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Nota introdutória 
 
A SER MAIS VALIA é uma associação de voluntariado sénior vocacionada para missões 
no âmbito da cidadania e desenvolvimento a incrementar em Portugal, nos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa ou noutros países. 
 
Sustentada no conhecimento e experiência das missões realizadas nas áreas da 
educação, saúde e cidadania, a Ser Mais Valia – Associação de Voluntariado para a 
Cidadania e Desenvolvimento – pretende continuar a desenvolver projetos de 
cooperação alinhados com as necessidades identificadas localmente. 
 
O âmbito da associação Ser Mais Valia prevê, para além das missões nos PALOP, a 
realização de projetos em Portugal.  
 
O Plano de Atividades para 2020 propõe um conjunto de ações estratégicas para a 
prossecução dos objetivos da SMV. 
 
Para cumprir a sua Missão, a SMV tem apostado na continuidade da sua organização e 
gestão criteriosa dos recursos. O Plano de Atividades de 2020, perspetiva os projetos e 
missões a desenvolver tendo em consideração os compromissos assumidos no 
respeito pelas linhas gerais definidas para o triénio de 2019-2022.  
 
No sentido de orientar opções futuras e apoiar os voluntários na seleção de projetos, 
foram identificados três critérios a ter em consideração, designadamente:  
 

a) VOLUNTARIADO DE COMPETÊNCIAS 
As competências técnicas e profissionais dos voluntários proporcionam intervenções 
mais especializadas e específicas, nomeadamente no reforço de 
competências/capacitação em projetos e atividades da SMV.  
 

b) AÇÕES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO 
Os projetos devem ser orientados para o desenvolvimento, acrescentando valor sem 
substituir a ação e responsabilidade das instituições legalmente habilitadas para tal.  
 

c) AÇÕES EM PORTUGAL, NOS PALOP E NOUTROS PAÍSES  
Apoiar e estimular projetos que consolidem as ações realizadas pelos voluntários da 
SMV.  
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A NOSSA MISSÃO  
Desenvolver um projeto de solidariedade social e realização de cooperação que 
integre e aproveite as capacidades e competências de cidadãos com mais de 55 
anos, propiciando-lhes atividades em regime de voluntariado em Portugal, nos 
PALOP ou noutros países. 
 

A NOSSA VISÃO 
Tendo por base práticas de sustentabilidade, responsabilidade e ética, colocar o 
saber acumulado e experiência dos voluntários ao serviço da comunidade. 
 

OS NOSSOS VALORES 
Promoção e defesa dos Direitos Humanos numa visão de contributo para o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  
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Áreas estratégicas de atuação  
 
 

O Plano de Atividades da Ser Mais Valia (SMV) para 2020 está estruturado em três 
áreas de atuação que abraçam os princípios definidos na missão, visão e valores da 
Associação, e enuncia as linhas de ação para o seu desenvolvimento. 
 
Pretende-se dar continuidade ao desenvolvimento de projetos com intervenção 
nas áreas fundamentais de atuação da Associação, designadamente, educação, 
saúde e cidadania e desenvolvimento, em Portugal, nos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa ou noutros países.   
 

Foi celebrado um Protocolo de cooperação com a Universidade de Évora, em 14 de 
outubro 2019, para alargamento do Projeto Mentoring SMV aos estudantes desta 
Universidade. 
 
Foi celebrado um Protocolo de colaboração com a Associação Moinho em Movimento, 
que tem por objetivo promover e consolidar o projeto de envelhecimento ativo da 
população sénior do Bairro do Moinho das Rolas/Porto Salvo. 
 
Para o desenvolvimento das suas atividades, a Associação continua a apostar 
numa gestão financeira equilibrada, na obtenção de apoios financeiros, na 
angariação e envolvimento ativo dos parceiros e no aumento de visibilidade e 
capacidade de comunicação da SMV. 
 
 
 

ÁREAS ESTRATÉGICAS – DESENVOLVIMENTO EM 2020 
 
 

Educação 
  
O objetivo 4 dos ODS “Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, 
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos “assume 
uma relevância especial para a Associação Ser Mais Valia. 

