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Me ns agem da direção
“O ponto firme daquele que ama é, assim, não desistir.”
Tolentino Mendonça

Firmeza e perseverança têm sido duas palavras chave do trabalho
desenvolvido pela Ad Gentes durante os tempos incertos da pandemia. A
opção em ter uma presença efetiva no Bairro do Zambujal, freguesia de
Alfragide, concelho da Amadora, em conjunto com os Missionários e as
Missionárias da Consolata, permitiu-nos elaborar elaborar vários projetos
de Educação para o Desenvolvimento e ver um deles (arteGENTES)
ganhar o prémio BPI | Fundação “la Caixa” SOLIDÁRIO 2021.
A nossa equipa de trabalho consolidou-se e, em 2022, além de uma
coordenadora de projetos a tempo inteiro, teremos também um
colaborador em part-time e uma estagiária em serviço social que estará na
Ad Gentes durante cinco meses.
Se os nossos projetos de Educação para o Desenvolvimento estão a
ganhar músculo, os de Cooperação para o Desenvolvimento não lhe ficam
atrás. O projeto Estuda Lá amplia a sua geografia e cobre agora também a
Colômbia. O programa de voluntariado continua a formar jovens
universitários que queiram dedicar o seu tempo e conhecimento aos povos
menos favorecidos, este ano na Costa do Marfim.
Em 2022 a Ad Gentes irá solicitar novamente o estatuto de ONGD
ao Instituto Camões, e prevê-se também a elaboração de um novo
website, além de uma renovação da imagem da associação.

Acreditamos na força do evangelho como ponto firme que não nos
faz desistir, mesmo em tempos difíceis.
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Quem somos
A Ad Gentes - Associação Leigos Missionários da Consolata é uma
associação católica, instituída por leigos voluntários que fazem da missão
ad gentes* uma opção de vida. Tem sede em Portugal e projetos em vários
países. Entre os seus membros constam professores, engenheiros,
designers, artistas, juristas, informáticos, gestores e/ou empreendedores.
O trabalho da Ad Gentes assenta em três eixos fundamentais:
1. Educação para o desenvolvimento;
2. Cooperação para o desenvolvimento;
3. Desenvolvimento Sustentável.

Obje t i vos
Contribuir para um desenvolvimento social em Portugal através de:
• apoio à integração social e comunitária de grupos desfavorecidos;
• educação e formação de cidadãos, especialmente os PALOP;
• apoio a crianças, jovens e famílias;
• formação de voluntários no âmbito do trabalho missionário.

Construir um justo desenvolvimento social nos países do Sul Global.
Atuar em dinâmicas e atividades específicas:
• promoção da educação;
• promoção e sensibilização missionária;
• promoção da cultura, defesa e conservação do património histórico;
• promoção da defesa e preservação do meio ambiente e do
desenvolvimento sustentável;
• promoção do voluntariado;
• promoção do desenvolvimento económico e social e combate à
pobreza;
• promoção da ética, paz, direitos humanos, democracia e de outros
valores universais;
• promoção da solidariedade e assistência social;
• promoção do diálogo ecuménico e inter-religioso.

Oferecer uma formação humana, eclesial, espiritual e missionária aos
seus associados, em conformidade com a doutrina da Igreja e do
carisma do Instituto Missionário da Consolata.

* ad gentes é um termo em latim que significa “para todos os povos”.
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At u a ç ã o
De acordo com os objetivos e linhas de atuação da Ad Gentes,
desenvolvemos, desde a fundação, vários projetos nacionais e
internacionais dos quais destacamos:

Moçambique

• Província de Inhambane:
• Mapinhane: Escola Secundária P. Gumiero
• Guiúa: Centro de Promoção Humana
• Província do Niassa
• Cuamba: Escola Secundária P. Menegon
• Mecanhelas: Escola Secundária ESAM e Centro Nutricional P. Ariel
• Província de Tete
• Chiúta: Escolinhas CADEIC Nova Esperança
• Bairro Sansão Muthema: Escolinha Mana Rosa
Guiné-Bissau

