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Quem somos
Ad Gentes - Associação Leigos Missionários da Consolata é uma associação cristã, instituída por
leigos voluntários que fazem da missão ad gentes* uma opção de vida. Tem sede em Portugal,
mas desenvolve 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
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Objetivos
● Contribuir para um justo e humano desenvolvimento social em Portugal, através de:
• apoio à integração social e comunitária, sobretudo, de grupos mais desfavorecidos;
• educação e formação de cidadãos, especialmente, dos originários dos PALOP;
• apoio a crianças, jovens e famílias;
• formação de voluntários no âmbito do trabalho missionário.
● Construir um justo desenvolvimento social e comunitário 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 e artístico;
• 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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Área de Atuação
De acordo com os objetivos e linhas de atuação da Ad Gentes, desenvolvemos, desde a
fundação, vários projetos nacionais e internacionais dos quais destacamos:
Argentina
• Voluntariado
Colômbia
• Apadrinhamento de estudos
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: projeto de apoio a estudantes de 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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Projetos
Uma das características que define os nossos
projetos

é

a

sua

dimensão

internacional

(sobretudo, em África) e a 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 vários povos e
sociedades,

independentemente

de

religiões,

género ou idade.
Apresentamos sumariamente a lista de projetos
nos quais nos envolvemos ao longo do ano de
2021:
• Estuda Lá
• Voluntariado Missionário
• arteGENTES
Foram ainda submetidas três candidaturas a
financiamento, referidas no Plano de Atividades de
2021 (Chão Comum, Rede Social Real e Raízes
Sustentáveis). No entanto, por não terem sido
aprovadas, embora bem classificadas, não foi
possível a sua implementação.
Em 2021, foi também feito um esforço de
consolidação da imagem gráfica da Ad Gentes
através da criação de um novo website para a
ONGD, com a inclusão de um histórico de
atividades, a lista de sócios, projetos atuais,
respetivos objetivos e parceiros, além de um
separador específico para a Agenda 2030 das
Nações Unidas.
Pode ser visto aqui: https://adgentes.org.pt
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Estuda Lá (Apadrinhamento de estudos)
Moçambique, Guiné-Bissau e Colômbia
O Estuda Lá é um projeto que financia bolsas de estudo anuais para jovens em Moçambique, na
Guiné-Bissau e na Colômbia, através da angariação de benfeitores (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:
Missionários da Consolata em Moçambique (Nova Mambone, na província de Inhambane e
Massangulo, na província do Niassa), na Colômbia (Puerto Leguizamo), e Missionárias da
Consolata na Guiné-Bissau (Empada, região Sul). 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, ensino pré-escolar).

Eixos de ação
• Educação para o Desenvolvimento
• Cooperação para o Desenvolvimento.

Resumo Geral da Atividade
Em 2021, o projeto contou com 74 alunos: 24 em Moçambique, 25 na Colômbia e 25 na
Guiné-Bissau. Ao longo do ano, houve momentos de partilha de informação, via ZOOM, para
divulgação do projeto e angariação de padrinhos. No final do ano, foi feita uma campanha de
Natal com uma LandingPage, resultando na angariação de quatro novos padrinhos. Além destas
atividades, as notícias e contas das redes sociais também estiveram ativas. Foi automatizado, na
Área de Padrinhos, um lembrete de renovação do Apadrinhamento, quando o mesmo se encontra
a terminar, enviando um e-mail para o padrinho com instruções para renovar o apoio ao
estudante apadrinhado. Conseguiu-se angariar, assim, onze novos padrinhos e três donativos:
duas empresas e uma escola. A equipa de coordenação deste projeto aumentou para onze
elementos voluntários (quatro da Ad Gentes e sete exteriores).
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Voluntariado Missionário (Curta duração)
Costa do Marfim
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 local por parte dos
voluntários.

Eixos de ação
• Educação para o Desenvolvimento
• Cooperação para o Desenvolvimento.

