuniões transnacionais;
 Envio de participantes para uma formação de
líderes juvenis e técnicos de juventude:
 Dinamização de atividades, pelos participantes da
formação, no seu contexto nacional;
 Envio de jovens para um intercâmbio juvenil
 Disseminação da campanha online;

 Co-implementação da Campanha Anti-Rumor.
 Sessões de Intercâmbio entre estudantes de 10
turmas do ensino básico;
 Sessões
pedagógicas
com
professores/as
responsáveis pelas bibliotecas escolares no
concelho de Santa Maria da Feira;
 Compilação de um Guia de atividades para o
Intercâmbio entre Estudantes do Ensino Básico do
Primeiro Ciclo.
 Conceção e dinamização de um Ciclo de workshops
no Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas;
 Dinamização de workshops temáticos no âmbito do
projeto “Desafia-te”, promovido pela Câmara de
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Reforçar as práticas de
educação não formal.

Promover a cidadania
ativa europeia, a coesão
social e a diversidade
cultural;
Corpo Europeu
de
Solidariedade

Eurodesk

Proporcionar aos
voluntários/as a aquisição
de diversas competências,
entre elas linguísticas,
cívicas e sociais, culturais,
etc.
Informar jovens e técnicos
de juventude sobre
oportunidades de
mobilidade e
aprendizagem.

Promover a cidadania
ativa europeia, a coesão
social e a diversidade
cultural;
Intercâmbios e
Formação de
Jovens

Partilha de
Conhecimento

Proporcionar aos jovens
oportunidades de
participação em
mobilidades juvenis de
aprendizagem.
Aprofundar a reflexão
concetual sobre Educação

Santa Maria da Feira;
 Realização de um Ciclo de workshops sobre Direitos
Humanos,
Cidadania
e
Voluntariado
no
Agrupamento de Escolas de Ferreira de Castro,
Oliveira de Azeméis;
 Realização de atividades e iniciativas pontuais em
instituições educativas e outras, mediante convite
e/ou solicitação.
 Divulgação do programa e de oportunidades;
 Estabelecimento de parcerias e elaboração de
candidaturas;
 Gestão de projeto de acolhimento;
 Seleção, formação e envio/acolhimento de
voluntários;
 Acolhimento dos voluntários em Portugal ao nível
do alojamento, alimentação e transporte local;
 Formação linguística e apoio pessoal aos/às
voluntários/as;

 Abertura regular do espaço físico Eurodesk na RS;
 Utilização e dinamização do FirstClass, numa
perspetiva de divulgação bidirecional;
 Ações de capacitação de jovens disseminadores e
técnicos de juventude;
 Ações de divulgação e informação em momentos
culturais e educativos de referência e em suportes
web.
 Envio de jovens Portugueses para participarem em
intercâmbios de jovens em países Europeus;
 Envio de jovens e técnicos/ líderes juvenis para
participarem em formações em países Europeus;
 Organização de intercâmbio e formações em
Portugal com participantes provenientes de outros
países.

 Participação no Projeto “Sinergias ED”, promovido
pela Fundação Gonçalo da Silveira, o Centro de
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e Cidadania Global, bem
como Cooperação para o
Desenvolvimento;
Dar a conhecer as práticas
e as aprendizagens da RS,
decorrentes da sua
atuação.

Estudo Africanos da Universidade do Porto e o
Centro de Intervenção para o Desenvolvimento
Amílcar Cabral;
 Participação em Seminários, Colóquios e outros
sobre ECG;
 Produção de artigos de opinião e científicos.

RECURSOS HUMANOS:
Andreia Soares, Carla Azevedo, Maria João Oliveira e Paulo Costa
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III. Apoio à Família
Os serviços promovidos pelo Apoio à Família (AF) procuram contribuir para a melhoria das condições de vida
de indivíduos/famílias no sentido da sua inclusão social.
Em 2019 prevê-se a continuidade das atividades do Gabinete de Serviço Social, do Gabinete de Psicologia e
do Banco de Recursos. Privilegia-se o trabalho em rede e parceria e a articulação concertada entre os vários
serviços.
O apoio técnico à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Maria da Feira (CPCJ) que tem sido
prestado desde dezembro de 2016 não tem ainda assegurado a sua continuidade para 2019. Não obstante, a
RS continuará representada na Comissão Alargada da CPCJ através de uma técnica cooptada para o efeito.