Nesta área são contemplados os projetos para contextos de educação formal e 
não formal, com intervenções que pretendem reforçar as competências locais 
existentes. A intervenção dos voluntários da Ser Mais Valia visa acrescentar 
conhecimento e domínio de conteúdos e técnicas, sem qualquer pretensão de 
substituir ações de formação institucionais (dos Ministérios ou Instituições de 
Ensino reconhecidas para tal).  
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A planificação, preparação de conteúdos e de materiais a produzir terá em conta 
as especificidades de cada país – currículos oficiais, metodologias, etc. – e a sua 
elaboração será sempre acordada com o parceiro local. A emissão de certificados 
de participação no final das formações terá como objetivo primordial estimular e 
valorizar a participação e o empenho dos formandos. 
 

 
Saúde 
 
Para a SMV é prioritária uma intervenção transformadora baseada no bem-estar 
humano e dignidade, perspetiva de Direitos Humanos indissociável do 
desenvolvimento, pelo que o objetivo 3 dos ODS, “Garantir o acesso à saúde de 
qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades”, assume a maior 
relevância. 
 
Alinhada com a agenda e as necessidades identificadas pelos responsáveis das 
Unidades de Saúde com as quais coopera, a Ser Mais Valia dá continuidade aos 
projetos e ações que visam contribuir para a capacitação local dos profissionais, 
rentabilização de recursos humanos e materiais disponíveis, de modo a que seja dada 
uma resposta com maior qualidade à população utente dos serviços de saúde. 
 

 
Cidadania e desenvolvimento 
 
A SMV considera que existe uma relação intrínseca entre os Direitos Humanos e o 
Desenvolvimento, pelo que valoriza a realização de projetos de desenvolvimento local, 
desenvolvimento internacional e educação para o desenvolvimento sustentável, que 
tenham como objetivo promover a inclusão social, combater as desigualdades, 
estimular o exercício dos direitos e deveres dos cidadãos e trabalhar pela Paz. 
 
A ação da SMV será desenvolvida em consonância com os objetivos e princípios 
definidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos que assentam num sistema 
de valores comuns que se centram na dignidade do ser humano e com a preocupação 
permanente de colaborar para o cumprimento dos ODS. 
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A. PROJETOS A DESENVOLVER EM 2020 
 
 

1. Projeto + Qualidade HPSJB - Guiné-Bissau  
(continuação de ação decorrente do Protocolo) 

  
EDUCAÇÃO - Reforço de competências na Língua Portuguesa  
 
Objetivos estratégicos 
 
O projeto “Reforço de competências na língua portuguesa” visa a prossecução de 
melhores práticas na qualidade de prestação de cuidados de saúde e enquadra-se no 
objetivo 4 dos ODS que tem como uma das metas “Até 2030 garantir que todos os 
alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 
desenvolvimento”. 
 
Foi valorizada a importância de a formação nas diferentes áreas de intervenção ser 
sempre acompanhada com capacitação na língua portuguesa, para potenciar a 
compreensão dos conteúdos na área da saúde. 
 
Objetivos operacionais 
Projeto de apoio ao Hospital S. José em Bôr na promoção de competências na língua 
portuguesa (oralidade, compreensão, escrita e pesquisa). 
 
Destinatários 
Colaboradores das diferentes áreas de serviço do Hospital. 
 
Metodologia 
Realização de 1 missão com a deslocação de um voluntário(s). 

 

Parceria 
Hospital de S. José em Bôr. 
  

 

SAÚDE - Reforço de competências na área da saúde   
 
Objetivos estratégicos 

O projeto “Reforço de competências na área da saúde” visa o desenvolvimento e 
atualização de competências com vista a melhorar a qualidade de resposta na saúde  e 
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enquadra-se no objetivo 3 dos ODS que aponta 2030 como meta “para reduzir a taxa 
de mortalidade materna global para menos de 70 mortos por 100.000 nados vivos; 
acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos; 
redução da mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1000 nados-vivos e a 
mortalidade de crianças menores de 5 anos para menos 25 por 1000”. 