• Província de Quínara:
• Empada: Escola do Ensino Básico Complementar e Centro
Nutricional

• Kudom: Escola do Ensino Básico Complementar
Portugal

• Estuda Lá: bolsas de estudo para Moçambique e Guiné-Bissau;
• Bairro do Zambujal: apoio social, cultural e litúrgico;
• Lourel: apoio social e litúrgico;
• S. Marcos: apoio social e litúrgico;
• Del 8: projeto com escolas nacionais de Ensino Secundário;
• Campos de trabalho: para apoio a situações de emergência social
(hospitais);

• Gravação de álbuns musicais: sensibilização missionária e apoio a
projetos internacionais;

• Campanhas online: crowdfunding de apoio a situações de emergência
social (Ciclone Idai).
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Proje tos
Uma das características que define os nossos projetos é a sua dimensão
internacional e sua relação e impacto na sociedade portuguesa. Deste
modo, a atuação da Ad Gentes é verdadeiramente inclusiva, na medida em
que se criam relações entre várias culturas, independentemente de
nacionalidade, religião, género ou idade.
Apresentamos sumariamente a lista de projetos programados para 2022.

Coope ração para o
De s e n v o l v i me n t o
• Estuda Lá
• Voluntariado Missionário

Educação para o
De s e n v o l v i me n t o
• arteGENTES
• Zambujal 360
• Obi — podcast

Parce iros
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Es t uda Lá
Apadr inhame nto de e s t udos
Moçambique, G uiné-Biss au e Colômbia
O r ç a m e n t o : 5. 2 5 0 €

O Estuda Lá é um projeto que financia bolsas de estudo anuais para
jovens em Moçambique, Guiné-Bissau e Colômbia através da angariação
de padrinhos. Deste modo, ajudamos a reduzir a taxa de abandono escolar
e garantimos gerações futuras com mais e melhor preparação académica.
Os alunos bolseiros são selecionados pelos nossos parceiros no terreno:

• Moçambique (Nova Mambone, Inhambane; Massangulo e Maúa;
Niassa): Missionários e Missionárias da Consolata;

• Guiné-Bissau (Empada, Quínara): Missionárias da Consolata;
• Colômbia (Vicariado de Puerto Leguizamo): Missionárias da Consolata.
A bolsa de estudo permite o pagamento da matrícula escolar num ano
letivo completo, o apoio com material escolar e a parceria com outros
projetos da área da educação (informática, costura, bibliotecas e ensino
pré-escolar).
Website: http://www.estudala.adgentes.org.pt

Eixos de ação

• Cooperação para o Desenvolvimento
Obje t i vos gerais

• 4.º ODS: ”Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e
equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para todos”;

• Capacitar crianças e jovens com idades compreendidas entre os 12 e os
20 anos para a prossecução dos seus estudos.
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Obje t i vos e spe cíf icos

• Aumentar o número de alunos apoiados anualmente de 53 para 85;
• Elaborar materiais gráficos de divulgação para angariação de padrinhos
adaptados à nova plataforma;

• Continuar a divulgação do projeto nas redes sociais.
Grupo alvo

• Direto: crianças e jovens residentes em Moçambique, na Guiné-Bissau e
na Colômbia;

• Indireto: familiares das crianças, comunidade local, sociedade civil.
Cronograma
Jan

Fev

Mar

1. Comunicação com as missões
1.1 Renovar parcerias
1.2 Revisão de acordos
1.3 Levantamento de necessidades
(crianças a apoiar)
2. Comunicação com os padrinhos
2.1 Renovação de apadrinhamentos
2.2 Convite para sócio Ad Gentes
3. Solicitar cartas dos alunos bolseiros
4. Disponibilizar cartas na plataforma
5. Divulgação do projeto para
angariação de novos padrinhos
6. Elaboração de relatório de avaliação
do projeto
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Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Vo l u n t a r i a d o M i s s i o n á r i o
Curta / Longa duração
Costa do Marfim
O rçame n t o: 2 .000 €

