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1 – Apresentação Geral 

 

A SocialisRep – Solidariedade Reparadora, é uma Associação de Ação Social, que foi constituída a 

14 de Julho de 2011. 

Como Associação fomos crescendo, atualmente somos uma ONGD, desde 3 de outubro de 2012, 

estatuto este que renovamos em 3 de outubro de 2016 e que pensamos renovar daqui a dois anos, isto é, 

no mês de Outubro de 2018. 

Ao olharmos para trás temos a convicção de que muito já fizemos a favor dos outros, mas ao 

olharmos para a frente temos plena consciência de que todo o bem que fizemos não passa de uma gota no 

Oceano e continuamos a ter o desejo de continuar a ser permanentemente no Oceano esta gota. 

Temos plena convicção de que é possível termos um mundo melhor, onde cada ser humano possa 

viver com dignidade e tenha acesso aos recursos básicos: alimentação, saúde e educação. 

É objetivo geral da nossa Associação a prestação de serviços de apoio de natureza moral e material 

a pessoas e grupos que dele careçam sobretudo em terras de missão, como podemos ler nos Estatutos. 

A SocialisRep, à semelhança dos anos anteriores, procurará ajudar a Congregação das Irmãs 

Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, nos países onde se encontra a trabalhar em Missão Ad Gentes, 

sobretudo em Angola e Moçambique. 

Com as atividades que iremos realizar procuraremos ajudar, a nível monetário e material, na 

concretização de projetos que ajudem as Irmãs que estão em Missão, a prestar um serviço com mais 

qualidade àqueles que procuram servir, sobretudo as crianças que lhes estão confiadas nos Infantários e 

jardins de Infância, assim como os Adolescentes e jovens que orientam. 

O Plano de Atividades que procuraremos desenvolver ao longo do próximo ano de 2017 foi 

delineado como resposta ao fim para o qual a Associação foi criada. 

Entre as várias iniciativas que tentaremos concretizar, propomo-nos, a pedido das Irmãs de 

Moçambique, angariar fundos para que possam colmatar uma das grandes necessidades que têm na sua 

Escolinha: a falta de água. Por isso iremos angariar fundos para fazer um furo na Missão.  
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Os objetivos específicos deste Plano de Atividades, são os seguintes: 

1 - Promover uma cultura de responsabilidade individual e social. 

2 - Oferecer a todos os que connosco colaboram, sobretudo as crianças e os jovens, uma base 

comum de conhecimentos, atitudes e competências através de uma adequada educação para os direitos e 

as responsabilidades numa perspetiva de Educação para e na Cidadania. 

3 – Sensibilizar as pessoas e as comunidades paroquiais para a solidariedade entre todos os povos 

e culturas. 

4 – Manter o foco geográfico (Angola e Moçambique) e sectorial (educação e saúde) de intervenção. 

 

O nosso trabalho situar-se-á essencialmente em três campos: 

 

1. Apoio ao desenvolvimento em países de Missão 

Divulgar a Associação dando a conhecer aos jovens e adultos a possibilidade que existe de irem dar 

algum do seu tempo na Missão que as Irmãs Reparadoras de Fátima têm em Benguela – Angola, em 

Lichinga – Moçambique ou em Maliana – Timor, sobretudo na área da Educação e da Saúde. 

 

2. Promoção da solidariedade em Portugal 

Felizmente contamos com o trabalho de várias pessoas que dedicam muito do seu tempo, a darem 

a conhecer a nossa Associação, estabelecendo os primeiros contatos para que depois a SocialisRep, possa 

percorrer o país fazendo atividades em muitas escolas, desde o pré-escolar ao secundário, bem como nas 

catequeses, para despertar o sentido da solidariedade para com os mais pobres, despertando assim o 

entusiasmo em cooperar com as nossas iniciativas em prol daqueles que mais necessitam.  