Objetivos operacionais          
O projeto tem como objetivo dar apoio ao Hospital S. José em Bôr no reforço de 
competências dos profissionais de saúde, visando maior qualidade de resposta aos 
seus utentes.  
 
Destinatários 
Profissionais de saúde (Médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde). 
 
Metodologia 
Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(s). 
 

Parceria 

Hospital de S. José em Bôr. 

 
 

 

GESTÃO - Reforço da qualidade nos serviços administrativos 
 

Objetivos estratégicos 
 
O projeto “Reforço da qualidade do Hospital S. José em Bôr” visa dar continuidade ao trabalho de 
melhoria da administração e gestão. Enquadra-se no objetivo 16 dos ODS “Desenvolver instituições 
eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis”. Simultaneamente, visa a capacitação dos 
profissionais e enquadra-se também no objetivo 4 que tem como uma das metas “Até 2030, 
aumentar substancialmente o número de adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive 
competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo”. 

 
Objetivos operacionais  
Apoio no reforço da qualidade dos serviços do Hospital S. José em Bôr com vista à 
consolidação das mudanças efetuadas nos processos de trabalho e implementação de 
boas práticas nos serviços, bem como a capacitação dos seus profissionais. 
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Destinatários 
Serviços de administração e gestão do Hospital S. José em Bôr e profissionais da área. 
 
Metodologia 
Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(s). 

 

Parceria 
Hospital de S. José em Bôr 
 
 
  

2. Projeto KRIPOR - Guiné-Bissau 
(Continuação de ação decorrente do compromisso assumido entre a Cooperação 
Portuguesa na GB e a SMV) 
 

EDUCAÇÃO - Reforço de competências na Língua Portuguesa  
 

Objetivos estratégicos 
 
O projeto “Reforço de competências na Língua Portuguesa” tem como objetivo o 
reforço de competências no domínio da língua portuguesa, destinando-se a jovens 
guineenses que estudem no seu país ou integrados em projetos do Programa 
Estratégico de Cooperação Portugal Guiné-Bissau, visando maior sucesso escolar 
dos alunos e bolseiros guineenses e reforço da eficácia das bolsas de estudo 
atribuídas. Enquadra-se no objetivo 4 dos ODS que tem como uma das metas “Até 
2030 garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias 
para promover o desenvolvimento”. 
 
Objetivos operacionais 
Projeto de apoio ao Instituto de Cooperação na Guiné-Bissau, na promoção de 
competências na língua portuguesa (realização de cursos intensivos). 
 
Destinatários 
Alunos que frequentam cursos técnicos locais e bolseiros em Portugal. 
 
Metodologia 

Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(s), que assegurem cursos 
intensivos de 100 horas (por curso e com um voluntário por turma de 15 a 20 
alunos). 
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Parceria 
Camões, IP - Cooperação na Guiné-Bissau. 
 
 
 

3. Projeto Reforço de competências na Escola Nacional de Saúde Guiné 
– Bissau 

 

EDUCAÇÃO - Reforço de competências na Língua Portuguesa  
 
Objetivos estratégicos 
 
O projeto “Reforço de competências na língua portuguesa” visa a prossecução de 
melhores práticas na qualidade de prestação de cuidados de saúde e enquadra-se no 
objetivo 4 dos ODS que tem como uma das metas “Até 2030 garantir que todos os 
alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 
desenvolvimento”. 
 
Foi valorizada a importância de a formação nas diferentes áreas de intervenção ser 
sempre acompanhada com capacitação na língua portuguesa, para potenciar a 
compreensão dos conteúdos na área da saúde. 
 
Objetivos operacionais 
Projeto de apoio à Escola Nacional de Saúde na promoção de competências na língua 
portuguesa (oralidade, compreensão, escrita e pesquisa). 
 
Destinatários 
Colaboradores das diferentes áreas da ENS. 
 
