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Papa Francisco, Evangelii Gaudium 

Nesta citação do Papa assenta a identidade dos LD, a razão maior pela qual existimos e nos renovamos 
continuamente, evangelizadores através da oração e do trabalho.  

O Papa Francisco definiu outubro de 2019 como um M ês M issionário Extraordinário. Em Portugal a 
Conferência Episcopal alargou este mês para um ano que arrancou em outubro de 2018. A chamada da 
atenção do Papa para a importância da missão leva-nos também a estar mais atentos enquanto corpo à 
forma como fazemos missão, ao testemunho que somos, à vontade de estar junto dos mais frágeis e fazer 
caminho com eles. Que este seja um ano de aprendizagem inspirados também por esta reflexão de Igreja.  

No nosso trabalho concreto, este ano de 2019 será um ano de encerramento e de abertura missões. 
Alegramo-nos com estes encerramentos, porque na vida dos LD representam o resultado do nosso 
trabalho, a capacitação dos agentes locais, mais empoderados para continuarem os projetos 
autonomamente. Este é o objetivo primeiro da nossa missão.  

Em 2019 encerram as missões de Benguela e Moçambique. Em Angola teremos, a partir de julho, uma 
nova missão no interior da província de Benguela, na Ganda. O arranque será ainda de aprofundamento 
de diagnóstico mais participativo, identificação de necessidades sociais, pastorais, mas também de arranque 
de projetos, destacando-se a implementação de um grupo comunitário.  

Em Moçambique já foi identificado o local da nova missão LD, o Gurué, na província da Zambézia. Este 
ano de 2019 será ainda de aprofundamento de diagnóstico e de preparação do arranque da missão, 
previsto para 2020 (identificação do território específico de intervenção e dos parceiros locais, angariação 
de financiamentos, definição de toda a logística de arranque de uma missão).  

Ao mesmo tempo em Portugal estamos a consolidar a missão na Caparica-Pragal em parceria com a 
Companhia de Jesus. Confirmamos a pertinência desta missão conjunta, a afirmação da validade dos nossos 
princípios de atuação num território urbano português mas ainda há um trabalho de diagnóstico participado 
em curso bem como a continuidade do trabalho com os jovens e mulheres.  

Em Portugal destacamos também o desafio da sustentabilidade do Centro S. Pedro Claver. Nos últimos 
dois anos o CSPC tem tido uma dificuldade acrescida de mobilização de voluntários, especialmente para o 
apoio a estudantes de secundário, de atração de novos alunos e de angariação de fundos (financiamentos). 
Assim, este será um ano importante de reflexão alargada sobre a viabilidade do CSPC.  

2019 será também um ano de olhar para dentro com vista à melhoria organizacional, à implementação de 
novas formas de gestão e ao desenvolvimento de competências de forma alargada. Direção e equipa 
executiva estão comprometidas com este processo de capacitação promovido pela Fundação Manuel 
Violante e que decorrerá durante quase todo o ano. Continuaremos a apostar na diversificação das fontes 
de financiamento e na procura de novos caminhos, com vista à redução da dependência de financiamentos 
externos.  

Em 2019 procuraremos que os LD, com os seus projetos, os seus voluntários nas missões de África e 

(Evangelii Gaudium), dando testemunho especialmente junto daqueles a quem servimos. 

A Direção da Associação 
Dezembro 2018 
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Parecer do Conselho Fiscal 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

- ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES 2019 - 

 

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 2019. 

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 2019 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 1.462,09€, ~0,3% dos custos. 
 A estimativa dos custos e proveitos parecem-nos devidamente justificados, face 

aos fatores subjacentes inerentes às atividades previstas para o ano de 2019 da 
Associação, face a algum grau de incerteza dos resultados da execução das 
mesmas, e nomeadamente ao encerramento da Missão de Cuamba – Moçambique 
e de Benguela - Angola, e à abertura de uma nova Missão na Ganda – Angola. 

 É de ressalvar positivamente o reforço através de uma nova campanha (“face to 
face”), potenciando a angariação e a fidelização de doadores particulares, tendo 
em conta que esta fonte de receita, face a outros tipos de receitas tem 
historicamente demonstrado ser resiliente, previsível, e, tipicamente, de 
crescimento continuado. 

 As atividades propostas para o ano de 2019 exigirão um esforço inferior na 
angariação de proveitos de menos de ~15% e um decréscimo de custos de ~10% 
em comparação com o orçamento de 2018, no entanto a situação líquida prevista 
não será tão favorável como a projetada em 2018 (~30.000€ vs ~1.500€). 

 Tendo em conta, todas estas situações, 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 2019 e como tal damos parecer favorável de que sejam aprovados. 

Lisboa, 31 de dezembro de 2018 

 

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 2019 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 2019 
será um tempo especial em Angola, com a conclusão da missão em Benguela e a abertura de uma nova 

missão na Ganda. Será finalizado o diagnóstico no Gurué para preparar a abertura da nova missão em 
Moçambique, será um tempo de afirmação da missão da Caparica-Pragal, depois do seu arranque em 
2018, e será ainda avaliada a viabilidade de funcionamento do Centro S. Pedro Claver em Lisboa. 

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 pertencem 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 serão também tidos em conta, como é o caso do Plano de Desenvolvimento Social 2018-
2021 de Almada. 

Em 2019, os Leigos para o Desenvolvimento terão 6 missões no terreno, 4 em África  Porto Alegre e São 
Tomé em S. Tomé e Príncipe, Benguela e Ganda em Angola e duas em Portugal  Caparica-Pragal e Lisboa. 
Em Moçambique, os primeiros meses do ano serão dedicados à conclusão do trabalho de diagnóstico no 
Gurué, na província da Zambézia, seguindo-se um interregno no terreno até a abertura da nova missão. 
No total, com a reformulação e reagrupamento de alguns projetos, estarão em execução 18 projetos que 
beneficiarão mais de 40.000 pessoas e 200 organizações locais. Para esse objetivo a nível local, estarão 
implicados cerca de 400 recursos humanos (15%  com remuneração e 85%  voluntários) e, além das 
parcerias chave de implementação, estarão a ser geridas no terreno pelo menos 15 parcerias em áreas tão 
diversas como cultura, juventude, marketing, desenvolvimento comunitário, direitos humanos, 
comunicação e divulgação. Em Angola, a intervenção no Bairro da Graça chegará ao final em junho e 
paralelamente será preparada a abertura da nova missão na Ganda, mais concretamente no Alto 
Catumbela, prevista para julho. Em M oçambique, depois de 20 anos, irá concluir a presença LD em Cuamba 
e feito o último investimento na disseminação da experiência das Escolinhas Comunitárias do Niassa, e será 
concluído o trabalho de diagnóstico no Gurué, que ajudará a identificar o território específico de 

intervenção para arrancar em 2020. No caso de S. Tomé e Príncipe continuarão as duas missões em curso, 
sendo de destacar um novo projeto na área das economias criativas no Bairro da Boa Morte em São Tomé. 
Em Portugal, a nova missão em Almada, mais concretamente nas localidades da Caparica-Pragal, terá os 
seus desenvolvimentos e a viabilidade do Centro S. Pedro Claver será avaliada à luz da redução do número 
de professores, de alunos e de fundos.  

Ao nível do capital humano, em 2019 os LD irão manter o número de voluntários contando com 13 

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 abertura de um novo núcleo de formação em Évora e uma nova edição do 
modelo intensivo de formação de voluntários em Lisboa. 

A sustentabilidade financeira e organizacional continua a ser um objetivo estratégico dos LD, esperando-
se um ano de 2019 com maior exigência a este nível mas a conseguir dar continuidade ao bom desempenho 
dos últimos anos e manter a autonomia financeira, continuando o exercício de contenção de custos e 
ampliando fundos e o número de doadores particulares, incluindo a experimentação de uma campanha 
face to face e a exploração do universo digital em atividades de angariação de doadores. O primeiro 
semestre do ano será especialmente forte ao nível de execução de financiamentos, sendo um ano que 
precisará de investimento na elaboração de novas candidaturas, especialmente para Ganda, Porto Alegre e 
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Gurué. Assim, prevê-se a gestão de 14 financiamentos no mínimo, sendo uma exigência acrescida ao nível 
do trabalho de report e accountability. 

Em relação à área de comunicação, uma nova parceria estratégica será desenvolvida com a agência 

Excentric Grey que irá permitir a construção de uma imagem mais integrada entre as várias campanhas, 
será lançado o novo website e reforçada a presença digital, e será realizada uma nova reportagem no 

terreno. A campanha de consignação fiscal será novamente uma forte aposta de comunicação e de 
visibilidade da causa LD, será lançado um novo livro infantil e será experimentada a realização de uma 
campanha com uma marca comercial por ocasião do Natal. 

No seguimento do diagnóstico organizacional concluído no final de 2018, em 2019 os LD estarão 
empenhados na Academia de Gestão Social, uma iniciativa promovida pela Fundação Manuel Violante, 
com o objetivo de reforçar as suas competências internas e de otimizar processos e formas de 
funcionamento. 

No terreno, nas missões destacam-se ainda os seguintes desafios para 2019: 
 Dar corpo e consistência ao Centro Cultural Comunitário e ao Centro de Recursos Educativos e 

Formativos de Porto Alegre, reforçar o papel do Grupo Comunitário e autonomizar as dinâmicas 
socioeconómicas dos grupos culturais e desportivos. 

 Consolidar a intervenção no bairro da Boa Morte em torno de uma abordagem de marketing territorial, 
com destaque para o projeto piloto promovido pelo Grupo Comunitário de recolha comunitária do lixo 
e para o projeto (re)criar o bairro em torno das economias criativas. 

 Divulgar e disseminar a experiência do Grupo Comunitário do Bairro da Graça em território angolano, 
recorrendo ao teatro como forma de mobilização das comunidades e entidades locais. 

 Concluir o processo de capacitação do projeto Epogonloko Lyukai1 e do Espaço Criança que ficarão a 
funcionar autonomamente e de forma sustentável em junho de 2019. 

 Dar início à nova missão da Ganda, com a instalação de residência para os voluntários e lançamento 
do Grupo Comunitário do Alto Catumbela. 

 Concluir o processo de diagnóstico no Gurué com vista à identificação do novo território específico de 
intervenção em Moçambique. 

 Dar consistência ao recém-criado Grupo Comunitário da Caparica-Pragal e aprofundar a intervenção 
com os jovens e as mulheres. 

 Analisar a viabilidade do Centro S. Pedro Claver e o seu futuro. 

 

O Plano de Atividades 2019 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 

 
  

                                                        
1 Mudança da Mulher. 



  PLANO DE ATIVIDADES 2019 - 7 

1. PROJETOS E ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

Em 2019 os Leigos para o Desenvolvimento terão no terreno 6 missões em África e Portugal, estreando a 
sua nova missão na Ganda, em Angola. Dedicar-se-á ainda a preparar a nova missão em Moçambique, 
mas que abrirá apenas em 2020. 

 

1.1. M ISSÃO DE PORTO ALEGRE 

 

Na missão de Porto Alegre as metas definidas para 2019 continuam a enquadrar-se na consolidação do 

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 associados à riqueza do património material e 
imaterial, mas que necessitam ainda de ser consolidadas num processo de autonomia crescente.  

Como âncora da intervenção, apresenta-se o Grupo Comunitário que reúne as forças vivas do território 
numa dinâmica de reflexão-ação. Este modelo de governança partilhada e integrada foi avaliado em 2018 
e deu origem a uma sistematização da experiência pelo Professor Doutor Rogério Roque Amaro2, docente 
no ISCTE e investigador e especialista na área do desenvolvimento local e economia social e solidária, 
prevendo-se para 2019 a disseminação desta prática com o lançamento de um manual sobre Grupos 
Comunitários. Aliado a este trabalho, prevê-se uma avaliação externa à intervenção LD em Porto Alegre, 
que deverá trazer pistas sobre o futuro da presença LD neste território. Por um lado, deverá equacionar-se 
o investimento a realizar ainda em Porto Alegre (por exemplo, ao nível de novos projetos associados a 
questões de infraestruturas - água, saneamento, energia elétrica ou ao nível do marketing territorial e novas 
respostas culturais para turistas), sendo capaz de definir um prazo limite para esta intervenção, por outro 
lado, deverá equacionar-se um possível plano de alargamento, considerando a itinerância de algumas 
respostas.  