 

3 – Dar visibilidade à SocialisRep 

Procuraremos investir mais na divulgação de tudo o que fazemos em prol dos outros, através do site 

da Associação e da elaboração de novos desdobráveis. 
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2 – Plano de Atividades 

 

Para alcançarmos os objetivos a que nos propomos apresentamos, de forma sucinta, as actividades 

que nos propomos realizar: 

 

 

 

Atividades Propostas Possíveis datas 

Maior dinamização do site. Ao longo do todo ano 

Visitas a várias escolas do país. Ao longo de todo o ano 

Produção de vários materiais para angariação de 

fundos: rifas, pompons, bolsas, pulseiras, e porta-

chaves. 

Ao longo de todo o ano 

Campanha de recolha de material escolar. Ao longo do segundo semestre 

Divulgação da Associação em muitas catequeses e 

Eucaristias. 
Ao longo de todo o ano 

Renovação do estatuto de ONGD Mês de outubro 

Envio de voluntárias para a missão de Moçambique 

e Timor. 
Ao longo de todo o ano 

O cantinho das Missões nas casas da 

Congregação em Fátima 
Ao longo de todo o ano 

Participação no curso de Missiologia Mês de agosto 

Participação nas jornadas Missionárias Mês de setembro 
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3 – Projetos 

 

Procuraremos ao longo deste ano aumentar o número de sócios da Associação, quer os Sócios 

Efetivos Beneméritos (aqueles sócios que mensalmente nos dão 20€, o que permite a uma criança 

frequentar um dos Jardins de Infância de Moçambique ou Angola que as Irmãs Reparadoras têm a seu 

cargo, oferecendo-lhes as refeições e todo o material necessário ao seu desenvolvimento), quer os Sócios 

Efetivos (aqueles sócios que pagam uma quota anual de 20€). 

Pretendemos com a realização das atividades anteriormente referidas ser, uma vez mais, apoio 

financeiro para as Irmãs Reparadoras de Fátima em cada uma das suas Missões Ad Gentes em Angola e 

Moçambique.  

A cada ano as Irmãs que se encontram na Missão de Angola e Moçambique pedem a nossa 

colaboração para que os constrangimentos materiais não sejam impedimento para o seu trabalho. É intenção 

da SocialisRep colaborar com as Irmãs nos seguintes projetos: 

 

Moçambique  
 

* Envio de um donativo em dinheiro à Escolinha “os três Pastorinhos”, que ajudará na alimentação 

e no material escolar necessário para as crianças que frequentam a Escolinha. 

* Custear a viagem de algumas Irmãs para a Missão. 

* Pagar as viagens de uma voluntária que vai para a Missão por nove meses. 

* Financiar a construção de um furo na Escolinha. 

 

Angola 

 

* Envio de um donativo em dinheiro para ajudar o “Centro Infantil Pastorinhos”, que ajudará na 

alimentação e no material escolar necessário para as crianças que frequentam a Escolinha. 

* Custear a viagem de algumas Irmãs para a Missão. 
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4 – Conclusão 

 

Este Plano de atividades tem como prioridade o desenvolvimento de competências de comunhão e 

solidariedade.  

Estamos conscientes de que sozinhos não iremos muito longe, nem alcançaremos os objetivos a 

que nos propomos. Confiamos em todas as pessoas, jovens e menos jovens, que ajudam esta causa e que 

sonham com um mundo mais solidário, justo e fraterno, onde reine o Amor.  

Sabemos que o êxito deste Plano é da responsabilidade de todos os que nele acreditam e, por essa 

razão, ajudam a que se torne uma realidade concretizável. 

Por último, referimos que o Plano de Atividades é um documento flexível, que poderá ser alterado 

durante o ano de 2018.  

Juntos somos mais fortes, e temos a certeza de que conseguiremos que muitos sorrisos surjam 

naquelas que são o melhor do mundo: AS CRIANÇAS… 

 

 