Metodologia 
Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(s). 

 

Parceria 
Escola Nacional de Saúde. 
  

 

SAÚDE - Reforço de competências na área da saúde   
 
Objetivos estratégicos  
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O projeto “Reforço de competências na área da saúde” visa o desenvolvimento, 
reforço e atualização de competências dos docentes da Escola Nacional de Saúde, com 
vista a melhorar a sua qualidade de resposta na formação de quadros que contribuam 
para a resolução de problemas de saúde. Enquadra-se no objetivo 3 dos ODS que 
aponta 2030 como uma das metas “garantir o acesso à saúde de qualidade e promover 
o bem estar para todos, em todas as idades”. 

 
Objetivos operacionais          
O projeto tem como objetivo dar apoio à Escola Nacional de Saúde no reforço de 
competências dos docentes, visando maior qualidade de resposta na formação dos 
alunos.  
Destinatários 
Docentes (Médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde). 
 
Metodologia 
Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(s). 
 

Parceria 

Escola Nacional de Saúde. 

 

 
GESTÃO – Gestão e organização dos serviços  
 

Objetivos estratégicos 
 
O projeto “Gestão e organização dos serviços” visa a melhoria de circuitos e processos de 
trabalho dos serviços de organização e gestão e capacitação de colaboradores da Escola Nacional de 
Saúde. Enquadra-se no objetivo 16 dos ODS “Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e 
transparentes em todos os níveis”. Simultaneamente, visa a capacitação dos profissionais e 
enquadra-se também no objetivo 4 que tem como uma das metas “Até 2030, aumentar 
substancialmente o número de adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências 
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo”. 

 
Objetivos operacionais   
Apoio na melhoria de circuitos e processos de trabalho dos serviços de organização e gestão bem como a 
capacitação dos seus profissionais. 
 

Destinatários 

Profissionais da área dos Serviços de administração e gestão da Escola Nacional de 
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Saúde. 

 

Metodologia 
Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(s). 

 

Parceria 
Escola Nacional de Saúde 

 

 

 

4. Projeto Reforço de Competências em Pediatria e Maternidade - 
Hospital Rural do Songo - Tete (Moçambique) 

 

SAÚDE - Reforço de competências na área da saúde   
 
 
Objetivos estratégicos  
 
O projeto “Reforço de competências em Pediatria e Maternidade “visa a melhoria das 
práticas dos profissionais de saúde e enquadra-se no objetivo 16 dos ODS 
“Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis” e 
objetivo 4 que tem como uma das metas “Até 2030, aumentar substancialmente o 
número de adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências 
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo”. 
 
A administração do Hospital Rural do Songo tem vindo a promover a reabilitação dos 
serviços de saúde, recorrendo a todos os meios que contribuam para melhorar os 
cuidados de saúde da população, através do investimento nas estruturas, melhoria de 
equipamento e formação do pessoal afeto ao Hospital. 
 
 
Objetivos operacionais  
O projeto tem como objetivo apoiar a Administração do Hospital no processo de 
formação de profissionais de saúde: área da Pediatria/Neonatologia e Maternidade; 
Oftalmologia; Farmácia. 
 
Destinatários 
Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde com funções no serviço de 
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pediatria e maternidade do Hospital  
 
Metodologia  
Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(os). 
 
Parceria  
Hospital Rural do Songo 
Empresa Hidroelétrica de Cabora Bassa  
 
 
 

 
5. Projeto “Reforço de competências em Informática (TIC) 

(Continuação da ação decorrente da colaboração iniciada em 2019 pela SMV com 
a Associação Amigos das Escolas da Guiné Bissau) 

 

EDUCAÇÃO - Reforço de competências em Informática (TIC)  
 

Objetivos estratégicos 
 
O projeto “ Reforço de competências em Informática/TIC “ visa a capacitação dos 
alunos da Escola Betel de Cacine, professores, jornalistas e amigos da Associação Amigos 
das Escolas da Guiné Bissau (AAEGB), Enquadra-se no objetivo 4 dos ODS que tem com 
duas das metas “Até 2030 garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento” e “aumentar 
substancialmente o número de adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive 
competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e 
empreendedorismo”. 
 