Destaque-se ainda, que no seguimento da parceria com o Movimento de Expressão Fotográfica (MEF) e 
do processo de recolha e divulgação de histórias através da fotografia participativa levado a cabo em 2018, 
irá promover-se um Percurso Interpretativo para atrair mais turistas ao território. 

De forma previsional, estarão a ser geridos três financiamentos, nomeadamente o Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua (CICL), o MTSSS  Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social 
e a Fundação Calouste Gulbenkian, sendo necessário reforçar a elaboração de novas candidaturas. 

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, concluindo a elaboração do Roteiro de Desenvolvimento 

de Porto Alegre, assinando e levando à prática o acordo prévio de transferência e reforçando a 

dinâmica da equipa de coordenação e de subgrupos de trabalho; 
 Consolidar a dinâmica associativa do Grupo Forte da Comunidade de M alanza, enquanto agente de 

desenvolvimento de Malanza, mantendo a sua ligação ao Grupo Comunitário e reforçando-a e 
partilhando-a enquanto prática/ modelo associativa/ o bottom-up; 

 Comprometer a comunidade local na gestão do Centro Cultural Comunitário, definindo os respetivos 
modelos de gestão e plano de sustentabilidade e promovendo o seu funcionamento regular em paralelo 
com a dinamização do Percurso Interpretativo das Histórias de Porto Alegre; 

                                                        
2 No âmbito de uma parceria com a GlocalDecide. 
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 Promover a autonomia total dos grupos de surf de Porto Alegre e de Bulaué de Ponta Baleia, 
reforçando a componente de marketing, geração e gestão de receitas e de dinamização de atividades 
para turistas, procedendo aos processos de transferência de projeto (incluindo a assinatura de acordo 
de transferência); 

 Consolidar as respostas do Centro de Recursos Educativos e Formativos (CREF), 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 acompanhamento de novas iniciativas 
económicas como fator de crescimento socioeconómico; 

 Consolidar o Grupo de M ulheres de Porto Alegre - Grupo rabá só cá dá tê3 , reforçando o processo 
de estruturação do Grupo (com o suporte do Conselho Consultivo do projeto), mantendo a aposta na 
sua participação cívica (designadamente apoiando a sua participação no Grupo Comunitário) e na 
formação, reforçando os negócios já existentes e alargando a resposta às mulheres de Porto Alegre 
Praia e Sede (através de um novo ciclo de formação); 

 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 missionários do distrito e 
tirando partido da nova construção da capela de S. Pedro em Porto Alegre; 

 Definir um plano de conclusão e/ ou alargamento da missão de Porto Alegre em função de uma 
avaliação externa, das necessidades e das condições reais de sustentabilidade. 

Apresenta-  

 Grupo Comunitário de Porto Alegre 
 Promoção e valorização da cultura e património 
 Centro de Recursos Educativos e Formativos (CREF) 
 Empowerment de Mulheres de Porto Alegre - Grupo rabá só cá dá tê4  

 
Ao nível da pastoral pretende-se, como se explicitou nos objetivos estratégicos, fazer uma reflexão de 
fundo com os responsáveis da Paróquia e com a comunidade local, mas, irá, por enquanto, manter-se o 
foco em 3 eixos prioritários que dão corpo ao previsto no 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 iii) revitalização da Pastoral e Liturgia (coro, leitores, terço 
semanal nas comunidades, intercâmbios, participação dos grupos locais em atividades de âmbito nacional). 

 

I. GRUPO COM UNITÁRIO de PORTO ALEGRE 

OBJETIVO GERAL 
Capacitar a sociedade civil, consolidando, autonomizando e divulgando a dinâmica de funcionamento do Grupo 
Comunitário de Porto Alegre (GCPA) como prática de trabalho integrado, em rede e articulado com as autoridades locais 
e como promotor de coesão territorial e da melhoria do bem-estar das populações mais vulneráveis. 

M ETAS 2019 

1. Grupo Comunitário de Porto Alegre (GCPA) como interlocutor chave de PA, com funcionamento consolidado, 
regular e relevante, com a participação de pelo menos 90%  das entidades presentes no território. 

2. Roteiro de Desenvolvimento 2019-2021 concluído e em implementação, 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 
agentes comunitários reforçadas. 

                                                        
3 Só quem trabalha tem. 
4 Só quem trabalha tem. 
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4. Experiência de governança local e de práticas do GCPA divulgadas em STP como exercício de democracia 
participativa. 

5. Grupo Forte da Comunidade de Malanza (GFCM), com plano de ação e modelo de gestão definidos e 
implementados, como exemplo no território de uma experiência associativa bottom-up. 

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

A.1.1. Reuniões quinzenais de plenário do GC. 
32 entidades 
32 agentes 
comunitários 

                        

A.1.2. Ações permanentes e personalizadas de mobilização, 
sensibilização e/ ou negociação juntos dos membros do 
Grupo Comunitário. 

                        

A.1.3. Ações de divulgação do GC no seio da comunidade: 
rádio, vídeo, eventos, etc. 

1.265 pessoas             

A.2.1. Conclusão da elaboração do Roteiro de 
Desenvolvimento 2019-2021, incluindo assembleias 
comunitárias. 

32 entidades 
60 habitantes 

            

A.2.2. Realização de atividades comunitárias entre 2 ou 
mais entidades. 

1.000 Habitantes  
(80%  da população) 

            

A.2.3. Capacitação e acompanhamento em contexto dos 
grupos de trabalho/ comités do GCPA. 

6-10 agentes 
comunitários 

            

A.3.1. Reestruturação e capacitação em contexto da 
Comissão de Coordenação. 

3-4 agentes 
comunitários 

            

A.3.2. Workshop sobre técnicas de animação comunitárias 
c/  prof. Roque Amaro. 15-20 agentes 

comunitários 

            

A.3.3. Ações de capacitação dos membros do GCPA.             

A.3.4. Revisão do Regulamento Interno, Estatutos e 
Logotipo. 32 entidades 

32 agentes 
comunitários 

            

A.3.5. Negociação e assinatura de acordo prévio de 
transferência de coordenação do GCPA. 

            

A.4.1. Seminários de divulgação do Manual e das práticas 
do GCPA em 2-3 distritos em STP. 

60 Participantes 
10-15 Entidades 

            

A.4.2. Workshops de Governança integrada a partir da 
prática do GCPA. 

15-25 Participantes             

A.4.3. Realização de Intercâmbio com o Grupo Comunitário 
do Bairro da Boa Morte 

56 entidades 
56 líderes 

            

A.5.1. Reuniões regulares do GFCM 20 associados             

A.5.2. Criação e implementação de plano trimestral de 
atividades do GFCM. 

450 pessoas             

A.5.3. Capacitação em contexto da Equipa de Direção.  4 dirigentes             

A.5.4. Participação ativa do GFCM nas negociações para 
eventual processo de realojamento da população de VM, 
em articulação com o GCPA. 

20 associados             

A.6.1. Avaliação externa Programa Rumo(s) ao Sul               

A.6.2. Monitorização e avaliação trimestral               

 

 

II. PROM OÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM ÓNIO 

OBJETIVO GERAL 
Promover o aumento da coesão social, a valorização e divulgação do património material e imaterial e do seu 
potencial socioeconómico, através do desenvolvimento do espírito associativo, comunitário e do aumento da oferta 
cultural, recreativa e desportiva. 

M ETAS 2019 

1. Centro Cultural Comunitário (CCC) a funcionar como espaço âncora de iniciativas locais, de forma regular e com 
gestão partilhada envolvendo a CDC, visitado por 250 turistas/ ano e a beneficiar pelo menos 60%  da população 
local. 
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2. Percurso Interpretativo em funcionamento, promovendo a cultura e o património local e explorando o seu 
potencial de desenvolvimento socioeconómico, dinamizado pelo CCC. 

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

4. Grupo de Surf  de Porto Alegre com funcionamento consolidado e autónomo. 

 

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

A.1.1. Capacitação contexto da Equipa de Gestão CCC 3 líderes                         

A.1.2. Capacitação contexto da Equipa de Programação 
Cultural do CCC. 

3-6 líderes 

                        

A.1.3. Elaboração e implementação do Plano de 
Sustentabilidade do CCC.                         

A.1.4. Funcionamento regular do CCC. 
250 pessoas  
(20%  pop.) 
250 turistas  

                        

A.1.5 Criação e implementação do plano anual de atividades do 
CCC.                         

A.1.6. Divulgação e implementação de parcerias do CCC c/  
operad. turísticos e unidades hoteleiras da região  

2-4 operadores 
turísticos                         

A.2.1. Formação de mediadores culturais locais.  10-15 pessoas                         

A.2.2. Conclusão da Montagem do Percurso. 50 pessoas                         

A.2.3. Definição do modelo de negócio para exploração do 
Percurso Interpretativo, com Direção e equipa de programação 
CCC. 

50 pessoas                         

A.2.4. Visitas guiadas ao Percurso Interpretativo. 
2-4 Mediad. 
150 Turistas                         

A.2.5. Ações promocionais do Percurso Interpretativo. 
5-10 Media e Op. 
Turísticos                         

A.2.6. Conclusão e promoção do website e vídeos de 
divulgação e promoção do percurso interpretativo.  

400 pessoas             

A.2.7. Apresentação do Documentário em Portugal e em S. 
Tomé. 

150 pessoas                        

A.3.1 Ensaios e reuniões do grupo de Bulaué de Ponta Baleia. 11 -12 pessoas                         
A.3.2. Capacitação e acompanhamento da equipa de 
sustentabilidade/ contabilidade grupo bulaué 

3 pessoas                         
A.3.3. Formalização do grupo bulaué e abertura de conta 
bancária 

3 pessoas                         

A.3.4. Fortalecimento e alargamento de parcerias para atuações 
para turistas. 

11 -12 pessoas                         

A.3.5. Atuações para turistas. 3.000 Turistas                         
A.3.6. Negociação e assinatura de acordo prévio e definitivo de 
transferência do G. Bulaué. 

11 -12 pessoas 

                        

A.3.7. Acões de capacitação para desenvolvimento de 
competências de autoavaliação, criação e expressão artística. 

                        

A.4.1. Capacitação em contexto da equipa de secretários do 
Grupo de Surf, incluindo a gestão de página de FB. 

3 jovens                         

A.4.2. Capacitação em contexto da equipa de contabilidade 
Grupo Surf . 

2 jovens                         

A.4.3. Criação e implementação de um plano anual de 
atividades Grupo Surf . 

20 jovens                         

A.4.4. Organização de torneio nacional e local de surf  50 participantes                         
A.4.5. Negociação e assinatura de acordo prévio e definitivo de 
transferência do G. Surf. 

20 jovens                         

A.4.6. Prestações de serviços: aulas de surf  e aluguer de 
pranchas.  

60 turistas 
20 jovens                         

A.5.1. Avaliação externa Programa Rumo(s) ao Sul              

A.5.2. Monitorização e avaliação trimestral                            
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III. CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS E FORM ATIVOS (CREF) 

OBJETIVO GERAL 
Estimular condições de empregabilidade e potenciar a oportunidade turística, proporcionando a oferta de formação 
profissional, de ações de desenvolvimento de competências e estimulando a atitude empreendedora e a autoiniciativa 
com vista ao autoemprego e/ ou à criação de atividades económicas.  

M ETAS 2019 

1. Centro de Recursos Educativos e Formativos (CREF) aberto à comunidade, com funcionamento regular no novo 
espaço, a beneficiar 50%  da população. 

2. 60 Pessoas a beneficiar de ações de formação na área das TIC e do turismo. 

3. Grupo de costura com modelo de negócio consolidado e autónomo. 

4. Criada uma nova resposta educativa ao nível das TIC, a beneficiar pelo menos 80 crianças e dinamizada por 
equipa técnica local. 

