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1. 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. 

O Plano de Atividades de 2021 integrava um conjunto de ações estratégicas para a 
prossecução dos seus objetivos prevendo, para além das missões nos PALOP, a 
realização de projetos e atividades em Portugal.  

No contexto em que vivemos, a vulnerabilidade etária dos voluntários da SMV tem sido 
uma preocupação constante da Direção. A concretização das missões esteve sempre 
dependente da situação pandémica nos países destino e da vacinação anticovid 19 dos 
voluntários, o que impôs uma reestruturação na forma de desenvolvimento de ação da 
SMV. No entanto a Ser Mais desenvolveu quase todas as missões e atividades planeadas 
para 2021, deu resposta a solicitações de parceiros com a realização de missões não 
planeadas e desenvolveu novas áreas de ação.  

O presente relatório de Atividades e Contas tem como objetivo apresentar os resultados 
das missões e atividades, bem como apresentar as demostrações financeiras relativas 
ao exercício de 2021. 
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2. Projetos e atividades realizadas  
 

2.1. PALOP 
 

Projeto “Reforço de Competências em Língua Portuguesa na Administração Pública da 
Guiné-Bissau” – (destinado a 760 Funcionários da Administração Pública que integram 
os Ministérios da República da Guiné-Bissau). 

Objetivo: Contribuir para o reforço das capacidades e promoção de competências 
no uso da língua portuguesa - oralidade, compreensão, escrita e pesquisa (ODS 4, 8,10).  
Parceiro: Camões, I.P. 
Financiador: Camões, IP; SMV. 
Metodologia:  
Cursos intensivos do ensino da Língua Portuguesa com duração de 60 horas por 
Ministério (online e formação presencial). 
Nota: O número de formandos, inicialmente proposto, foi condicionado pela 
situação pandémica local e as presenças possíveis ajustadas às necessidades de 
distanciamento em aula. 
 

 
Capacitação à distância 

Nota: 
Dada a dificuldade de comunicação via internet local e insuficiência de 
equipamento informático não foi possível a avaliação dos resultados objetivos.  

  

Voluntário: António Velhinho Pereira 
Data: 18 de março a 15 de abril 
Destinatários: funcionários do Secretaria de Estado da Cultura e da Inspeção Geral da 
Educação. 
 
Voluntário: José Alves Jana 
Data: 29 de abril a 2 de junho 
Destinatários: funcionários do Ministério da Justiça e Câmara Municipal de Bissau. 
 
Voluntário: Leonida dos Santos Milhões 
Data: 29 de abril a 2 de junho 
Destinatários: funcionários dos Serviços de Informação e Segurança e Ministério 
da Saúde Pública/Direção Geral da Prevenção e Promoção da Saúde. 
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Voluntário: Maria do Espírito Santo Pereira 
Data: 8 de junho a 13 de julho 
Destinatários: funcionários do Ministério dos Recursos Naturais e Energia. 
 
Voluntário: Maria Fernanda Antunes 
Data: 8 de junho a 9 de julho 
Destinatários: funcionários do Ministério dos Recursos Naturais e Energia e do 
Ministério da Mulher, Família e Proteção Social. 
 

1ª missão 

Voluntário: José Alves Jana 
Data: 4 de setembro a 5 de outubro 
Destinatários: 8 funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
Resultados: Capacitados 8 funcionários dos Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

 

2ª missão 

Voluntário: Leonida dos Santos Milhões 
Data: 4 de setembro a 5 de outubro 
Destinatários: 6 funcionários do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural e 7 do Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social. 
Resultados: Capacitados 11 funcionários dos dois Ministérios. 

 

3ª missão 

Voluntário: Maria do Espírito Santo Pereira 
Data: 9 de outubro a 7 de novembro 
Destinatários: 8 da Secretaria de Estado da Juventude e Desportos. 
Resultados: Capacitados 8 funcionários da Secretaria de Estado da Juventude e 
Desportos. 
 

4ª missão 

Voluntário: Maria Fernanda Antunes 
Data: 9 de outubro a 7 de novembro 
Destinatários: 8 funcionários do Ministério da Defesa e 7 funcionários da 
Comunicação Social. 
Resultados: Capacitados 15 funcionários dos dois Ministérios.  
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Missão de “Diagnóstico de avaliação dos Serviços de Neonatologia, Maternidade/Sala 
de Partos, Pediatria e Urgência do Hospital Nacional Simão Mendes” na Guiné-Bissau 

Objetivo: Intervenção, a pedido do Ministério da Saúde, para reorganizar os serviços e 
capacitar os profissionais (ODS 3 e 16). 
Voluntários: 
- Lincoln Justo da Silva  
- Maria das Mercês Nunes  
- Luís Varandas 
Parceiros: Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau e Médicos do Mundo. 
Financiador: SMV; FCG 
Data: 15 a 22 de maio 
Resultados: Relatório de diagnóstico com proposta de intervenção. 
 