O projeto surge no prosseguimento da colaboração iniciada em 2019, com o desenvolvimento 
de um curso básico de informática e perspetiva a realização de um acordo de parceria que 
consubstancie um planeamento organizado de ações de voluntariado futuras. 

 

 
Objetivos operacionais  
Desenvolver um curso de informática do nível 02 no ano letivo 2019/2020; 
Rever e rentabilizar os equipamentos (HW e SW) da Sala de Informática;  
Conceção ou adaptação de SW para gestão da biblioteca.  

 
Destinatários 
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Alunos da Escola Betel de Cacine; 
Professores, jornalistas e amigos da AAEGB, 
 
Metodologia  
Realização de uma missão com a deslocação de 1 voluntário no decurso do ano letivo 
2019/2020. 

 
Parceria  
Associação dos Amigos das Escolas da Guiné-Bissau (AAEGB)  

 
 
 

6. Projeto Mentoring Ser Mais Valia (Portugal) 

 
Objetivos estratégicos 
 
O projeto “Mentoring Ser Mais Valia (Portugal)” visa apoiar alunos que frequentam 
cursos técnicos na Guiné-Bissau, bolseiros guineenses, estudantes apoiados pela 
Fundação Novo Futuro de S. Tomé e Príncipe colocados em Portugal. Estudantes da 
Universidade de Évora e outros estudantes oriundos dos PALOP, no desenvolvimento do 
seu percurso académico e inserção nos vários contextos sociais. Enquadra-se no objetivo 
4 dos ODS cujas metas apontam para “Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e 
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 
emprego, trabalho decente e empreendedorismo e garantir que todos os alunos adquiram 
conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável”. 
 
Objetivos operacionais          

O projeto Mentoring SMV pretende a p o i a r  no ano letivo de 2019/2020 (janeiro a 
julho) e 2020/2021 (agosto a dezembro), estudantes no desenvolvimento do seu 
percurso de ensino médio e superior em Portugal e na sua autonomia e inserção 
nos diferentes contextos da sociedade portuguesa. 

 

Destinatários 

 Alunos guineenses que frequentam cursos técnicos locais; 

 Bolseiros guineenses; 

 Estudantes santomenses a frequentar o ensino em Portugal, apoiados pela 
Fundação Novo Futuro; 

 Estudantes da Universidade de Évora; 

 Outros estudantes em Portugal oriundos dos PALOP. 
 

Metodologia 
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Selecionar voluntários, de acordo com a área geográfica do estabelecimento de 
ensino que o jovem frequenta, para a realização das sessões de Mentoring nas 
instalações a serem cedidas pelas entidades parceiras e que serão identificadas 
caso a caso. 
 

Parcerias 
Escolas, Institutos, Universidades, Associações de Estudantes, Instituições ligadas 
aos países de origem dos jovens a funcionar em Portugal e outras, que possam 
disponibilizar locais adequados às reuniões e contribuam para a inserção sócio 
cultural durante a sua permanência em Portugal. 

    
 
 

7. Projeto Mulheres Africanas – Associação Moinho em Movimento 
(Portugal) 
 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  
 

a) Reforço de competências na Língua Portuguesa, TIC e Saúde 
 

Objetivos estratégicos  
 

Apoio ao projeto da Associação Moinho em Movimento, que tem por objetivo 
promover o envelhecimento ativo da população sénior do Bairro do Moinho das 
Rolas/Porto Salvo, com vista à melhoria da sua qualidade de vida e melhor inserção na 
comunidade.  

Enquadra-se no objetivo 3 “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades” e no objetivo 4 que tem como uma das metas “Até 2030, aumentar 
substancialmente o número de adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências 
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo”. 
 
  
Objetivos operacionais  
Apoio nas atividades de capacitação em língua portuguesa, tecnologias de informação 
e comunicação, desenvolvimento de apetências para o movimento e dança e 
prevenção na área da saúde. 
  
