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“Os conflitos locais e o desinteresse 

pelo bem comum são 

instrumentalizados pela economia 

global para impor um modelo cultural 

único. Esta cultura unifica o mundo, 

mas divide as pessoas e as nações, 

porque “a sociedade cada vez mais 

globalizada torna-nos vizinhos, mas não 

nos faz irmãos” 
 

Papa Francisco in Fratelli Tutti 
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Nota Introdutória  
O Plano de Atividades da Rosto Solidário para 2021, apresentado neste documento, elenca o conjunto de 

atividades previstas para o mesmo ano. Este mesmo plano de atividades decorre do Plano Estratégico 2017-

2022 e para 2021 assumimos as seguintes atividades estratégicas por eixo: 

 

Eixo estratégico I - Alargar a base de participação e envolvimento dos stakeholders 

próximos na vida da Rosto Solidário, potenciando recursos existentes 

Implementação de um novo modelo, transversal e unificador, de gestão do voluntariado. A 

formação também será trabalhada no sentido de atualizá-la e integra-la com projetos e 

competências atuais. 

"A Casa onde a reflexão é crítica e a ação solidária" 

 

Eixo estratégico II - Consolidar e afirmar as competências chave da Rosto Solidário 

transversalizando as áreas de intervenção 

Promover a transversalização das áreas atraés de um maior cruzamento de pessoas em equipas 

de trabalho por projeto. Por outro lado, procuraremos desenvolver projetos que cruzam a Educação 

e a Cidadania Global e o Apoio à Família em temáticas como o upcycling, as competências 

emocionais, o voluntariado, entre outras. 

"Rosto Solidário: do Mundo para o Mundo" 

 

Eixo estratégico III - Aumentar a cultura e as práticas de avaliação para reforçar a eficiência 

e eficácia da tomada de decisões 

Redigir um conjunto de procedimentos de funcionamento e de tomada de decisão que regulem a 

associação. Através da função de coordenador pretendemos que durante o ano esteja 

implementado um sistema de monitoria e reporte operacional e financeiro da associação. 

"Aprender com a experiência, sustentar o futuro" 

 

O conjunto de atividades apresentado está organizado nas seguintes secções: Educação e Cidadania Global, 

Apoio à Família, Cooperação para o Desenvolvimento. A estas acrescem ainda a secção atividades de 

suporte. 

As secções dedicadas às áreas de atuação apresentam uma breve apresentação da mesma, seguida da 

listagem de serviços / projetos / atividades e sua calendarização ao longo do ano. 
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I. Educação e Cidadania Global 
A área de Educação e Cidadania Global, enquadra e cruza projetos de Educação para o Desenvolvimento e 

Cidadania Global, formação e promoção do voluntariado local, europeu e para a cooperação, mobilidades 

europeias de aprendizagem e outras ações de capacitação e aprendizagem ao longo da vida. 

Neste sentido, a EDCG é fulcral no seio da RS porque procura a transformação social, promovendo a 

alteração de comportamentos, despertando a consciência crítica e influenciando a própria intervenção no 

seio das outras áreas de intervenção da Associação. A operacionalização desta área de atuação procura estar 

alinhada com as orientações presentes na Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento. 

Ao longo de 2021 dar-se-á continuidade à implementação dos projetos e iniciativas decorrentes de 

compromissos assumidos anteriormente e, por outro lado, dar-se-á início a novos projetos, entretanto já 

aprovados e, eventualmente, outros ainda em avaliação - mediante a sua aprovação. 

Neste sentido, abaixo neste documento são listados as atividades e projetos para 2021 e destacamos o 

seguinte ao nível da: 

• Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global - o reforço da Educação para o 

desenvolvimento a nível local e também o trabalho ao nível dos objetivos de desenvolimento 

sustentável, do ambiente, do discurso ódio, da radicalização, entre outros. 

• Educação, Cultura e Juventude - o aprofundamento do trabalho que partindo das artes se trabalham 

a inclusão e as migrações, o bullying ou a inteligência emocional; o uso de ferramentas digitais e de 

gamificação; o trabaho em temáticas juvenis sobre empregabilidade, dependências, deficiência, 

lazer, violência de género e no namoro. 

• Voluntariado e Participação - a continuidade na aposta no voluntariado europeu e no voluntariado 

nacional de jovens e adultos ao serviço da comunidade, incluindo novas dinâmicas de capacitação e 

de upcycling, e num redobrado esforço para que as oportunidades europeias para os jovens sejam 

para todos e em especial para os que têm menos oportunidades. 