5. Programa de Apoio Escolar e de Desenvolvimento Artístico e Psicomotor implementado, a beneficiar pelo menos 
80 crianças e gerido por equipa local. 

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

A.1.1. Instalação de painéis solares no CREF                           
A.1.2. Capacitação em contexto da direção e da equipa 
do CREF 

9 pessoas  
(4 dir. + 5 eq.)                         

A.1.3. Elaboração modelo sustentabilidade CREF.                           

A.1.4. Funcionamento diário do CREF nas novas 
instalações, incluindo serviço de cópias, outras prestações 
de serviços, espaço de biblioteca. 

320 crianças 
300 adultos 
8-10 monitor. 

                        

A.2.1. Mobilização, capacitação e acompanhamento de 
formadores, inclui TIC. 

6-8 formadores                         

A.2.2. Realização de ações de formação inicial, de 
reciclagem ou aprofundamento em TIC para professores 
e para a comunidade local. 

4 monitores 
20 formandos                         

A.2.3. Realização de ações de formação na área do 
turismo e criação de produtos (inglês, guias 
turísticos/ mediadores, costura). 

40 formandos                         

A.3.1. Capacitação e acompanhamento em contexto aos 
processos de produção e venda. 

3-4 elementos                         

A.3.2. Ações teambuilding para reforço da coesão interna 
do grupo de costura. 

3-4 elementos                         
A.3.3. Negociação e assinatura de acordo de 
transferência do grupo de costura. 

3-4 elementos                         

A.4.1. Desenvolvimento de Projeto Educativo em TIC c/  
crianças EBPA (ex.: textos criativos no Word) 

40 crianças                         

A.4.2. Workshops TIC/ Multimédia (informática, 
fotografia, vídeo, som) 

20 crianças                         

A.4.3. Formação e capacitação em contexto aos 
monitores dos Cursos TIC. 

2 - 4 monitores 

                        

A.4.4. Oficina pedagógica equipa CREF p/  construção de 
Guião de formação TIC crianças.                         

A.5.1. Dinamização de atividades bissemanais de Reforço 
Escolar e de Desenvolvimento Artístico e Psicomotor - 
Programa de Apoio Escolar (PAE). 

40 crianças                         

A.5.2. Planificação e avaliação quinzenal do PAE. 8 - 10 monitores                         

A.5.3. Formação e capacitação em contexto à equipa do 
PAE, incluindo a criação de Manual Pedagógico. 

8 - 10 
monitores; 
1 Diretor 

                        

A.5.4. Dinamização de atividades mensais no âmbito 
artístico e desportivo 

30 crianças                         

A.5.5. Realização de Campos de Férias 60 crianças                         
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A.6.1. Avaliação externa Programa Rumo(s) ao Sul              

A.6.2. Monitorização e Avaliação Trimestral                            
 

 

IV. EM POW ERM ENT das M ULHERES de PORTO ALEGRE 

OBJETIVO GERAL 
Empoderar pessoal, social e economicamente as mulheres da Roça de Porto Alegre, através de um Programa de 
Desenvolvimento Multidimensional (PDM). 

M ETAS 2019 

1. Conselho 
Consultivo (CC). 

2. 30 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. 

3. Negócios de produção e venda de sabão e sabonete e de produção e venda de artesanato reforçados na sua 
estratégia de sustentabilidade. 

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

A.1.1. Definição de modelo de gestão do Grupo  10-15 mulheres                         

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

A.1.3. Encontros de partilha e convívio (PA, VM, PB). 20-30 mulheres                         

A.1.4. Programa de rádio de promoção dos direitos da mulher, 
sua cultura e divulgação das atividades do Grupo 

5-10 mulheres                         

A.1.5. Dinamização por parte das mulheres do PDM de pelo 
menos 2 iniciativas comunitárias. 

20 mulheres                         

A.1.6. Reuniões quadrimestrais do Conselho Consultivo.  6-8 consultores                         

A.1.7. Reuniões com parceiros com intervenção na área de género  2-4 entidades                         

A.2.1. Formação para a promoção da mulher, autoconhecimento, 
coesão grupal, valorização da mulher, incluindo testemunhos 
motivacionais 

10-15 mulheres                         

A.2.3. Visitas e partilha de experiências com grupos organizados 
de mulheres 

20 mulheres                         

A.2.4. Formação vocacional às mulheres tendo em conta as 
dimensões do emprego e autoemprego, modelos associativos, 
cooperativos e empresariais 

15 mulheres                         

A.2.5. Formação teórica e em contexto de serviços e ofícios num 
registo experimental e rotativo: ex. cuidados de infância, serviços 
domésticos, costura, culinária, padaria  

15 mulheres                         

A.3.1. Capacitação e acompanhamento em contexto aos 
processos de produção e venda de sabão e artesanato.  

10 mulheres 

                        

A.3.2. Desenvolvimento de estratégias de inovação, melhoria de 
produto e marketing.                         

A.4.1. Avaliação externa Programa Rumo(s) ao Sul              

A.4.2. Monitorização e avaliação trimestral                           

 

 

1.2. M ISSÃO DE SÃO TOM É 

 

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

da Boa M orte. 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 
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básica. Desde o início de missão os resultados anuais líquidos têm sido sistematicamente negativos, o que 
levou à decisão de fechar a missão no final de 2018. No entanto, fruto de novas candidaturas aprovadas, 
esta tendência foi invertida em 2018, pelo que se decidiu prolongar a missão pelo menos até 2020. Esta 
mudança de fundo prendeu-se sobretudo com a aposta crescente que se fez ao nível das economias 

criativas, capitalizando a riqueza cultural do território como fator de promoção identitária e de coesão 
social, mas também como fator de desenvolvimento socioeconómico. Este setor, muito relevante para o 
bairro em causa, tem vindo a ser alvo de atenção por parte dos financiadores e as candidaturas realizadas 
com este foco foram avaliadas positivamente quer junto do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, 
quer da Fundação Calouste Gulbenkian.  

O  Grupo Comunitário da Boa M orte continua a assumir um papel central na intervenção, e apresenta como 
desafio dar corpo a um projeto emblemático reconhecido na comunidade, em concreto a implementação 
de um M odelo Comunitário de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos.  

Ao nível da formação, mantém-se como desafio consolidar o funcionamento do CIC - Centro de 

Informática Comunitário, e alargar as respostas ao nível da formação profissional, tendo especial atenção 
às questões da economia criativa e do turismo. 

Sob a égide da Economia Criativa, pretendem-se criar novas respostas desde logo um Produto Turístico 

, que incluirá oferta ao nível do Tchiloli (teatro popular autóctone 
de S. Tomé), do comércio e artesanato, da gastronomia e da arte urbana. Associada a este programa 
cultural será criada a  que terá como meio privilegiado de divulgação uma App. 
Destacam-se neste âmbito as parcerias com o Teatro Viriato, o Arquivo 2375 e a Associação dos Artistas 

Plásticos Santomenses (AAPLAS). Para dar suporte a este Roteiro, dar-se-á continuidade aos processos de 
capacitação e inovação com o Grupo de Tragédia Formiguinha da Boa M orte e com os Comerciantes e 

Artesão locais. 
 
Definiram-se como objetivos estratégicos da missão: 

 Fortalecer a dinâmica do Grupo Comunitário do Bairro da Boa M orte 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 respostas conjuntas, intensificando a dinamização de ações 
concretas, contando com a implementação de um modelo comunitário de recolha de RSU e criando 
respostas de Arte Urbana, enquadradas no Roteiro da Boa Morte, em parceria com a Associação de 
Artistas Plásticos Santomenses (AAPLAS); 

 Dar continuidade ao processo de valorização do Tchiloli enquanto manifestação cultural endógena e 
simultaneamente como polo gerador de uma economia cultural criativa em S. Tomé, incluindo um 
projeto piloto de capacitação do Grupo de Tragédia Formiguinha da Boa M orte, em parceria com o 
Teatro Viriato, que promova não só o grupo, mas também o território; 

 Manter a integração da dinâmica dos Comerciantes da Boa Morte no âmbito do plano de ação do 
Grupo Comunitário e integrar a estratégia de promoção do comércio local no Roteiro Bairro da Boa 

M orte em parceria com o Arquivo 237; 
 Consolidar o funcionamento do 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 nas respostas de formação profissional e TIC. 
 

O trabalho na Boa Morte encontra-se atualmente estruturado em 3 eixos: 

 Grupo Comunitário do Bairro da Boa Morte 

                                                        
5 O Arquivo 237 pretende promover projetos culturais nas áreas do Design e da Tecnologia e artistas pré-

estabelecidos de forma a criar novas abordagens e renovar discursos. Trabalha com designers e artistas, cujo trabalho 

tem sido selecionado para apresentações em contextos de reconhecimento nacional e internacional. 
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 Projeto (re)Criar o Bairro  tchiloli, arte urbana, comércio e artesãos locais 
 CIC - Centro de Informática Comunitário e Formação Profissional 
 

Ao nível da Pastoral a linha de ação vai no sentido de oferecer uma dinâmica regular de encontro da 
comunidade católica do Bairro da Boa Morte promovendo, semanal e rotativamente em cada capela, 
oração comunitária (por exemplo rezar o terço), participando também nas Eucaristias quinzenais no Bairro. 
Irá também dar-se acompanhamento a um Grupo de Jovens (Jovens sem Fronteiras) da Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição (Paróquia que abrange o bairro da Boa Morte) e continuar-se-á a estimular o 
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 a colaborações pontuais em tempos 
litúrgicos mais fortes. Este ano respondeu-se também afirmativamente ao apelo da Diocese e da Paróquia 
da Sé, para ajudar no lançamento em S. Tomé de Equipas de Nossa Senhora. 

No âmbito da angariação de fundos (AF) pretende-se dar continuidade ao trabalho feito localmente e 
manter um dispositivo de AF estruturado e uma rede de padrinhos fidelizada, que continuem a apoiar a 
Organização e os seus projetos em S. Tomé e Príncipe. 

 

 

V. GRUPO COM UNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA M ORTE 

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, estimulando a participação e a capacitação de lideranças locais, através da 
dinamização do Grupo Comunitário. 

M ETAS 2019 

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. Processo de autonomização do GC em curso com reforço de competências da Equipa de Coordenação e Grupos 
de Trabalho, com necessidades priorizadas e 6 iniciativas/ colaborações comunitárias realizadas em articulação 
entre entidades do Bairro, a beneficiar pelo menos 20%  da população.  

3. Modelo comunitário piloto de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos criado e testado, com vista à melhoria do 
ambiente e imagem do bairro da Boa Morte. 

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

A.1.1. Reuniões mensais do Grupo Comunitário. 

33 Entidades     
40 Líderes 

                        
A.1.2. Capacitação e acompanhamento em contexto dos 
membros do GC.                         

A.1.3. Avaliação anual do GC.                         

A.1.4. Ações de divulgação do GC e das suas iniciativas. 4.000 Habitantes                         

A.1.5. Intercâmbio com o GCPA. 
59 Entidades  
66 Líderes                         

A.2.1. Realização de atividades comunitárias entre duas ou 
mas entidades. 

500 Habitantes                         

A.2.2. Capacitação e acompanhamento em contexto da 
equipa de coordenação do GC 

3 - 5 Pessoas                         

A.2.3. Reuniões periódicas com subgrupos de trabalho e 
respetiva capacitação em contexto. 

5 - 10 Pessoas                         

A 2.4. Realização de atividade comunitária que inclua 
geração de receita para o GC. 

33 Entidades     
40 Líderes                         
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A.3.1. Implementação e avaliação de modelo comunitário de 
recolha e deposição de RSU. 

4.000 Habitantes                         

A.3.2. Ações de sensibilização da comunidade para recolha 
RSU. 

30 líderes/ agentes 
amb. comunitários  
3.660 crianças e 
adultos 

                        

Monitorização e Avaliação Trimestral                            
 

 

VI. PROJETO (RE)CRIAR O BAIRRO 

OBJETIVO GERAL 
Promover o desenvolvimento socioeconómico e o marketing territorial do Bairro da Boa Morte, através da promoção 
de iniciativas culturais e comunitárias, transformando-o numa referência para as indústrias criativas e para o turismo 
urbano santomense.   