O projeto de Voluntariado Missionário assemelha-se a outras ações de
voluntariado internacional, contudo, a nossa proposta distingue-se pelo
cariz cristão que define a composição dos grupos, pela formação oferecida
durante um ano de preparação, assim como pelos parceiros no terreno
(missionários católicos) que acolhem os grupos.
Os projetos de curta duração (1 mês) são propostos a jovens entre os 18 e
os 35 anos e dão preferência a missões em Portugal ou nos países de
língua portuguesa. Os projetos de longa duração (1 ano) estão orientados
para jovens e adultos entre os 21 e os 40 anos, exigindo-se habilitações
académicas e/ou profissionais. Neste caso, o leque de países é mais
alargado, consoante as necessidades das missões e o conhecimento da
língua por parte dos voluntários.

Eixos de ação

• Educação e Cooperação para o Desenvolvimento
Obje t i vos gerais

• 1.º ODS: “Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares”;

• 2.º ODS: “Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a
nutrição”;

• 3.º ODS: “Garantir o acesso à saúde e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades”;

• 17.º ODS: “Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável”;

• Promover a solidariedade e o respeito mútuo através do voluntariado
intercultural.

Obje t i vos e spe cíf icos

• Implementação de plano formativo quinzenal em parceria com os
Missionários da Consolata;

• Envio de 10 voluntários de curta duração para a Costa do Marfim;
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• Consolidação da Ad Gentes como entidade legal no envio de
voluntários.

Grupo alvo

• Direto: voluntários que partem para as missões de curta ou longa
duração;

• Indireto: crianças e jovens residentes na Costa do Marfim, assim como
os seus familiares, comunidade local e sociedade civil.

Cronograma
Jan

Fev

Mar

1. Formação quinzenal (Lisboa)
2. Contactar parceiros no terreno
3. Definição do local de missão
4. Definição do projeto a desenvolver
pelos voluntários na missão
5. Conceção de projeto de angariação
de fundos
6. Implementação do projeto de
angariação de fundos
7. Concretização de projeto de
voluntariado na missão definida
8. Sessão de acolhimento e partilha de
resultados
9. Integração de voluntários na nova
equipa de formação do ano seguinte
10. Início da promoção da formação de
voluntariado para o ano seguinte
11. Início da formação quinzenal com
novo grupo de voluntários
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Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

arteGENTES
Comércio jus to e solidár io
Ba i r r o d o Zam b u j a l , Po r t u g a l
O r ç a m e n t o : 1 5. 7 8 0 €

O projeto arteGENTES acontece com o grupo COMUZA (Comunidade das
Mulheres do Zambujal), em parceria com a Delegação Portuguesa do
Instituto Missionário da Consolata, o Instituto das Irmãs Missionárias da
Consolata e o CAZAmbujal - Associação Recreativa. Foi concebido em
2020 e a sua implementação compreende-se entre 2021 e 2022, no Bairro
do Zambujal, Alfragide, Amadora. Pretende criar oportunidades que
permitam não só fortalecer as relações já existentes entre os principais
intervenientes, como também garantir o progresso na atividade da costura
e conceder empoderamento e autonomia financeira para a COMUZA.

Eixos de ação

• Educação para o Desenvolvimento
Obje t i vos gerais

• 5.º ODS: “Alcançar a igualdade de género e empedrar todas as
mulheres e raparigas”;

• 10.º ODS: “Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre
países”;

• Capacitação e promoção da mulher através da costura.
Obje t i vos e spe cíf icos

• Reforçar as relações entre a adGENTES e as parcerias;
• Formar as mulheres na área da costura;
• Garantir autonomia financeira para o grupo-alvo.
Grupo alvo

• Beneficiários direto: COMUZA;
• Beneficiários indiretos: familiares do grupo-alvo, moradores do Bairro do
Zambujal e o círculo de influência de cada consumidor das peças
artesanais
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Cronograma
2020
Fase
Jan