3.1. GABINETE DE SERVIÇO SOCIAL
O Gabinete de Serviço Social é uma resposta de atendimento e encaminhamento que articula
permanentemente com outras entidades que compõem a rede social concelhia.
Faz atendimento, apoio e orientação a indivíduos e famílias em situação de risco, exclusão e/ou
vulnerabilidade social, pela articulação interna com outros serviços do Apoio à Família e pelo
encaminhamento para as respostas sociais mais adequadas.

3.2. GABINETE DE PSICOLOGIA
O Gabinete de Psicologia atende crianças e jovens em situação de risco, exclusão e/ou vulnerabilidade social
no sentido de desenvolver competências que permitam reconhecer as suas emoções e os seus pensamentos
de modo a que sejam capazes de gerir e autorregular os seus comportamentos.
O gabinete de psicologia privilegia o trabalho em rede, especialmente com entidades com responsabilidade
em matéria de infância e juventude.

3.3. BANCO DE RECURSOS
O Banco de Recursos, resposta fortemente consolidada, contribui para a redução de situações de carência e
para a melhoria das condições de vida de indivíduos e famílias em situação de risco, exclusão e/ou
vulnerabilidade social apoiando-os, em articulação com outras entidades de primeira linha, com géneros
alimentares, vestuário e calçado, mobiliário diverso e eletrodomésticos e têxteis-lar.
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São atividades regulares do Banco de Recursos: campanhas de angariação de alimentos, recolha e atribuição
de mobiliário diverso e eletrodomésticos, triagem, armazenamento e organização de materiais provenientes
de doações. Está prevista a sua continuidade em 2019.

QUADRO RESUMO
Projeto/
Subárea

Objetivos

Gabinete de
Serviço Social

Identificar e apoiar
situações de risco,
vulnerabilidade e/ou
exclusão social.

Gabinete de
Psicologia

Desenvolver competências
que permitam à
criança/jovem reconhecer
as suas emoções e os seus
pensamentos de modo a
que sejam capazes de gerir
e autorregular os seus
comportamentos.

Banco de
Recursos

Contribuir para a redução
de situações de carência e
para a melhoria das
condições de vida de
indivíduos/famílias em
situação de
vulnerabilidade/exclusão
social no sentido da
inclusão social.

Atividades
 Atendimento e encaminhamento social.

 Avaliação e acompanhamento psicológico.

 Apoio alimentar, em vestuário e calçado,
mobiliário diverso, eletrodomésticos e têxteislar;
 Angariação e recolha de alimentos e outros bens;
 Triagem, organização e armazenamento dos
materiais.

RECURSOS HUMANOS
Sofia Silva, Sara Bastos, Maria João Oliveira, Carla Azevedo, José Leite, Voluntários/as
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IV. Cooperação para o Desenvolvimento
Em 2017 deu-se início ao apoio à Biblioteca dos Missionários Passionistas em Calumbo – Angola e em 2019
continuar-se-á a trabalhar no mesmo sentido.

4.1. CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DO CALUMBO
Tendo o espaço físico - Imbondeiro do Saber - e o acervo bibliográfico mínimo pretende-se em 2019
reforçar-se o acervo e dar continuidade à capacitação de locais em que a biblioteca se torne num espaço
ativo de promoção e disponibilização de recursos educativos. A RS pretende apoiar tecnicamente os
Missionários Passionistas, parceiro local, nesse objetivo.

4.2. VOLUNTARIADO PASSIONISTA
A RS continuará a desenvolver missões de Voluntariado para a Cooperação com base no programa anual do
Voluntariado Passionista composto por plano anual de formação, angariação de fundos e missão
internacional de pelo menos um mês em Calumbo - Angola no verão e em outras alturas do ano.

4.3. REFORÇO DE PARCERIAS
Em 2018, decorrente das linhas do plano estratégico, foram encetadas diligências junto de potenciais
parceiros com vista a identificar necessidades que possam ser alvo da colaboração da RS. Desse resulta o
diálogo com a Diocese de Pemba.
Em 2019 prevemos dar início a um processo de diagnóstico de necessidades e planeamento de ação com a
Diocese de Pemba.
Procurar-se-á ainda dar viabilidade a candidatura que envolva parceiros dos Países Africanos de Língua
Portuguesa no âmbito do programa Erasmus+.