M ETAS 2019 

1. Comunidade da Boa Morte (re)conhecida de forma positiva pela sua população e pelo exterior, como polo de 
interesse cultural e artístico, visitada regularmente por turistas através do seu Roteiro, consubstanciando uma 
experiência piloto de Economia Criativa e Turismo Urbano. 

2. Grupo Tchiloli Formiguinha da Boa Morte (GT) com novos rendimentos, novas respostas artísticas e a assumir-
se enquanto agente de valorização do Tchiloli a nível local, nacional e internacional, participando ativamente na 
Rede de Tchiloli. 

3. Comerciantes do bairro da Boa Morte com novos rendimentos por via do crescimento das vendas e com novas 
ofertas de produtos e/ ou serviços com valor acrescentado associados ao artesanato e património cultural local. 

4. Projeto de arte urbana criado no Bairro da Boa Morte, a partir de uma base comunitária, promotor do turismo e 
da cultura material e imaterial. 

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

A.1.1. Criação e dinamização de programa cultural no Bairro da 
Boa Morte (BBM) - ). 

40 Turistas                         

A.1.2. Formação e capacitação em contexto de Mediadores 
Culturais Locais para exploração do Roteiro. 

4-8 Mediadores                         

Boa Morte, respetiva 
identidade gráfica, App e criação e implementação de plano de 
comunicação. 

200 visitantes da 
App                         

A.2.1. Formação e capacitação em contexto dos dirigentes do 
GTFBM (gestão e organização internas, marketing e geração de 
receita).  

5 dirigentes                         

A.2.2. Ensaios e reuniões do GTFBM 25 membros                         
A.2.3. Atuações do GTFBM dentro e fora do Bairro da Boa 
Morte. 

25 membros 200 
espetad.                         

A.2.4. 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 
GTFMB 
50 membros 
grupos tchiloli  

                        

A.2.5. Residência artística do GTFBM e a Rede Tchi lol i com 
equipa Teatro Viriato. 25 membros 

GTFBM 

                        

A.2.6. Criação de exposição sobre o Tchi lol i e apresentação de 
produtos artísticos promotores do Tchiloli, no Terreiro do GT. 

                        

 A.2.7. Ações coletivas ou individuais de promoção do Tchiloli 
junto de agentes turísticos (alojamentos, agências, guias, etc.).  

2-4 Dirigentes 

6-8 agentes 
turísticos 

                        

A.2.8. Realização da Semana do Tchiloli de S. Tomé. 
4-6 Grupos de 
Tchiloli   

50 participantes 
                        

A.2.9. Apoio à implementação do plano de negócios para 
venda de merchandising do Tchiloli. 

2-3 Grupos de 
Tchiloli                          

A.3.1. Reuniões regulares do Grupo de Comerciantes e sua 
participação no Grupo Comunitário. 

10-15 
Comerciantes 
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A.3.2. Capacitação do Grupo de Comerciantes do BBM para a 
adoção de uma estratégia coletiva de marketing e inovação.                         

A.3.3. Workshop de " desenvolvimento de produto"  e de 
incentivo à atividade criativa dos comerciantes e artesãos 
através da valorização do património cultural local e do 
melhoramento de produto. 

                        

A.3.4. Acompanhamento em contexto e implementação de 
processos de comercialização de produtos com valor 
acrescentado ou de novos produtos criados com base em 
técnicas artesanais locais. 

                        

4.1. Workshop de formação e produção artística e ecológica, 
dado por artista internacional e AAPLAS à comunidade local em 
parceria com o Grupo Comunitário do Bairro da Boa Morte.  

3-4 artistas 
10-15 Habitantes 
5 Membros 
GCBM 

                        

4.2. Exposição permanente de obras resultantes do workshop 
incluindo obras do artista internacional e AAPLAS em locais 
emblemáticos do BBM e sua divulgação a nível nacional e 
internacional. 

360 Turistas                         

Monitorização e Avaliação Trimestral                            
 

 

VII. CIC  CENTRO DE INFORM ÁTICA COM UNITÁRIO E FORM AÇÃO PROFISSIONAL 

OBJETIVO GERAL 
Proporcionar aos jovens e adultos do bairro da Boa Morte oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, 
criando respostas de promoção da empregabilidade, através da consolidação da resposta do Centro de Informática 
Comunitário (CIC). 

M ETAS 2019 

1. Centro de Informática Comunitário (CIC) com funcionamento regular, a oferecer formação em TIC à população 
e à comunidade escolar e com sustentabilidade reforçada. 

2. 75 Pessoas a beneficiar de novas ofertas formativas promovidas pelo CIC e pelo menos 10%  com possibilidade 
de frequência de estágio. 

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

A.1.1. Reestruturação e acompanhamento em contexto à 
equipa de gestão CIC. 

3 membros da 
equipa                         

A.1.2. Reuniões de parceria com a direção da AMBM e 
renovação do Acordo de Parceria. 

4 membros                         

A.1.3. Ações de formação em TIC para crianças, para a 
comunidade e/ ou líderes comunitários 

30-40 formandos 
2-4 Formadores                         

A.1.4. Prestações de serviços no CIC (ex: processamento de 
 

300 pessoas                         

A.1.5. Definição e implementação do Plano de Sustentabilidade 
e de Atividades do CIC. 

3 membros da 
equipa                         

A.2.1. Identificação e negociação de parcerias para o 
planeamento e implementação de cursos de formação, pondo 
em prática o protocolo com centro Budo-Budo. 

2-4 parceiros                         

A.2.2. Ações de formação (ex: amas familiares, hotelaria, 
culinária, pastelaria, transformação de produtos, atendimento 
ao cliente, gestão, geriatria, técnicas de procura de emprego). 

75 formandos                         

A.2.3. Estágios profissionais (ex. restauração, hotelaria, 
geriatria) 

8 estagiários                         

Monitorização e Avaliação Trimestral                            
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1.3. M ISSÃO DE BENGUELA 

 

2019 é um ano particular no caminho dos Leigos para o Desenvolvimento em Angola. Depois de 23 anos 
em Benguela, termina a missão na cidade de Benguela, mais concretamente no Bairro da Graça, dando 
lugar ao início de uma nova missão na Ganda, na zona do Alto Catumbela.  

Na missão de Benguela, 2019 será a conclusão do Programa de Desenvolvimento Comunitário do Bairro 

da Graça. Deste modo, os vários projetos dinamizados desde 2010, verão a sua gestão autonomizada 
através da sua transferência definitiva para os parceiros locais, as coordenações e direções próprias, 
consoante os casos.  

O Grupo Comunitário do Bairro da Graça beneficiará durante o primeiro semestre do ano de financiamento 

do Camões ICL e da M isereor, possibilitando a divulgação da prática do GC e a sua replicação em pelo 
menos dois outros locais em Angola  no Alto Catumbela (Ganda) e um outro local ainda por definir.  

O  projeto Epogonloko Lyukai6, com financiamento do Pact Fund da Deloitte e o apoio do Conselho 
Consultivo, reforçará a coesão interna do grupo de mulheres, a competência de coordenação e gestão do 
grupo e dos negócios coletivos, de maneira a transferir a responsabilidade total do projeto para o próprio 
grupo.  

No caso do Espaço Criança, e no seguimento das obras da nova infraestrutura iniciadas em 2017, prevê-
se a conclusão das obras nos primeiros meses de 2019, de maneira ao novo equipamento ficar equipado 
e capaz de acolher mais do dobro de crianças no ano letivo 2019. Simultaneamente a direção concluirá o 

seu processo de apropriação da nova orgânica de gestão e funcionamento do Espaço Criança. 

Ao nível da Mobilização de Recursos, em 2019 será um tempo para fidelizar benfeitores de forma a 
minimizar o impacto da saída dos LD de Benguela e abertura de nova missão na Ganda. Além de Benguela, 
passarão a ser desenvolvidos contactos no Huambo, dada a proximidade geográfica da Ganda. 

 Como objetivos estratégicos destacam-se: 

 Autonomizar a dinamização e coordenação do Grupo Comunitário do Bairro da Graça, reforçando as 
competências da comissão de coordenação e definindo um plano de prevenção de riscos; 

 Disseminar as práticas de governança partilhada do Grupo Comunitário do Bairro da Graça, 
sistematizadas no M anual de Práticas e M étodos sobre Grupos Comunitários e traduzidas na peça de 

 (em parceria com os Bismas das Acácias), para replicação da prática 
em pelo menos duas outras comunidades; 

 Concluir a capacitação da equipa de coordenação do projeto Epongoloko Lyukai, bem como a restante 
equipa, fortalecendo a sua identidade como rede de mulheres que em conjunto deseja crescer e 
autodesenvolver-se social e economicamente, assinando e implementando o acordo de transferência 
e supervisionando o desenvolvimento dos seus dois negócios, com apoio do Conselho Consultivo; 

 Concluir a obra e equipamento da infraestrutura do Espaço Criança (EC) transferindo o modelo 
pedagógico e executivo de funcionamento, enquanto resposta de complemento educativo para 
crianças no Bairro da Graça, e concluindo a autonomização do EC através da capacitação institucional 
da Direção e Equipa pedagógica; 

 Organizar um evento final de celebração pela autonomização dos vários projetos e de ação de graças 
pelos vários anos de missão em Benguela, assegurando a realização de uma reportagem televisiva com 
a TVI; 

 Fidelizar a rede de benfeitores LD em Benguela e Luanda. 

 

                                                        
6 Mudança da mulher. 



  PLANO DE ATIVIDADES 2019 - 18 

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 
 Projeto Epogonloko Lyukai - Mudança da Mulher 

 

Em 2019 os voluntários missionários não assumirão compromissos fixos na pastoral, uma vez que estarão 
apenas disponíveis até junho. Assim, acompanharão a vida da paróquia de Nª Senhora da Graça e 
disponibilizar-se-ão para qualquer apoio pontual. 
 
 

VIII. GRUPO COM UNITÁRIO do BAIRRO da GRAÇA 

OBJETIVO GERAL 
Promover e autonomizar 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, de acordo com as 
orientações do Roteiro de Desenvolvimento do Bairro da Graça, e disseminar e replicar as suas práticas de 
governança local noutros territórios em Angola. 

M ETAS 2019 

1. Grupo Comunitário do Bairro da Graça (GCBG) com funcionamento regular, relevante e autónomo, gerido pela 
equipa local de coordenação, com a participação de pelo menos 90%  das entidades presentes no território, 
incluindo as OSC, membros do poder local e tradicional, e aberto à comunidade local. 

2. Roteiro de Desenvolvimento do Bairro da Graça 2017-2022 em implementação e avaliado pelos membros do 
GCBG, incluindo as autoridades locais e tradicionais, a beneficiar pelo menos 20.000 pessoas/ ano [80%  
população do bairro]. 

3. 50 Dirigentes associativos, quadros da função publica ou líderes de grupos formais/ informais com competências 
desenvolvidas ao nível do planeamento, gestão, participação, negociação e dinamização de redes territoriais. 

4. 1500 Dirigentes associativos, quadros da função pública ou líderes de grupos formais/ informais e cidadãos 
conhecem a prática do GC (Grupo Comunitário). 

5. 2 Novos Grupos Comunitários constituídos e a funcionar (Alto Catumbela e local a definir). 

Atividades  Beneficiários J F M  A M  J J A S O N D 
A.1.1. Reuniões de plenário do GC, cada 3 semanas. 45 entidades                         
A.1.2. Capacitação em contexto da equipa de 
coordenação. 

5 líderes                         

A.1.3. Capacitação e acompanhamento em contexto dos 
4 grupos de trabalho. 

36 líderes                         

A.1.4. Negociação e assinatura do acordo definitivo de 
Transferência. 

45 entidades 
45 dirigentes                         

A.2.1. Implementação do RDBG com realização de 10  
iniciativas comunitárias/ ano. 

20 000 habitantes                         

A.2.2. Avaliação anual do RDBG no seio do GC e com a 
participação das autoridades locais e outros atores chave . 

