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Nota Introdutória
O Plano de Atividades da Rosto Solidário para 2020, 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.
Ao longo de 2020 será desenvolvido um novo processo de reflexão estratégica com vista à elaboração de um
novo plano para um período posterior.
O conjunto de atividades apresentado está organizado nas seguintes secções: Educação e Cidadania Global
(ECG), Apoio à Família (AF), Cooperação para o Desenvolvimento (CD). A estas acrescem ainda a secção
atividades de suporte.
As secções dedicadas às áreas de atuação apresentam uma brave apresentação da mesma, seguida da
listagem de serviços / projetos / atividades e sua calendarização ao longo do ano.
O Plano de Atividades 2020 da Rosto Solidário foi aprovado na XXVI Assembleia Geral Ordinária, realizada a
27 de novembro de 2019, em Santa Maria da Feira.
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I. Educação e Cidadania Global
Ao longo de 2020, por um lado, dar-se-á continuidade à implementação dos projetos e iniciativas
decorrentes de compromissos assumidos pela Associação Rosto solidário em 2010 e, por outro lado, dar-seá 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 em 2020, e destacamos que
continuaremos a enviar e a acolher voluntários no âmbito do programa Corpo Europeu de Solidariedade e
que teremos em implementação, dois projetos iniciados em 2019, no âmbito dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e da inclusão pela arte.
Projeto/ Subárea

2020
J
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M

A

M

J

J

A

S

O

N

D



The Gamification of employment
STARWAY TO SDG
I.TALES - Integration Through Arts to Enhance Society
Escola dos Direitos / Feira sem preconceito
Corpo Europeu de Solidariedade
Eurodesk
Intercâmbios e formação de jovens

II. 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 2020 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.
Projeto/ Subárea

2020
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Gabinete de Serviço Social
Gabinete de Psicologia
Banco de Recursos
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III. Cooperação para o Desenvolvimento
Em 2020 daremos continuidade ao trabalho que tem vindo a ser implementado em 2019 e anteriores. Desde
2018 que temos vindo a implementar dois projetos Erasmus + que envolvem países da América e de Africa.
Além disso, temos dado continuidade ao programa anual de voluntariado para a cooperação e apoio aos
Missionários Passionistas em Calumbo nas áreas da educação e formação.
Projeto/ Subárea

2020
J
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M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Centro de Recursos Educativos do Calumbo
VP - Voluntariado Passionista
PROJETO SIEP - Generating social inclusion through
Education Pills and Theatre of Oppressed around the world
GEM - Gender Equallity matters

IV. Atividades de Suporte
Ao longo do ano dar-se-á continuidade à dinâmica regular de comunicação e angariação de fundos que tem
vindo a ser implementada nos últimos anos.
No âmbito das suas áreas de atuação a Associação Rosto Solidário continuará a participar ativamente em
vários espaços de aprendizagem entre pares, trabalho colaborativos e coordenação setorial, associados a
cada uma das mesmas áreas no âmbito da representação institucional.
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.
Projeto/ Subárea

2020
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Comunicação
Angariação de Fundos
Formação contínua
Representação institucional
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Considerações Finais
O Plano de Atividades para 2020 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 2019 por não se conhecer ainda o resultado das respetivas avaliações.
Os órgãos sociais que tomarão posse no inicio de 2020 poderão, a partir desta proposta flexível e ancorada
nos princípios e plano estratégico em vigor, melhorar e complementar esta presente proposta que reflete os
compromissos e assumidos até ao momento.
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