Resumo Geral da Atividade
O grupo de voluntários que estava preparado para a experiência na Costa do Marfim, em agosto
de 2020, adiou a experiência para agosto de 2021, devido à Covid-19. No entanto, viu o seu
projeto ser novamente alterado pela situação pandémica e as restrições impostas. Ainda assim,
foi mantida a periodicidade das formações em formato virtual. O interesse por parte dos
voluntários também se manteve, continuando a sua dinâmica habitual de reuniões com vista a
uma possível partida em missão. Assim, a concretização do projeto passou para agosto de 2022,
pelo que foram realizadas as sessões formativas quinzenais, com diferentes dinâmicas. A equipa
de coordenação deste projeto conta com três elementos voluntários.
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arteGENTES
Moçambique e Portugal
O projeto arteGENTES promove o trabalho que mulheres artesãs fazem em Moçambique (mais
especificamente nas missões dos Missionários da Consolata), através da venda dos seus
produtos numa plataforma digital integrada no website da Ad Gentes.
A arteGENTES, no ano de 2021, candidatou-se aos prémios “BPI la Caixa 2021”, tendo o projeto
de costura no Bairro do Zambujal ganho um financiamento para ser implementado junto da
Comunidade de Mulheres do Zambujal (COMUZA), onde já trabalham em conjunto os
Missionários da Consolata e as Irmãs Missionárias da Consolata.
https://www.artegentes.adgentes.org.pt/

Eixos de ação
• Educação para o Desenvolvimento

Resumo Geral da Atividade
O projeto arteGENTES consiste em ensinar técnicas básicas de costura às pessoas do bairro que
mostraram interesse pela atividade e se inscreveram junto da COMUZA, contando-se atualmente
com 11 participantes. Produzem diversas peças em pano africano (sacos, estojos, bolsas, malas,
entre outras) e progressivamente vão aprendendo novas técnicas, crescendo o grau de
dificuldade.
O projeto pretende capacitar as pessoas na arte da costura e dotá-las de novas aptidões, através
das quais possam retirar proveito para as suas vidas, mas também gerar momentos de
socialização e partilha cultural entre todos os participantes.
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arteGENTES
(continuação)
Em outubro 2021, o projeto foi implementado, tendo-se iniciado desde esse momento as aulas
semanais (sábados), com a duração de 2 horas cada, onde uma equipa da Ad Gentes ensina
presencialmente as técnicas conducentes à realização das peças e ao manuseamento dos
materiais, com destaque especial para o uso de máquinas de costura e técnicas de corte dos
tecidos. Tem sido habitual também a presença de voluntários que ajudam em todas as tarefas. O
projeto estender-se-á até meados do ano de 2022.
O financiamento do projeto permitiu dotar o espaço de máquinas de costura e de outros materiais
(tesouras, cortadores bases de corte, réguas, fitas métricas, giz, etc…), incluindo também a
compra de capulanas para a confeção das peças.
No âmbito deste projeto, iniciou-se também a criação de um site com o objetivo de o divulgar,
apresentando a sua história, a comunidade onde está atualmente implementado, os costureiros e
as peças que vão sendo produzidas. Iniciou-se também a realização, em papel, de tutoriais de
confeção para cada uma das peças que se pretende ensinar, de modo a facilitar a aprendizagem
e a replicação das peças pelos costureiros após o término do projeto.
As peças confecionadas foram vendidas numa feira e através das redes sociais da Ad Gentes,
sendo o lucro dividido entre a COMUZA e a arteGENTES, que reinvestirá neste projeto ou em
outros projetos da Ad Gentes, como o “Estuda lá”.
A equipa de coordenação conta com seis elementos (cinco voluntários da Ad Gentes e um
técnico de gestão em part-time).
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Relatório de Contas
2021
Demonstração de Resultados
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Balanço final
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Diocese de Tete, nossos parceiros no terreno.
A todos as pessoas que colaboram ou colaboraram
com a Ad Gentes desde a sua fundação.
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