45 entidades 
45 dirigentes                         

A.3.1. Implementação de programa de formação de 
lideranças locais em governança partilhada. 

50 dirigentes 

                        

A.3.2. Seminários de direitos humanos e cidadania 
dirigidos em parceria com M osaiko.                         

A.4.1. Elaboração de kit de ferramentas sobre processos 
de diagnóstico participativo, processos de tomada de 
decisão e implementação de Grupos Comunitários. 

150 pessoas                         

A.5.1. Realização de seminários de divulgação da prática 
do GC com apresentação do manual de Grupos 
Comunitários. 

1500 pessoas                        
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A.5.2. 5 Apresentações públicas da peça de teatro 
 com Bismas das Acácias. 

250-500 pessoas 
15 participantes                         

A.5.3. Dinamização da página de facebook 700 membros                         

A.5.4. Criação e dinamização de website de divulgação de 
práticas de governança partilhada de base local 

1000 utilizadores                         

A.6.1. Mobilização e dinamização do GC do Alto 
Catumbela  

15 entidades 
15 agentes locais 

                        

A.6.2 Sinalização e identificação da comunidade onde irá 
ser lançado um novo Grupo Comunitário                          

A.6.3 Constituição e dinamização de um novo GC                         
Monitorização e Avaliação Trimestral                           

 

 

IX. 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. 

M ETAS 2019 

1. Espaço Criança (EC) com funcionamento consolidado e 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 150 crianças com frequência diária e 220 crianças em atividades 
não regulares. 

2. Conselho Consultivo reforçado para apoio futuro ao funcionamento do EC, ao nível da gestão e da pedagogia. 

3. Conclusão da construção e equipamento da nova infraestrutura do EC. 

Atividades Beneficiários J F M  A M  J J A S O N D 
1.1 Dinamização de atividades diárias de apoio escolar, 
artes e desporto 

150 crianças                         

1.2. Capacitação em contexto da Direção do EC 3 membros                         

1.3 Capacitação em contexto da Equipa pedagógica regular 
do EC 

3 coordenadores 
6 monitores 

                        

1.4. Assinatura do Acordo Mútuo de Transferência  3 dirigentes                         

1.5. Preparação e dinamização de atividades lúdicas, 
artísticas e desportivas 

220 crianças                         

1.6. Divulgação das atividades diárias e pontuais EC                           

1.7. Formação de monitores 20 monitores                         
1.8. Envolvimento dos EE nas atividades do EC como forma 
de fidelização e mobilização comunitária  

50 encarregados 
educação 

                        

2. Dinamização de Conselho Consultivo 8-10 entidades                         

3.1. Conclusão da construção das novas infraestruturas                          

3.2. Equipamento das novas infraestruturas                          

3.3 Capacitação da Direção e da Equipa Pedagógica para a 
gestão e utilização das novas infraestruturas. 

1 dir. pedagógico  
1 coordenador  
6 monitores 

                        

Monitorização e Avaliação Trimestral                           

 

 

X. PROJETO EPOGONLOKO LYUKAI - M UDANÇA DA M ULHER  
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OBJETIVO GERAL 
Empoderar social e economicamente as mulheres do bairro da Graça através da implementação de um Programa de 
Desenvolvimento Multidimensional ao grupo Epongoloko Lyukai . 

M ETAS 2019 

1. Grupo Epongoloko Lyukai  coeso e autónomo, com equipa de coordenação reforçada nas suas competências e 
com suporte do Conselho Consultivo. 

2. Grupo Epongoloko Lyukai com novo espaço no bairro da Graça. 

3. 60 Mulheres a beneficiar de um programa de desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e 
empreendedoras, 50%  das quais a beneficiar de um acréscimo de rendimentos. 

4. Dois negócios sociais consolidados, reforçados na sua estratégia de sustentabilidade e com funcionamento 
autónomo. 

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

A.1.1. Dinamização de encontros gerais com todos os membros 
ativos. 

30 membros                         

A.1.2. Reuniões mensais com a equipa de coordenação.  5 membros                         

A.1.3. Reuniões bimensais do conselho consultivo  5 membros 
8 pessoas CC 
7 entidades 

            

A.1.4. Reuniões bimestrais com conselho consultivo, organizadas 
e (co)dirigidas pela equipa de coordenação                         

A.1.5. Capacitação da equipa de coordenação em contexto . 5 membros                         

A.1.6. Negociação e assinatura do Acordo Definitivo de 
Transferência. 

                          

A.2.1. Organização e abertura do novo espaço do EL 30 membros                         
A.2.2. Elaboração de regulamento interno de funcionamento do 
grupo e uso do novo espaço 

30 membros                         

A.3.1. Formação para a promoção da mulher, autoconhecimento 
e valorização pessoal. (5ª Ed) 

30 mulheres 
3-5 formadores 

                        

A.3.2. Formação teórica e em contexto de serviços e ofícios num 
registo experimental e rotativo: cuidados de infância, serviços 
domésticos, artesanato, costura. (5ª Ed). 

                        

A.3.3. Formações mensais/ intercâmbios alargados a todo o EL 
com vista à coesão do grupo. 

30 mulheres                         

A.4.1. Acompanhamento dos negócios de sabão e de costura. 

30 mulheres 

                        

A.4.2. Elaboração e implementação de plano de marketing dos 
negócios e da marca EL.                         

Monitorização e Avaliação Trimestral                           
 

1.4. M ISSÃO DA GANDA 

 

No seguimento do diagnóstico realizado em Angola e das decisões tomadas em 2018, será iniciada uma 

nova missão LD no interior da província de Benguela, na Ganda, a partir de julho de 2019. No 1º semestre 
do ano, numa linha de continuidade e de disseminação da experiência do Grupo Comunitário do Bairro da 
Graça, será iniciada a fase de mobilização da comunidade do Alto Catumbela (AC) e das organizações 
locais, com vista à constituição do Grupo Comunitário do Alto Catumbela. Nessa fase será promovido um 
diagnóstico participativo nos vários bairros do Alto Catumbela que ajudará à estruturação da intervenção 
e à definição das principais linhas estratégicas. 

Para melhor conhecer este território, recolher-se-á a história local, fortemente ligada à história da antiga 
Companhia de Celulose e Papel de Angola, para assim perceber melhor as dinâmicas comunitárias e 
identidades locais. Assim que se reúnam condições, prevê-se ainda a elaboração de um baseline que 
permita estabelecer os principais indicadores sociodemográficos e uma recolha de perceções das famílias 
residentes no Alto Catumbela e das entidades/ grupos locais. Será necessário aprofundar ainda o 
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diagnóstico nas áreas da juventude, primeira infância, saúde comunitária e o papel da mulher nesta 
comunidade.  

Aproveitando a experiência do Espaço Criança com campos de férias, iniciar-se-á um trabalho de 
mobilização e formação de jovens do Alto Catumbela para, em conjunto com os jovens do Bairro da Graça, 
dinamizar o primeiro campo de férias para crianças do AC. No seguimento deste momento de capacitação 
de jovens, pretende-se aprofundar esta relação e dinamizar a comunidade juvenil para a criação de um 
Espaço Jovem, um espaço de diálogo e crescimento.  

Ao nível da Mobilização de Recursos, para além de fidelizar os benfeitores de Benguela pretende-se explorar 
a cidade do Huambo e as possibilidades que pode eventualmente abrir neste sentido 

Como objetivos estratégicos destacam-se: 

 Aprofundar o diagnóstico e perceber melhor as dinâmicas e a história dos bairros no Alto Catumbela, 
; 

 Iniciar o Grupo Comunitário no Alto Catumbela com reuniões mensais e focado no desenvolvimento 
integral do território; 

 Dinamizar e agregar os jovens do AC num Espaço Jovem, criando um local de encontro e crescimento 
para os jovens do bairro; 

 Reabilitar a casa cedida pela paróquia para habitação dos voluntários dos Leigos para o 
Desenvolvimento a partir de julho.  
 

O  Programa de Desenvolvimento Comunitário do Alto Catumbela começará a ganhar forma através dos 
seguintes eixos: 

 Aprofundamento do diagnóstico no Alto Catumbela 
 Grupo Comunitário do Alto Catumbela 
 Espaço Jovem 

 
Em 2019, os três leigos voluntários estarão a residir na Ganda apenas a partir de julho, estando disponíveis 
apenas para colaborar em iniciativas pastorais pontuais, uma vez que o ano pastoral estará já em curso. 
Será um tempo aproveitado para identificar as necessidades das paróquias no Alto Catumbela e na Ganda, 
para se definirem os compromissos pastorais para o ano 2020. 
 

 

XI. APROFUNDAM ENTO DO DIAGNÓSTICO NO ALTO CATUM BELA 

OBJETIVO GERAL 
Elaborar diagnóstico participativo, documentar o percurso histórico do Alto Catumbela e definir principais eixos de 
intervenção para o desenvolvimento e coesão territorial do Alto Catumbela. 

M ETAS 2019 

1. Relatórios de diagnóstico  história do Alto Catumbela, baseline, entre outros  elaborados. 

2. Programa de Desenvolvimento do Alto Catumbela estruturado e com financiamento angariado. 

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

1.1.1. Contactos informais e visitas aos bairros AC              

1.1.2. Realização Focus Group              

1.2.1. Recolha de histórias do AC  recolha escrita e 
documentada em fotografia (estudo etnográfico do território) 

100 pessoas                         

1.2.2. Sessões de apresentação pública  200 pessoas                         
1.3.1. Negociação de parceria para Baseline              

1.3.2. Definição questionário e guião de entrevista                           



  PLANO DE ATIVIDADES 2019 - 22 

1.3.3. Aplicação de entrevistas a 10%  população 
300 agregados 
familiares                         

1.3.4. Redação relatório de Baseline                          
1.3.5. Devolução e validação Baseline com comunidade   200 pessoas             
2.1. (Re)Estruturação dos eixos de intervenção                          
2.2. Elaboração de candidaturas a financiamento               
Monitorização e avaliação do Projeto                            

 

 

 

 

 

XII. GRUPO COM UNITÁRIO DO ALTO CATUM BELA 

OBJETIVO GERAL 
Promover o trabalho integrado, em rede e articulado entre a sociedade civil e as autoridades locais, com presença 
no Alto Catumbela, com vista à promoção de projetos comunitários conjuntos e à melhoria do bem-estar da 
comunidade, estimulando a participação e a capacitação de lideranças locais, através da constituição e dinamização 
do Grupo Comunitário do Alto Catumbela (GCAC). 

M ETAS 2019 

1. Grupo Comunitário do Alto Catumbela (GCBG) constituído, com funcionamento regular, com a participação 
de pelo menos 50%  das entidades presentes no território, incluindo as OSC, membros do poder local e 
tradicional. 

2. 30 Dirigentes associativos, quadros da função pública ou líderes de grupos formais/ informais com formação ao 
nível do planeamento, gestão, participação, negociação e dinamização de redes territoriais. 

3. Prioridades definidas pelo GCAC e com, pelo menos, 2-3 iniciativas/ projetos conjuntos implementados/ em 
curso. 

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

1.1 Reuniões de plenário do GC 
20 Entidades 

                       

1.2. Diagnóstico e definição de prioridades             

1.3. Realização de assembleia comunitária sobre prioridades 
identificadas pelo GC 

 100 pessoas                         

2.1. Implementação de programa de formação de lideranças 
locais em governança partilhada 

 30 dirigentes                         

2.2. Intercâmbio e partilha de práticas com outros grupos 
comunitários  

45 entidades                         

3. Acompanhamento na definição e implementação de 
iniciativas comunitárias 

             

4. Avaliação da prática do GCAC                           

Monitorização e avaliação trimestral                           

 

 

XIII. ESPAÇO Jovem 

OBJETIVO GERAL 
Contribuir para a prevenção do êxodo rural dos jovens do Alto Catumbela através da implementação de uma 
resposta recreativa e formativa, espaço de diálogo, partilha e aprendizagem. 

M ETAS 2019 
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1. Grupo de jovens constituído, com encontros regulares, tendo em vista a criação de novas respostas 
recreativas/ desportivas e de formação profissional e com o envolvimento ativo de pelo menos 50 jovens AC. 