 

Projeto/ Subárea 
2021 

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

Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global 

Parcerias Locais para a Educação para o Desenvolvimento                        

STAIRWAY TO SDG                         

RIGHTS - Respect Is the Goal, Hate speech Threatens Sport integrity             

Believe in Europe: Supporting the creation of a new European 
citizenship among the new generations             

Escola dos Direitos / Feira sem preconceito                         
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Educação, Cultura e Juventude 

ProSpecT - Promote reSPECt and Tolerance             

EXODUS             

I.TALES - Integration Through Arts to Enhance Society             

SIEP 2 – Social Education Through Educational Pills and Gamification             

Gymkhana 5.0: Cultural Heritage for Youth             

The Gamification of employment             

Healthy leisure for the prevention of addictions             

Exchange of good practices in the accessibility of electronic 
platforms             

Voluntariado e Participação 

Programa Anual de Voluntariado / VP             

Pessoas e Planeta - Corpo Europeu de Solidariedade – Voluntariado             

Eurodesk, Intercâmbios e formação de jovens                         

 

II. Apoio à Família 
O Apoio à Família (AF), constituído pelo Gabinete de Serviço Social, Gabinete de Psicologia e Banco de 

Recursos promove o apoio a indivíduos e famílias em situação de risco, exclusão e/ou vulnerabilidade social.  

Os serviços promovidos por esta área de intervenção pretendem contribuir para a redução de situações de 

carência e/ou vulnerabilidade, para a melhoria das condições de vida dos indivíduos/famílias no sentido da 

inclusão social e contribuir para a aquisição e/ou fortalecimento das competências dos mesmos, 

promovendo assim a autonomização dos agregados familiares. 

Em 2021 prevê-se a continuidade das atividades da área Apoio à Família, privilegiando o trabalho em 

parceria e cooperação com a Rede Social Concelhia. 

Num contexto de pandemia e de crise económica antecipamos que as necessidades aumentem e se 

intensifiquem, sendo que a procura de apoio alimentar se irá intensificar, assim como pedidos de apoio a 

nível de vestuário e/ou mobiliário, prevendo-se o aumento de números de agregados familiares a serem 

apoiados. Também os desafios da educação das crianças e jovens com menos oportunidade é neste contexto 

uma enorme preocupação ao nível do gabinete de psicologia, obrigando a uma reconfiguração do próprio 

método de aprendizagem, e revelando mais um desafio à intervenção com estes. 

Além disso, destacamos dois novos projetos que envolverão indivíduos apoiados pela ação social e os 

voluntários: Projeto Novo-de-Novo - ateliers de upcycling, onde se reinventa objetos e/ou tecidos 

danificados e/ou antigos, dando nova vida e utilidades a estes; Horta Solidária, com vista a enriquecer os 

cabazes alimentares com produtos alimentares frescos e biológicos de forma a potenciar uma alimentação 

equilibrada dos beneficiários de apoio social. 
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Projeto/ Subárea 
2020 

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

Gabinete de Serviço Social                         

Gabinete de Psicologia                         

Banco de Recursos                         

Projeto Carpa             

Projeto Solidário - COmpetências para a VIDa - COVID2021             

Projeto Novo-de-Novo - Ateliers de Upcycling             

Projeto Horta Solidária             

 

III. Cooperação para o Desenvolvimento 
A Cooperação para o Desenvolvimento, enquadrando projetos de desenvolvimento e programas de 

voluntariado para a cooperação, assentes em estratégias de capacitação e empoderamento, desenvolvidos 

em parceria com entidades presentes junto das comunidades, dando-se preferência ao trabalho com a 

Congregação Passionista e aos países de expressão portuguesa. 

Em 2021 daremos continuidade ao trabalho que tem vindo a ser implementado em anos anteriores ao nivel 

do apoio à missão de Calumbo em recursos e trabalho voluntário e também no apoio à Dioese de Pemba em 

Moçambique. Apesar da pandemia procuraremos logo que possível retomar e apoiar as situações 

emergentes nos contextos que temos cooperado. A situação de violência e guerra em Cabo Delgado 

preocupados e a crise que se agrava em Angola também. 

Projeto/ Subárea 
2021 

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

Centro de Recursos Educativos do Calumbo - Angola                         

Solidariedade com Cabo Delgado - Moçambique                         

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. 
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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                         

Considerações Finais 
O Plano de Atividades para 2020 é a base da intervenção da Rosto Solidário, alinhada, acima de tudo, com o 

Plano Estratégico 2017-2022. 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 2020 por não se conhecer ainda o resultado das respetivas avaliações. 

Por outro lado, 2020 foi um ano particularmente positivo em assegurarmos para os anos seguintes (2021-

2022) um conjunto de projetos financiados que nos farão crescer. 

Neste tempo de incertezas, planear 2021 foi um exercicio de esperança e de confiança! 

 

 

 

 

 

 

“O individualismo não nos torna mais livres, mais iguais, mais irmãos. A mera soma dos interesses individuais 

não é capaz de gerar um mundo melhor para toda a humanidade. Nem pode sequer preservar-nos de tantos 

males, que se tornam cada vez mais globais. Mas o individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer. 

Ilude. Faz-nos crer que tudo se reduz a deixar à rédea solta as próprias ambições, como se, acumulando 

ambições e seguranças individuais, pudéssemos construir o bem comum.” Papa Franciso in FRATELLI 

TUTTI 