Destinatários  
Mulheres de origem africana, provenientes de Cabo Verde e da Guiné, residentes no 
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Bairro Moinho das Rolas – Porto Salvo – Concelho de Oeiras. 

 
Metodologia  
Sessões de aprendizagem da língua portuguesa e de TIC; 
Atividades de movimento e dança; 
Sessões teórico/práticas sobre saúde preventiva. 
 
Parceria  
Associação Moinho em Movimento 
 
 

b) Apoio ao Projeto da Horta para o Prato  
 
Objetivos estratégicos  
 

Apoio ao projeto da Associação Moinho em Movimento, que tem por objetivo a 
criação de uma horta e uma cozinha comunitária. Enquadra-se no objetivo 2 que tem 
como uma das metas “garantir o acesso a uma alimentação de qualidade, nutritiva e 
suficiente”. Enquadra-se também no objetivo 4 que tem como uma das metas “Até 2030, 
aumentar substancialmente o número de adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive 
competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo”. 
 
  
Objetivos operacionais  

1. Apoio na criação de uma horta na área envolvente do Bairro Moinho das Rolas;  
2. Apoio na ativação do funcionamento de uma cozinha comunitária: 

- Para fornecimento de refeições básicas a pessoas do bairro em situação de 
dificuldade; 
- Fornecimento de refeições para angariação de receita que contribua para a 
sustentabilidade da Associação. 

3. Apoio na organização de sessões teórico/práticas sobre temas na área da 
restauração com vista à criação de competências que promovam a 
empregabilidade. 

  
Destinatários  
População do Bairro do Moinho das Rolas – Porto Salvo – Concelho de Oeiras. 

 
Metodologia  
Constituição de uma equipa de voluntários que acompanhe a criação de uma horta 
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sustentável. 
Criação de uma equipa de voluntários para acompanhamento da instalação da cozinha 
comunitária. 
 
Parceria  
Associação Moinho em Movimento 
 

EM PREPARAÇÃO: 
1. Projeto de Formação Profissional “Noções Básicas de Refrigeração Doméstica” - 

Moçambique 

2. Atividade Cabo Verde – “Oficinas da Língua Portuguesa” - Portugal 

NOTA FINAL 
 
Para a prossecução do Plano de ação e consolidação do Projeto SMV, a Associação continuará 
assim o seu percurso de associação de voluntariado sénior vocacionada para missões a 
incrementar em Portugal, nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa ou noutros países.  
 
A realização das missões nos PALOP visa a concretização de projetos e atividades nas áreas de 
atuação da SMV - educação, saúde ou no âmbito da cidadania e desenvolvimento de acordo 
com os princípios definidos na missão, visão e valores da Associação.  
 
Do mesmo modo se continua a assegurar a continuidade do desenvolvimento de projetos em 
Portugal no âmbito da SMV ou em parceria com outras Instituições. 
 
O desenvolvimento das atividades será realizado através de uma gestão financeira 
equilibrada.  
 
Continuaremos a apostar no trabalho para captação de apoios financeiros que potencie a 
sustentabilidade da SMV, continuando a contar com as seguintes fontes de receita: 
 

1. Receita proveniente de joias e quotas dos associados; 
2. Financiamento da FCG; 
3. Donativos e outros. 

 
Valorizamos o trabalho em parceria e preconizamos um envolvimento ativo em crescendo 
com os atuais e futuros parceiros.   
 
Pretendemos reforçar a bolsa de voluntários e melhorar as competências dos 
associados/voluntários.   
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Apostamos na melhoria do plano de comunicação interno e externo e de divulgação da SMV 
com vista ao envolvimento dos associados e reconhecimento externo da Associação, com 
recurso às plataformas Site, Facebook, Newsletter e outros. 

Pretendemos iniciar um processo de avaliação da ação da SMV e estabelecer metas de 
qualidade.  

 
 
 
 
Anexos: 

- Orçamento de despesa e receita 2020 
- Cronograma 