2. 1º Campo de férias implementado no AC como oportunidade de mobilização e formação de jovens animadores. 

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

1.1. Dinamização de diagnóstico participativo com os jovens 
do Alto Catumbela. 

50 jovens 

                        

1.2. Constituição e dinamização de grupo de jovens com 
encontros regulares.                         

1.3. Acompanhamento na implementação de atividades 
recreativas/ desportivas.                         

1.4. Levantamento de ofertas formativas na Ganda               

1.5. Negociação de parcerias p/  formação profissional              

1.6. Implementação de 1ª formação profissional 10 jovens             

2.1. Intercâmbio com jovens do Bairro da Graça  20 jovens                         
2.2. Dinamização de campo de férias com crianças do Alto 
Catumbela  

20 jovens 
100 crianças 

                        

Monitorização e avaliação trimestral                          
 

 

1.5. M ISSÃO CAPARICA-PRAGAL 

 

A missão da Caparica-Pragal tem perto de um ano, pelo que o plano para 2019 reflete ainda processos de 
aprofundamento de diagnóstico e enraizamento no território. Recorde-se que esta intervenção 
consubstancia o previsto no Plano Estratégico LD de implementar uma missão em Portugal e que a escolha 
deste território foi 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 a pastoral social e intensificar 
as colaborações com leigos. 

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 estruturar-se o funcionamento do Grupo Comunitário (fórum de participação que reúne 
os stakeholders para a governança integrada e partilhada do território), que, uma vez concluído o 
diagnóstico de necessidades e capacidades, fará um exercício de priorização para implementar estratégias 
de resolução dos problemas da comunidade. Nestas respostas a necessidades ter-se-ão em conta, de forma 
transversal, as questões relacionadas com a integração de migrantes, a multiculturalidade e o reforço da 
identidade e coesão territorial. Em parceria com o MEF - Movimento de Expressão Fotográfica dar-se-á 
continuidade a um processo de recolha e divulgação de histórias através da fotografia participativa. Em 
paralelo com a dinâmica do GC, investir-se-á na capacitação institucional e em contexto dos membros do 
GC, com destaque para as obras da PPCJ. Irá dar-se continuidade aos processos de 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 consolidação de uma dinâmica de grupo e num 
processo 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. 
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Toda esta intervenção continuará a ser 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: 

 Consolidar a territorialização dos Leigos para o Desenvolvimento na Caparica-Pragal com a presença 
de uma comunidade de voluntários e promovendo relações de proximidade e confiança com a 
comunidade e os atores locais; 

 Dar corpo a uma 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 dinamização 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. 

A intervenção descreve-se em seguida organizada em 4 projetos: 

 Grupo Comunitário da Caparica-Pragal e capacitação institucional 
 Promoção de empowerment de Mulheres 
 Mobilização e formação juvenil 
 Promoção do comércio local 

Ao nível da Pastoral, uma vez ouvidos o Bispo de Setúbal e o Pároco de S. Francisco Xavier da Caparica, 
decidiu-se dar apoio à Catequese e ao Grupo de Jovens na Paróquia e colaborar com as dinâmicas da 
Pastoral Universitária e da Pastoral Juvenil da Diocese. 

 

 

XIV. GRUPO COM UNITÁRIO da CAPARICA-PRAGAL e  
CAPACITAÇÃO  INSTITUCIONAL 

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. 

M ETAS 2019 

1. Grupo Comunitário com funcionamento regular 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 pelo 
menos um projeto emblemático em curso. 

2. 3 a 5 Iniciativas comunitárias/ ano definidas a partir do Diagnóstico Participativo e/ ou do GC a beneficiar 30%  
da população [8.300 pessoas], incluindo a recolha e divulgação de histórias de vida de imigrantes e nacionais. 

3. 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. 

4. Obras locais da Companhia de Jesus com intervenção concertada, com reforço de competências de gestão, de 
dinamização comunitária e de pedagogia inaciana e com processo de colaboração documentado e em partilha. 

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

A.1.1. Dinamização de reuniões mensais de plenário do 
Grupo Comunitário.  15-20 Líderes/ Agentes 

Comunitários 
12-15 Entidades 

                        

A.1.2. Ações permanentes e personalizadas de 
mobilização, sensibilização e/ ou negociação juntos dos 
membros e potenciais membros do GC. 
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A.1.3. Aprofundamento e apropriação de diagnóstico 
participativo no seio do GC com priorização de 
necessidades locais. 

                        

A.1.4. Constituição e capacitação em contexto de Grupos 
de Trabalho criados. 

                        

A.1.5. Constituição e capacitação em contexto de Equipa 
de Coordenação do GC. 

2 a 3 Líderes/  
Agentes Comunitár. 

                        

A.1.6. Ações de divulgação do GC no seio da 
comunidade. 

8.300 Habitantes                         

A.1.7. Sessões de balanço e de avaliação do 
funcionamento e das atividades do GC 

15-20 Líderes/ Agentes 
Comunitários 
12-15 Entidades 

                        

A.2.1. Concurso de ideias: Ideias para Desenvolver o Meu 
Bairro, tendo em conta a dimensão da multiculturalidade.  

20 Habitantes                        

A.2.2. 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 
                        

A.2.3. Ações de intercâmbio e de partilha entre entidades 
membros do GC.  

                        

A.3.1. Implementação de programa de formação de 
lideranças locais em associativismo e em governança 
partilhada. 

6-10 Líderes                         

A.3.2. Capacitação em contexto dos líderes e das 
entidades locais.  

4-6 Líderes 
2-3 Entidades 

                        

A.3.3. 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 

                        

A.4.1. Realização de diagnóstico organizacional à Paróquia 
de S. Francisco Xavier e Centro Social e Paroquial do 
Cristo Rei (CSPCR). 

2 Obras da PPCJ                         

A.4.2. Criação e implementação de um plano de 
capacitação e formação para a Paróquia e para o CSPCR, 
à luz do diagnóstico realizado.  

15-24 Dirigentes, 
Colaboradores e 
Voluntários 

                        

A.4.3. Elaboração, implementação e avaliação de um 
plano de intervenção social integrado das Obras da 
Companhia de Jesus no território. 

3 Obras da PPCJ 

                        

A.4.4. Definição do plano e metodologia de 
documentação e comunicação do processo de intervenção 
comunitária c/  Gab. Comunicação PPCJ. 

                        

Monitorização e Avaliação Trimestral                            

 

 

XV. PROM OÇÃO de EM POW ERM ENT de M ULHERES 

OBJETIVO GERAL 
Promover o empowerment  das mulheres da Caparica-Pragal com vista a maior integração socioeconómica das 
mulheres e das suas famílias. 

M ETAS 2019 

Grupo de Mulheres, 40%  das quais imigrantes ou descendentes de migrantes, criado a partir de um Programa 
Multidimensional de Desenvolvimento de competências que inclua a dimensão cultural, estimule a empregabilidade 
e participe no Grupo Comunitário. 

Atividades Beneficiários J F M  A M  J J A S O N D 
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A.1. Ações permanentes e personalizadas de mobilização e 
coaching das mulheres membro do Grupo de Mulheres 
(GM), incluindo NPT. 

20-30 Mulheres                         

A.2. Encontros regulares do Grupo de Mulheres, com 
desenvolvimento de softskills, incluindo questões de 
identidade pessoal e de grupo, recorrendo a tradições e 
cultura dos membros, intercâmbios, testemunhos 
inspiracionais e saídas. 

15-20 Mulheres 

                        

A.3. 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.). 

                        

A.4. Workshops " Q ue trabalho quero ter?"  para debater 
questões sobre emprego, autoemprego e modelos 
coletivos de negócio (cooperativas, empresas). 

                        

A.5. Coaching vocacional a partir do processo formativo, 
para a criação e acompanhamento de projetos pessoais de 
vida e/ ou iniciativas coletivas. 

3-4 Mulheres                         

Monitorização e Avaliação Trimestral                            

 
 
 

XVI. M OBILIZAÇÃO e FORM AÇÃO JUVENIL 

OBJETIVO GERAL 
Promover o desenvolvimento de competências dos jovens e estimular condições de empregabilidade e a emergência 
de novas oportunidades económicas, ou potenciar iniciativas já existentes, nos Bairros da Caparica e Pragal. 

M ETAS 2019 

1. Diagnóstico de necessidades de formação juvenil, e de adultos, e de oportunidades de autoemprego realizado. 

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. 

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

A.1.1. Aplicação de inquéritos para levantamento de 
necessidades de formação e motivações. 

                         

A.1.2. Realização de focus group e entrevistas para 
levantamento de necessidades de mercado. 

                         

A.1.3. Elaboração do Relatório de Diagnóstico, incluindo 
mapeamento. 

                         

A.2.1. Assembleias juvenis para sinalização de 
necessidades e capacidades e para cocriação das 
atividades do projeto piloto com jovens 

30 jovens                         

A.2.2. Ações de capacitação de lideranças juvenis " Sou 
líder?" . 

10 jovens líderes                         

A.2.3. Mobilização e mentoria a jovens através de 
momentos de proximidade e informalidade " Conversas de 
café" . 

30-40 jovens             

A.2.4. Laboratórios para despertar talentos em formato de 
oficinas flexíveis e it inerantes: desporto, artes e cultura, 
experimentais, digital e multimédia. 

15-20 jovens             

A.2.5. Realização de bootcamp para trabalhar 
competências fora do bairro com líderes inspiracionais.  

10 jovens líderes             

A.2.6. Apoio à reflexão e acompanhamento Projetos de 
Vida Profissionais (mentoria) 

2-3 jovens             

A.2.7. Ações de capacitação juvenil em diferentes 
formatos (ex.: conferência/  palestra com testemunhos 
inspiracionais, campos de férias, ações de solidariedade 
juvenil, capacitação a dinâmicas juvenis já existentes, etc.) 

40 jovens             

Monitorização e Avaliação Trimestral                            
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XVII. PROM OÇÃO do COM ÉRCIO LOCAL 

OBJETIVO GERAL 
Estimular o desenvolvimento socioeconómico nos Bairros da Caparica e Pragal através da promoção dos seus negócios 
locais numa dinâmica de rede e marketing territorial. 

 

M ETAS 2019 

Estratégia de promoção do comércio local definida, incluindo a criação de uma dinâmica de encontro entre 
Comerciantes. 

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

A.1. Diagnóstico do comércio local e oportunidades 
económicas de território. 

                         

A.2. Elaboração do relatório do diagnóstico                           

A.3. Encontros regulares de Comerciantes (pelo menos 
mensais). 

8-12 
comerciantes                         

A.4. Implementação de atividades conjuntas de promoção 
e qualificação do Comércio Local. 

             

A.5. Elaboração de um plano estratégico de promoção e 
qualificação do Comércio, com redação da " Carta de 
Promoção de Comércio do Bairro" . 

5-7 comerciantes             

A.7. Negociação e implementação de parcerias com 
atores-chave para formação e acompanhamento dos 
comerciantes 

             

A.8. Sinalização de pequenos negócios para futuro apoio 
e/ ou qualificação 

3-4 negócios             

Monitorização e Avaliação Trimestral                            

 

 

1.6. M ISSÃO DE CUAM BA 

 

Em M oçambique, 2019 serão um período de conclusão, de preparação e de pausa. Nos primeiros dois 
meses do ano estarão a ser realizadas as últimas ações de partilha e divulgação das Escolinhas Comunitárias 
do Niassa, a ser encerrada a casa LD em Cuamba e a ser concluído o trabalho de diagnóstico no Gurué, 
província de Zambézia. Este último será essencialmente focado no diagnóstico profundo do Gurué para 
assim definir um território mais concreto, um bairro, bem como começar a estruturar a intervenção da 
próxima missão - aprofundando o diagnóstico em áreas como educação, primeira infância, juventude, 
coesão social e papel da mulher na comunidade. Ao longo do ano a intervenção na nova missão do Gurué 
será estruturada e preparada para arrancar em 2020. 