QUADRO RESUMO
Projeto/
Subárea

Objetivos

Centro de
Recursos
Educativos do

Impulsionar a qualidade da
educação em Angola, com

Atividades
 Dinamização de atividades formativas;
 Reforço da biblioteca;
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Calumbo Imbondeiro do
Saber

Voluntariado
Passionista

Reforço de
Parcerias

enfoque no ensino primário
e secundário e nas
oportunidades de
aprendizagem ao longo da
vida, a partir de espaços
educativos não-formais
Promover missões de
voluntariado para a
cooperação

Estabelecer parcerias de
longo prazo com parceiros
locais.

 Apoio técnico.

 Programa anual de formação;
 Ações de angariação de fundos;
 Planeamento, envio e acompanhamento dos
voluntários.
 Realização de diagnóstico de necessidades (com
ida ao terreno) e linhas de ação definidas;
 Articular a relação entre VP e os parceiros locais
em Angola;
 Elaboração de candidatura(s).

RECURSOS HUMANOS
Manuel Pires, Conceição Santos, Bruno Dinis, voluntários/as, Paulo Costa e Andreia Soares
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V. Comunicação e Fundraising
As áreas de atuação de comunicação e fundraising assumem-se como áreas transversais da dinâmica da
Associação. Assim, no que respeita à Comunicação, em 2019, dar-se-á continuidade à dinamização do
website institucional, das páginas nas redes sociais e à promoção de inserções de imprensa.

QUADRO RESUMO DE COMUNICAÇÃO
Objetivos
Promover a visibilidade das
ações e projetos em curso.

Promover o envolvimento de
sócios e sócias, doadores e
amigos e amigas na dinâmica da
Associação.
Contribuir para o
reconhecimento/notoriedade
institucional.

Atividades
 Dinamização dos canais das redes sociais institucionais;
 Atualização permanente da página de internet oficial, quer no que
respeita às seções dinâmicas, quanto às secções estáticas.
 Publicação e disseminação do boletim informativo institucional;
 Comemorações do aniversário da RS.

 Inserções de imprensa com uma periodicidade adequada à
dinâmica e atividades da associação

RECURSOS HUMANOS
Maria João Oliveira

Já no que respeita às ações de fundrasing, prevê-se continuar a trabalhar no conhecimento e
reconhecimento da organização junto de sócios e sócias e outras pessoas que possam vir a sê-lo, bem como
de doadores. A submissão de candidaturas, a nível local, nacional e internacional, em permanência é outra
das atividades com vista a fundrasing, que permite a sustentabilidade da organização e, por conseguinte, a
prossecução da Missão da RS.
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QUADRO RESUMO DE FUNDRAISING
Objetivos
Captar recursos financeiros e
materiais em prol da atividade da
RS.
Garantir a sustentabilidade da RS
e o cumprimento da sua missão.

Desenvolver a consciência na
sociedade civil da necessidade de
participar, apoiar e envolver-se
nas organizações sem fins
lucrativos.

Atividades
 Organização de eventos;
 Angariação de novos/as sócios/as e doadores.

 Associação a marcas (como patrocinadores/colaboradores);
 Candidaturas: Camões ICL, Erasmus +, EEA Grants, Fundações,
Setor Privado, entre outras).
 Campanhas: consignação fiscal do IRS;
 Marketing direto: a relação próxima com sócios e sócias permite
fidelizar os/as mesmos/as.

RECURSOS HUMANOS
Toda a equipa técnica
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V. Representação Institucional e
Formação Contínua
No âmbito das suas áreas de atuação, Educação e Cidadania Global, Apoio à Família, Cooperação para o
Desenvolvimento, a Associação Rosto Solidário participa ativamente em vários espaços de aprendizagem
entre pares, trabalho colaborativos e coordenação setorial, associados a cada uma das mesmas áreas. A
representação institucional nos vários mecanismos e iniciativas de carácter local, regional e nacional,
enunciados no quadro resumo abaixo, é assegurada pela equipa técnica.

QUADRO RESUMO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Objetivos
Acompanhar as agendas
nacionais de cooperação para o
desenvolvimento e educação
para o desenvolvimento e
cidadania global;

Atividades
 Participação em seminários e outros eventos junto de doadores,
congéneres e autoridades públicas e privadas.