Fev

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Out Nov Dez

1. Conceção

2021
Fase
Jan

Fev

Mar Abr Mai Jun Jul

Ago Set Out Nov Dez

2. Programação da formação de costura
3. Criação da imagem das peças artesanais
4. Implementação do projeto
5. Divulgação do projeto
6. Revista arteGENTES (trimestral)

2022
Fase
Jan

Fev

7. Implementação do projeto
8. Divulgação do projeto
9. Revista arteGENTES (trimestral)
10. Avaliação trimestral
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Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Zambujal 360
Educação pe la Arte, pe la Saúde e pe la Economia
Ba i r r o d o Zam b u j a l , Po r t u g a l
O r ç a m e n t o : 2 3 5. 7 3 0 , 2 6 €

O projeto Zambujal 360 é uma iniciativa da Ad Gentes em parceria com o
CAZAmbujal - Associação Recreativa que pretende reforçar a resiliência e
valorização da comunidade do Bairro do Zambujal na sua recuperação
face aos impactos provocados pela pandemia covid-19. Perspetivando
uma resposta abrangente, numa visão a 360º, a atuação insere-se em três
áreas:
1. Comércio Local: promoção de uma economia circular e sustentável;
2. Educação pela Saúde: encontro de culturas e hábitos saudáveis;
3. Educação pela Arte: formação social e criação de oportunidades.

Eixos de ação

• Educação para o Desenvolvimento
Obje t i vos gerais

• 4.º ODS: ”Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e
equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para todos”;

• 11.º ODS: “Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras,
resilientes e sustentáveis”;

• 16.º ODS: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos
e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os
níveis”.

Obje t i vos e spe cíf icos

• Reeducação ambiental
• Ampliar horizontes culturais
• Apresentação pública de resultados
Grupo alvo

• Direto: moradores do Bairro do Zambujal
• Indireto: várias pessoas e entidades parceiras na execução
do projeto

Cronograma
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2021

2022
Jan

Fev

Mar

1. Conceção do projeto
2. Reuniões com entidades
parceiras
3. Reuniões com entidades
financiadoras
4. Estabelecimento de protocolos
5. Estabelecimento de uma rede de
comerciantes
6. Definição de artistas
7. Reuniões: moradores e artistas
8. Formação dos guias
9. Concretização das pinturas
10. Realização de 17 vídeos sobre
os ODS
11. Realização do documentário
12. Visitas guiadas aos parceiros
13. Visitas guiadas internas
14. Visitas guiadas externas
15. Avaliação
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Abr Mai Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Obi — podcast
Ba i r r o d o Zam b u j a l , Po r t u g a l
O r ç a m e n t o : 6 0 .1 7 4 ,4 1 €

Obi — podcast é um projeto de promoção social para crianças, jovens e
adultos através de ações de formação sobre os direitos humanos e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Realizado em parceria com o
CAZAmbujal - Associação Recreativa, visa dar voz aos habitantes do
bairro através da criação de emissões em podcast que narrem histórias de
vida que se relacionem com os temas da formação. O projeto assenta em
três atividades principais, a saber:
1. Formação Teórico-Prática;
2. Realização de Atividades Criativas (vídeos, som, imagem);
3. Gravação de emissões em podcast.

Eixos de ação

• Educação para o Desenvolvimento
Obje t i vos gerais

• Educar para os Direitos Humanos;
• Educar para a Sustentabilidade;
• Promover a valorização e representação da diversidade cultural.
Obje t i vos e spe cíf icos

• Promover os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
• Divulgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos;
• Criar plataformas de diálogo e aprendizagem intercultural;
• Promover ações mais saudáveis e sustentáveis;
• Sensibilizar ao combate da violação dos direitos;
• Promover ações de tolerância e respeito;
• Consciencializar à dignidade humana de cada um.
Grupo alvo

• Direto: 50 moradores do Bairro do Zambujal (30 jovens e 20 adultos);
• Indireto: familiares do grupo alvo direto (150), outros residentes no
Bairro do Zambujal (250), ouvintes das emissões podcast (1.100),
seguidores das redes sociais da entidade promotora (50) e os recursos
humanos inerentes à implementação da iniciativa (10).
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Cronograma
2021
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr

2022
Mai Jun Jul Ago Set

1. Conceção do
projeto
2. Preparação
da candidatura
3. Formação
Teórico-Prática
4. Realização
de trabalhos
5. Website
6. Podcast
7. Capacitação
8. Avaliação
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2023
Out Nov Dez Jan

Fev

Orçame nto
ENTRADAS - FUNCIONAMENTO GERAL

SAÍDAS - FUNCIONAMENTO GERAL

Associados

Gastos operacionais

€7.500,00

Vendas e donativos

€350,00

Estágio IEFP

€6.711,57

Consignação IRS

€2.500,00

€250,00

Formação

€2.000,00

Estágio IEFP

€7.119,45

SUB TOTAL 1

€9.369,45

€20,00

Juros
SUB TOTAL 1

€17.081,57

SALDO E ENTRADAS - PROJETOS

SAÍDAS - PROJETOS

Estuda Lá

€5.250,00

Estuda Lá

€5.250,00

Voluntariado

€2.000,00

Voluntariado

€2.000,00

arteGENTES

€15.780,00

arteGENTES

€15.580,00

Zambujal 360

€235.730,26

Zambujal 360

€235.730,26

Obi - podcast

€60.174,41

Obi - podcast

€60.174,41

SUB TOTAL 2

€318.934,67

SUB TOTAL 2

€318.734,67

TOTAL

SAÍDAS - PROJETOS

Sub total 1

€17.081,57

Sub total 1

€9.369,45

Sub total 2

€318.934,67

Sub total 2

€318.734,67

TOTAL

€336.016,24

SUB TOTAL

€328.104,12

5%

3%

95%

97%

Funcionamento Geral
Projetos

Funcionamento Geral
Projetos
BALANÇO

€7.912
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• Aos Missionários e Missionárias da Consolata, nossos parceiros no
terreno.

• A todos as pessoas que colaboram ou colaboraram com a Ad Gentes
desde a sua fundação.

• A todos os sócios da Ad Gentes, pelo empenho, compromisso e
confiança depositada no nosso trabalho.

• A todos os padrinhos do projeto Estuda Lá, fundamentais para que o
conhecimento científico avance em todos os países.

• A todos os sócios efetivos da Ad Gentes:
• Ana Isabel Nunes
• António Leal
• Bruno Judas
• Carina Brito
• Catarina Ciríaco
• Cláudia Leal
• Cristina Leal
• Diana Nunes Antunes
• Elizabeth Santos
• Eunice Antunes
• Filipe Leal
• Gonçalo Magano
• Gonçalo Nunes
• Iara Garcia
• João Raposo
• Margarida Monteiro
• Maria Henriqueta Linhares
• Marisa Sapina Branco
• Mário Linhares
• Paula Xavier Fernandes
• Pedro Antunes
• Ricardo Santos
• Rui Antunes
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Como colaborar

1. Consignação de IRS:
Ao colocar o nosso NIF 508 313 554 na opção “IRS” do quadro 11 da
sua declaração, está a apoiar os nossos projetos. Não custa nada e
fará uma enorme diferença!

2. Donativo por transferência bancária:
Conta BPI com IBAN: PT50 0010 0000 40970130001 37

3. Aquisição de um produto arteGENTES:
http://www.adgentes.org.pt/loja.html

4. Aquisição de um presente solidário:
http://www.adgentes.org.pt/presentes.html

5. Serviços de empresa:
Oferta de serviços pró-bono, ajuda em campanhas, etc.

6. Legados ou heranças:
Escreva-nos a manifestar o seu desejo de continuar a apoiar a nossa
missão: direcao@adgentes.org.pt

7. Siga-nos nas redes sociais e partilhe:
https://www.facebook.com/lmcadgentes/

8. Voluntariado:
Envolva-se num dos nossos projetos. Escreva-nos para:
geral@adgentes.org.pt
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www.adgentes.org.pt
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