Como objetivos estratégicos destacam-se: 

 Concluir as últimas atividades de divulgação e disseminação da rede de Escolinhas Comunitárias do 
Niassa. 

 Aprofundar o diagnóstico e perceber melhor as dinâmicas da cidade do Gurué, culminando na decisão 
do bairro, estruturação da intervenção dos Leigos para o Desenvolvimento e mobilização de fundos 
para nova missão. 

 Criar condições para residência e instalação dos primeiros voluntários LD em 2020. 

1.7. CENTRO S. PEDRO CLAVER 
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Em Portugal os LD são responsáveis pelo Centro S. Pedro Claver (CSPC) em Lisboa. Um dos grandes 
desafios do Centro em 2019 será fazer uma profunda reflexão sobre a sua viabilidade e consequentemente 
implementar uma nova estratégia que vá ao encontro das necessidades da comunidade imigrante a residir 
na área da Grande Lisboa e à atual capacidade de resposta do Centro. 

Com a nova realidade do Centro sem professores destacados, no ano de 2019 o Centro irá manter as 

, 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, com uma atenção especial ao ensino secundário. 

O ano de 2019 será ainda um desafio no que respeita a sustentabilidade financeira do CSPC. No decorrer 
do ano serão feitos todos os esforços para encontrar financiamentos e/ ou apoios que ajudem a dar resposta 
aos alunos que procuram o Centro. 

 

 

XVIII. CENTRO S. PEDRO CLAVER 

OBJETIVO GERAL 
1. Promover uma análise da viabilidade do Centro S. Pedro Claver à luz dos atuais desafios (redução de professores, 

alunos e financiamentos). 
2. Implementar caminhos de sustentabilidade do Centro de maneira a continuar a promover a integração escolar e 

social de imigrantes, nomeadamente estudantes, prevenindo fenómenos de exclusão. 

M ETAS 2019 

1. Novo rumo do CSPC definido e em implementação. 
2. 24 Professores voluntários capazes de responder à procura dos alunos, nomeadamente ao nível do ensino 

secundário. 
3. 100 Alunos imigrantes apoiados nas atividades do CSPC. 
4. 80%  dos alunos das explicações com progressão no aproveitamento escolar. 

5. 50%  dos alunos completam os cursos de português, 60%  dos quais a falar e escrever português básico. 

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

Redefinição novo rumo CSPC              

Explicações do 3º ciclo e secundário  40 alunos                         

Cursos de Português para Estrangeiros 60 alunos                         

Explicações para o Desenvolvimento  4 alunos                         

Ações de mobilização e acolhimento de voluntários 24 voluntários                         

 Caritas 
Raguza 

1 voluntário             

Mobilização e negociação de apoios/ parcerias                           

Monitorização e Avaliação trimestral                           
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2. VOLUNTÁRIOS PARA O DESENVOLVIM ENTO 

Em 2019, 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. Foi realizada uma revisão do 
programa ao nível do calendário e dos conteúdos, no sentido de se fazerem estes ajustes. No ano 
2018/ 2019 funcionará um novo núcleo de formação em Évora, com a participação de formadores LD do 
local, de Lisboa e de Moura, dado o número crescente de jovens com perfil LD que frequentam as atividades 
do Casarão, centro universitário diocesano gerido pela Companhia de Jesus. Os núcleos de Lisboa e Porto 
continuam com o calendário de reuniões quinzenais e o núcleo de Coimbra e Évora passam a ter reuniões 
mensais, aos sábados, pela maioria dos formandos e formadores residirem fora das respetivas cidades. 
Alguns conteúdos, que faziam parte das reuniões, passaram para o primeiro e o terceiro Encontros 
Temáticos. Em virtude da experiência do apadrinhamento externo, que aconteceu no modelo intensivo do 
Porto em 2017/ 2018, foi decidido alargá-la a dois núcleos de formação, ainda para aprofundar e validar a 
experiência, a saber: Modelo Longo de Formação do Porto e Modelo Intensivo de Formação de Lisboa.     

Continuarão a ser proporcionados momentos de formação para os formadores, com atenção especial aos 
novos formadores que realizaram missão há mais tempo e necessitam de atualização em relação ao trabalho 
da ONGD. 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 2018, pela segunda vez, e atendendo à realidade de vida dos dias de hoje 
dos candidatos à formação LD, será de novo implementado em Lisboa, a par do modelo de formação 
longo, um M odelo Intensivo de Formação. Este modelo foi apresentado nas Sessões de Apresentação, 
como hipótese de escolha para os candidatos se inscreverem no modelo que for mais conveniente com o 
seu perfil e disponibilidade. Será realizada uma segunda sessão de apresentação do modelo intensivo em 
fevereiro 2019. As equipas da divulgação continuarão a investir em ações que atinjam um grupo cada vez 
mais alargado e diferenciado de públicos e potenciais voluntários. 

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. Quanto ao acompanhamento espiritual, 2019 dará 
continuidade à prática de acompanhantes locais e/ ou de consagrados/ leigos à distância. Dada a 
especificidade da M issão em Portugal, nomeadamente pela presença no terreno de um recurso humano 
contratado e pela proximidade à sede, ainda se encontra em construção e validação 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, em 2019 estão previstos dois 

Encontros Temáticos (5ºET), um em janeiro para acolher os voluntários regressados no último trimestre de 
2018 e outro em novembro/ dezembro para acolher os voluntários que irão regressar entre setembro e 
outubro. Depois da validação das experiências levadas a cabo nos últimos anos, o ano de 2019 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. 

 

 

FORM AÇÃO, ACOM PANHAM ENTO E ACOLHIM ENTO 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. 
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M ETAS 20197 

1. 
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 13 candidatos disponíveis e selecionados para partir em missão. 
5. Voluntários regressados acolhidos, acompanhados e integrados na vida ativa da associação. 

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

Dinamização da formação de voluntários. 

40 formandos 

                        

Acompanhamento contínuo dos formandos, avaliação do 
seu percurso na formação e desenho dos perfis de 
competências. 

                        

Seleção de voluntários e composição de comunidades. 13 formandos                         

Avaliação do modelo intensivo de formação (3ª edição).                          

Revisão dos instrumentos de acompanhamento dos 
formandos e da seleção de voluntários. 

                        

Formação de formadores LD. 23 formadores                         

Acompanhamento regular de voluntários e projetos. 
13 voluntários 

                        

Visitas de acompanhamento às missões.                         

Ações de acolhimento e integração de voluntários. 26 voluntários                         

Avaliação e monitorização.                           

 

  

                                                        
7 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) 
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3. GESTÃO E FUNCIONAM ENTO 

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, 
2019 será o quarto ano em curso no âmbito do Plano Estratégico 2016-2020, num tempo de viragem 
relevante com abertura e preparação de novas missões. 

Ao nível do funcionamento, os LD continuarão a reforçar a boa relação entre órgãos sociais e equipas, 
continuando a posicionar cada nível da estrutura LD no seu papel central. 2019 Será um ano eleitoral 

relativamente aos órgãos sociais, sendo um período em que se preveem algumas mudanças. Com o apoio 

externo da Fundação M anuel Violante, no âmbito da Academia de Gestão Social, uma das prioridades 
será avaliar e identificar procedimentos e práticas internas que possam sofrer alterações no sentido de 
otimizar processos e recursos. 

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 foi 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. 

O orçamento de 2019  um pouco mais de meio milhão  regista uma redução de 9%  face ao orçamento 

de 2018, justificado essencialmente pela redução do volume de financiamentos e pelas novas missões não 
terem ainda a sua intervenção estruturada e candidaturas apresentadas. As colaborações em pro bono 

valorizadas em cerca de 230 mil euros correspondem a mais de 40%  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 
manter o resultado líquido positivo e, com isso, manter autonomia financeira. 

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. 

M ETAS 2019 

1. Renovação dos órgãos sociais garantindo estabilidade no funcionamento e na gestão da associação. 

2. Processos e procedimentos internos otimizados no seguimento do Programa de Imersão na Academia da 
Fundação Manuel Violante. 

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                           
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Reuniões de direção com conselho fiscal              

Elaboração de relatórios de atividades e contas                           

Elaboração de planos de atividades e orçamentos                           

Eleições órgãos sociais              

Integração dos novos membros dos órgãos sociais              

PIA  Programa de Imersão na Academia              

Encontro de Núcleos              

Representação institucional                           

 

 

II. EQUIPA EXECUTIVA  

OBJETIVO GERAL 
Otimizar eficácia e eficiência da Equipa Executiva, continuando com o reforço de competências e a integração das 
várias áreas técnicas. 

M ETAS 2019 

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 validada para a missão da Caparica-Pragal. 
3. Novos procedimentos de report, acompanhamento, comunicação interna e planeamento introduzidos no 

seguimento do Programa de Imersão na Academia da Fundação Manuel Violante. 

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                         

Conclusão e orientação de estágio profissional 1 RH             

Participação em ações de formação RH 8 RH                         

PIA  Programa de Imersão na Academia              

Contabilidade SNC                           

Auditoria e certificação de contas 2018                           

Manutenção regular BD                           

Monitorização de práticas de proteção dados             

Monitorização de Política Proteção e Cuidado de menores e pessoas 
vulneráveis 
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4. ANCIÃOS E DINÂM ICA ASSOCIATIVA 

Em 2019, 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 

anciãos8 recém-chegados será consolidado no PAC  Programa de Acolhimento Contínuo, com ações ao 
longo do ano e com a perspetiva de renovação 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 2019 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 avaliada a possibilidade de nomear 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. 

 

M OBILIZAÇÃO ASSOCIATIVA 

OBJETIVO GERAL 
1. Fidelizar os associados LD e promover a sua participação. 
2. Promover maior compromisso de anciãos na vida da Associação. 

M ETAS 2019 

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, 
 

100 anciãos                         

Passeio Nacional de Anciãos 
400 anciãos 

            

Apoio a atividades promovidas por Anciãos                         

Atividades promovidas pelo Grupo Beaterium  50 pessoas             

 

  

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

EM 2019 prevê-se continuar com os objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico de Mobilização 
de Recursos 2016-2020: 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. 

Apesar de se querer percorrer este caminho e de se verificar um crescimento, este tem sido mais gradual 
do que o definido no plano. Porém, para alcançar os referidos objetivos, pretende-se em 2019 continuar a 
alimentar o crescimento de apoios particulares, não só em número como em donativos. Prevê-se que as 
receitas provenientes por esta via correspondam a um valor próximo dos 280 mil euros. 

Como forma de aumentar o número de doadores particulares, uma das apostas continuará a ser o meio 

digital. Estão previstas campanhas de Crowdfunding, que se avaliou como uma boa forma de angariar 
fundos online  uma que acompanhará uma campanha de projeto e a outra que será realizada nos meses 
de verão. Além deste tipo de campanhas, está planeada uma campanha que visa tirar partido dos donativos 
online disponíveis no novo website. Esta campanha prevê-se que seja realizada a par da outra campanha 
de projeto, de forma a potenciar a comunicação, prática avaliada positivamente em 2018. Espera-se 
igualmente que o ano de 2019 seja um ano de consolidação da estratégia dos donativos realizados através 
do Facebook, nomeadamente das angariações de fundos pelos aniversários dos membros dessa rede social. 

Ainda no campo de angariações de novos benfeitores, continuará a ser desenvolvida com os novos 
voluntários, a Campanha de Apadrinhamento das M issões, dada a sua eficácia e relação custo/ benefício. 

Considera-se, porém, que estas campanhas não são suficientes para que se cresça em número de novos 
benfeitores de forma considerável. Assim, pretende-se em 2019 realizar um investimento significativo em 
formas de angariação de doadores que sejam novas para os Leigos para o Desenvolvimento, 
nomeadamente uma Campanha Face to Face. Esta aposta é fruto de muita reflexão e investigação sobre o 
atual estado da arte em Portugal. 

Pretende-se continuar a estratégia de recuperação de doadores inativos e adormecidos. Assim, vai-se 
repetir uma Campanha de Telemarketing inhouse, direcionada aos doadores inativos e adormecidos que 
não foram alvo da campanha de 2018. 