Plataforma Portuguesa das ONGD:



Enquanto membro da direção da Plataforma assegurar a
presença nas reuniões da mesma, o seguimento de assuntos
gerais e dos pelouros que a RS integra e participar em
reuniões com associadas, congéneres, parceiros e entidades
públicas;
Participação e/ou Facilitação das reuniões mensais
(presencialmente ou à distância) do Grupo de Trabalho de
Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global
(GTEDCG)
Participação ativa nas atividades promovidas pelo GTEDCG;
Participação nas assembleias gerais e reuniões temáticas
extraordinárias.

Reforçar o trabalho em rede.






▪ Rede Social Concelhia:
Afirmar o trabalho realizado
pela RS ao nível do AF na
intervenção social local;
Investir no trabalho em rede
com as instituições da rede
social concelhia.



Participação no Conselho Local de Ação Social;



Participação no Fórum Social da União de Freguesias Santa
Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo;



Participação na comissão alargada da CPCJ.

17

PLANO DE ATIVIDADES 2019

Representar o trabalho da
Psicologia da RS na Rede de
Psicólogos Concelhia e estreitar
a comunicação entre os
diferentes interventores.
Representar o trabalho da
Psicologia da RS e discutir casos
com acompanhamento médico
no CHEDV

Dar resposta a pedidos de
representação

 Reuniões de intervisão de Psicólogos da Rede Concelhia com vista
à discussão de casos partilhados e formação.
 Articulação com outras entidades de intervenção psicológica nos
casos em acompanhamento na consulta de psicologia RS.

 Participação nas reuniões do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens
em Risco, facilitada pelo Centro de Saúde de Santa Maria da Feira
para facilitar a discussão e intervenção em casos partilhados pela
Rede Concelhia e simultaneamente pelo Serviço de Pediatria e
Pedopsiquiatria do CHEDV.
 Participação em eventos e iniciativas pontuais relevantes no
âmbito das diferentes áreas de atuação da RS.

RECURSOS HUMANOS
Equipa Técnica

No sentido de criar condições para o desenvolvimento de competências das e dos profissionais que
constituem a equipa técnica da Rosto Solidário, será promovida a sua participação em iniciativas e ações de
formação contínua.

QUADRO RESUMO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA
Objetivos
Assegurar a formação contínua
de todos os elementos da
equipa técnica da RS;

Atividades
 Participação dos colaboradores em ações de formação de âmbito,
local, nacional ou internacional, em temáticas e contextos
relevantes para as áreas de atuação da organização.

Garantir a especialização da
equipa técnica da RS.
RECURSOS HUMANOS
Equipa Técnica
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Considerações Finais
O Plano de Atividades para 2019 é a base da intervenção da Rosto Solidário, alinhada, acima de tudo, com o
Plano Estratégico 2017-2020. No entanto, não deixa de ser suficientemente flexível para incorporar novas
necessidades e projetos que surjam (e que venham a ser financiados) desde que estejam em conformidade
com os princípios gerais e estratégicos.
Importa ressalvar que no presente plano não foram descritas em pormenor as candidaturas a alguns
projetos submetidos em 2018 por não se conhecer ainda o resultado das respetivas avaliações.
O mesmo está devidamente articulado com o orçamento, concebido com base na prudência, e a
implementação deste necessita de uma equipa de 6 pessoas a full time ou da soma de pessoas a full time e a
part time que totalize isso mesmo. Caso hajam novos projetos aprovados essa equipa terá de ser reforçada.

19

ORÇAMENTO 2019

ROSTO
SOLIDÁRIO
Orçamento 2019

Orçamento 2019

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados á exploração
Outros Rendimentos e Ganhos

(+)
(+)
(+)

4.000 €
103.125 €
92.000 €

CMVMC
Fornecimento e serviços externos
Gastos com o pessoal
Outros Gastos e Perdas

(-)
(-)
(-)
(-)

0€
18.000 €
115.000 €
65.960 €

EBITDA (RESULTADO ANTES DE
DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO
E IMPOSTOS)

(=)

165 €

Gastos/reversões de depreciação e amortização

(-)

400 €

EBIT (RESULTADOS OPERACIONAIS)

(=)

- 235 €

Juros e rendimentos similares obtidos

(+)

235 €

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

(=)

0€

Imposto sobre o rendimento do período

(-)

0€

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

(=)

0€
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