Apesar de todos estes esforços para recuperar doadores e angariar novos, é fundamental continuar a 
trabalhar na retenção dos doadores ativos. Assim, pretende-se que os doadores que realizaram donativos 
em 2018 o voltem a fazer em 2019 e alcançar uma taxa de retenção de doadores de 70% . Neste sentido, 
planeia-se consolidar a estratégia de comunicação e relação com os doadores  apostando bastante nos 
meios digitais, mas segmentando a comunicação para quem ainda pretende receber correspondência em 
papel - estão planeadas duas Campanhas de Projeto e uma Campanha de Natal. No Natal será testada 
uma parceria comercial para angariar fundos associado à aquisição de um produto ou serviço. 

De forma transversal, continuará a ser feito um trabalho com vista ao crescimento dos donativos regulares 
(cerca de 60 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 doação, em 2019 irá ser testada e consolidada a opção de 
donativos através do M B Way. Espera-se como este novo meio otimizar e facilitar a realização de 
donativos. 

No que respeita à mobilização de recursos no terreno e tirando partido do desempenho positivo ocorrido 
em 2018, pretende-se dar continuidade às ações já desenvolvidas e aos contactos já realizados, e no caso 
de Angola, assegurar a transição de uma boa parte dos padrinhos para a nova missão da Ganda. Além dos 
apadrinhamentos, o grande esforço continuará a ser ao nível dos apoios pro bono para a conclusão da 
construção do Espaço Criança e para as obras da nova residência na Ganda. Em S. Tomé e Príncipe 
pretende-se manter os apadrinhamentos - donativos regulares e consolidar os vários apoios conquistados. 
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Relativamente a financiamentos, o ano de 2019 espera-se ainda bastante positivo pela execução de vários 

financiadores (públicos, católicos, fundações) em curso. Contudo, será um tempo de investimento de 

elaboração de novas candidaturas, nomeadamente para as novas missões de Angola e Moçambique, pelo 
que existirá um período com alguma indefinição. 

No ano de 2019 pretende-se manter o investimento no Grupo Informal de Indicadores de Benfeitores 

Particulares (GIIBP)9, com reuniões regulares para aprofundamento dos indicadores de performance e 
análise de campanhas de angariação de fundos. 

 

 M OBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

OBJETIVO GERAL 
1. Aumentar as receitas provenientes de benfeitores particulares (8 a 10% ).  
2. Experimentar novas formas de captação de doadores particulares e donativos.  
3. Alargar a rede de benfeitores. 
4. Mobilizar fundos de acordo com as linhas orientadoras do Plano Estratégico de Mobilização de Recursos.  

M ETAS 2019   

1. Pelo menos 197 mil euros provenientes de benfeitores particulares. 
2. Taxa de fidelização de 70%  dos doadores repetentes e de 46%  dos novos doadores. 
3. Pelo menos 350 novos doadores. 
4. Pelo menos 9 mil euros provenientes de donativos online. 
5. Financiamentos na ordem dos 280 mil euros. 

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

Implementação Plano Estratégico Mobilização de Recursos 2016-2020                         

Campanha Consignação Fiscal                         

Campanha Projeto 1 (DM) - CSPC                         

Campanha Online Projeto CSPC                         

Campanha Projeto 2 (DM) - Ganda                         

Campanha Crowdfunding Ganda                         

Campanha Crowdfunding Porto Alegre                         

Campanha Natal + parceria comercial                         

Campanha de Reativação de Doadores inativos e adormecidos                         

Campanha de Angariação de Novos Benfeitores Face to face                         

Campanha RSF (boletim)                         

Dinamização de vendas merchandising             

Acompanhamento e monitorização das ações AF na formação             

Apoio às ações de AF nas missões             

Manutenção e melhoramentos da Base de Dados                         

Comunicação com benfeitores LD                         

Acompanhamento Ações AF - Formandos                         

Monitorização e Avaliação Trimestral                         
 

  

                                                        
9 Grupo de trabalho constituído por iniciativa dos LD que junta várias organizações com experiência em angariação de 

doadores particulares. 
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6. IM AGEM  E COM UNICAÇÃO EXTERNA 

Tendo como ponto de partida os principais objetivos do Plano Estratégico de Comunicação 2018-2020: i) 
aumento do número de voluntários missionários, ii) crescimento do número de benfeitores particulares e 
iii) desenvolvimento da notoriedade LD, para o início de 2019 destaca-se o lançamento do novo website 
institucional, integrado no novo Portal dos Jesuítas em Portugal - Ponto SJ. Com uma nova presença digital, 
pretende-se que em 2019 seja o ano de uma estratégia de comunicação nas redes sociais forte e 
concertada, potenciado a já presença LD no Facebook e no Instagram. Como novidade teremos o envio 
mensal de uma newsletter e a possibilidade de fazer donativos online. 

Será iniciada uma nova parceria estratégica com a agência de comunicação Excentric Grey que ajudará à 
implementação mais concertada das principais ações de comunicação e angariação de fundos, 
nomeadamente as campanhas de consignação fiscal, campanhas de projeto e de Natal. 

Em 2019 será lançado um novo livro infantil para promover Valores relevantes da visão LD e será 
estabelecida uma parceria com uma marca comercial para potenciar o processo de angariação de fundos e 
aumento de notoriedade LD. Será levada a cabo uma reportagem em Angola para dar a conhecer os 
processos de transferência e de autonomização dos projetos. 

Para reforçar a divulgação dos LD com vista à mobilização de potenciais voluntários, continuarão a ser 
dinamizadas as equipas regionais 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. 

Finalmente, no seguimento da iniciativa lançada em 2018, será dada continuidade ao grupo 
interinstitucional que reúne organizações com experiência relevante ao nível da comunicação e 
marketing, para partilha de experiências e aprofundamento de conhecimento nesta área. 

 

 

COM UNICAÇÃO E IM AGEM  

OBJETIVO GERAL 
1. Orientar a intervenção de acordo com os objetivos do Plano Estratégico de Comunicação 2018-2020. 
2. Renovar e reforçar a comunicação LD através de meios digitais, nos media e através de uma 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. 

 

 

 

M ETAS 2019 

1. Lançamento do novo website LD, com 40.000 utilizadores e 65.000 visitas ao longo do ano. 
2. 21.500 'Gostos'  no Facebook e presença no Instagram com 1000 '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. Dinamização do Grupo de Trabalho interinstitucional para partilha de experiências na área da Comunicação. 
7. Dinamização das 3 Equipas de Divulgação constituídas nos núcleos de Coimbra, Lisboa e Porto, com uma média 

anual de 7 atividades por núcleo. 
8. 500 Participantes nas sessões de apresentação e divulgação LD, correspondentes a cerca de 30 ações de 

divulgação/ ano. 
9. Lançamento Livro Infantil. 

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

Acompanhamento do Plano Estratégico de Comunicação             
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Lançamento novo website LD                         

Dinamização da comunicação digital             

Elaboração e monitorização de Plano de M edia Anual                         

Participação em eventos e media              

Reportagem em Angola               

Elaboração trimestral de Boletim Informativo             

Elaboração mensal de Newsletter                         

Desenvolvimento de materiais promocionais 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             

             

Apoio à elaboração e lançamento de campanhas AF              

Dinamização de Grupo Interinstitucional de Comunicação              

Lançamento Livro Infantil               

Negociação e gestão de parcerias c/  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 2019 todas as missões 
verão reforçadas as suas parcerias em áreas específicas, que permitirão a concretização reforçada de 
objetivos estratégicos. No caso da nova missão da Ganda, serão identificadas e estabelecidas novas 
parcerias locais de implementação. 

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, o 
grupo Epongoloko Lyukai e todos os membros do Grupo Comunitário do Bairro da Graça, em especial os 
da equipa de coordenação. Para dar continuidade à divulgação da experiência dos Grupos Comunitários e 
ajudar à disseminação da sua prática, prosseguirá a parceria com a GLOCALDECIDE, mais particularmente 
com o professor doutor Rogério Roque Amaro, e com a associação cultural Bismas das Acácias. Será 
reforçada a colaboração com a M osaiko  Instituto para a Cidadania. Para o lançamento de novos grupos 
comunitários serão ainda identificados parceiros chave que serão pivots no processo de implementação. 

No caso de S. Tomé e Príncipe, destacam-se as seguintes parcerias em curso: Associação de M oradores da 

Boa M orte e Escola Básica de Porto Alegre, Associação Comunitária Yogo, Posto de Saúde de Vila 

M alanza e a Câmara Distrital de Caué. Serão ainda levadas ao terreno outras parcerias, nomeadamente 
com a GLOCALDECIDE para dar continuidade à capacitação dos membros do GCPA e divulgar a 
experiência dos grupos comunitários a nível nacional, com o Teatro do Viriato, o Arquivo 237, a AAPLAS 

 Associação dos Artistas Plásticos São Tomenses e com um artista internacional de arte urbana, além da 
colaboração com a Rede do Tchiloli criada em 2018 pelos LD. No âmbito do projeto de recolha comunitária 
de resíduos no bairro da Boa Morte, será desenvolvida uma parceria com a TESE  Associação para o 

Desenvolvimento. 

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 e a Paróquia S. Francisco Xavier. Será ainda desenvolvido 
um trabalho de colaboração com os Gambozinos, o M EF  M ovimento de Expressão Fotográfica, o IPAV 

 Instituto Padre António Vieira /  Academia Ubuntu e a Câmara M unicipal de Almada. Os LD, além de 
membros da Rede Social de Almada, estarão envolvidos nas recém-criadas Comissões Sociais de Freguesia 
da Caparica-Trafaria e de Almada-Cova da Piedade-Pragal-Cacilhas. O Centro S. Pedro Claver irá levar a 
cabo uma parceria com a Cáritas de Raguza, com o acolhimento de um voluntário italiano. 

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 4ª 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 continuam a sua participação 
no Conselho Fiscal, assumindo a função da presidência. No caso da Xavier Network, estará em avaliação 
a continuidade do Grupo de Voluntariado. 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 M ovimentos e Obras, na Rede de Voluntariado M issionário e no Conselho Nacional das M issões. 

No terreno, é de relembrar ainda a dinamização das redes locais territoriais dinamizadas pelos LD, mais 
concretamente seis Grupos Comunitários: Porto Alegre, Bairro da Boa M orte, Bairro da Graça, Caparica-

Pragal e o lançamento de dois novos grupos, um deles no Alto Catumbela. Serão também dinamizados 
dois Conselhos Consultivos no âmbito de projetos de empoderamento de mulheres, um em Porto Alegre 
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e outro em Benguela. Em S. Tomé, os LD são membros da FONG  Federação das Organizações Não 
Governamentais e da Rede Bio, uma rede que reúne as organizações com preocupações ambientais. 
 

 

REDES E PARCERIAS 

OBJETIVO GERAL 
1. Transferir a gestão total dos projetos para os parceiros locais em Benguela. 
2. Enriquecer a intervenção no terreno com novas parcerias. 
3. Potenciar a participação estratégica dos LD em plataformas e redes. 

M ETAS 2019 

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. 

3. 2 Novos grupos comunitários constituídos em Angola. 

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             

Lançamento e dinamização de novos grupos comunitários                         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo que acaba de ser exposto no atual Plano de Atividades, o ano de 2019 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 à nova missão no Gurué a arrancar no início de 
2020 e ao futuro do Centro S. Pedro Claver. O Plano Estratégico 2016-2020 continuará a ser o documento 
orientador dos Leigos para o Desenvolvimento, como se confirma pelas perspetivas de 2019, mas a prática, 
a atenção à realidade concreta e o espírito de abertura à inovação, não deixarão de trazer caminhos novos, 
ainda hoje desconhecidos. Além disso, fruto do processo de consultoria e capacitação institucional 
conduzido pela Fundação Manuel Violante, poderão vir a surgir mudanças relevantes. 
 
Apesar de não ser possível prever os efetivos resultados a alcançar, a confiança no trabalho desenvolvido 
permite-nos encarar o ano de 2019 com esperança e com grande motivação. Sabemos que será um ano 
exigente, com bastantes 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. 