 

KRIPOR – “Reforço de competências em Língua Portuguesa” 

Objetivo: capacitar em língua portuguesa e aumentar a taxa de aproveitamento 
académico de estudantes da Guiné-Bissau (ODS 4). 
 
Voluntário: António Velhinho Pereira 
Parceiros: Cooperação Portuguesa na Guiné-Bissau 
Financiador: SMV; FCG 
País: Guiné-Bissau 
Data: 9 de agosto e 18 de setembro 
Destinatários: 15 alunos que frequentam cursos técnicos locais e bolseiros em 
Portugal. 
Metodologia: Curso intensivo de 100 horas. 
Resultados: 15 alunos com aproveitamento; 13 destes alunos vieram frequentar 
o ensino superior em Portugal, como bolseiros do Camões, I.P. 
 

 

Capacitação Pedagógica - Apoio na capacitação em gestão pedagógica dos centros 
escolares da Missão Católica de Bafatá (Guiné-Bissau). 

Objetivo: Capacitar a direção e docentes dos centros escolares, da Missão Católica de 
Bafatá, em gestão pedagógica (ODS 4 e 16). 
Voluntárias:  Teresa Pessoa e Adriana Rente 
Parceiros: Sol Sem Fronteiras (SOLSEF) 
Financiador: SOLSEF 
País: Guiné-Bissau 
Data: 30 de setembro a 7 de dezembro 
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Destinatários: docentes dos centros escolares da Missão Católica de Bafatá. 
Metodologia: Realização de formação de professores em Organização, Planificação e 
Avaliação Pedagógica - Oficina I. 
Resultados: capacitação de 55 docentes do Jardim Infantil Santa Teresinha do Menino 
Jesus, da Escola São Francisco Xavier e do Liceu Leopoldo Pastori. 
 

 

Formação profissional em eletromecânica de refrigeração e ar condicionado  

Objetivo: Formação profissional na área da refrigeração e ar condicionado (ODS 8). 
Voluntário: Filipe Santos  
Parceiros: Centro de Formação Profissional de S. José de Lhanguene e Khandlelo 
Financiador: SMV; FCG 
País: Moçambique/Chamankulo  
Data: 7 de novembro a 9 de dezembro 
Destinatários: 40 jovens desempregados e adultos com alguma experiência (a indicar 
pelos parceiros). 
Metodologia: 

 Preparação os conteúdos teóricos da formação e respetiva planificação. 
 Formação teórica/prática em refrigeração e ar-condicionado. 

Resultados: Formação profissional de 23 formandos.   

 

Missões planeadas não concretizadas, relativas aos projetos: 

 “+ Qualidade HPSJB” - Guiné-Bissau (3 missões).  

Missões adiadas devido à situação pandémica. 

Em 2021 foi nomeada nova Administração para o Hospital S. José de Bôr e o 
protocolo de colaboração com a SMV terá que ser revisto. 

 
 “Reforço de competências na Escola Nacional de Saúde” Guiné-Bissau 

(3 missões). 
Missões adiadas devido à situação pandémica. 
 

 “Reforço de Competências em Pediatria e Maternidade - Hospital Rural do 
Songo” – Tete/Moçambique (1 missão). 
Missão adiada devido à situação pandémica. 
 

 “Capacitação na área das TIC” – Cacine/Guiné Bissau (1 missão) 
Missão adiada devido à situação pandémica. 
 



8 
 

2.2. Portugal 
 

Projeto Mentoring Ser Mais Valia  

Objetivos: promover a inserção de estudantes provenientes dos PALOP ou de outros 
países, nos diferentes contextos da sociedade portuguesa, fator determinante na 
obtenção de resultados académicos, de desenvolvimento pessoal e autonomia (ODS 4, 
8 e 10). 

Voluntários: 30 Mentores e 14 “Amigos do Mentoring” 
Parceiros: Universidade de Évora, Fundação Novo Futuro, Universidade de 
Aveiro e Cooperação Guiné-Bissau. 
Financiador: SMV 
Data: ano letivo 2020/2021 
Destinatários: 46 estudantes - 39 da Guiné-Bissau, 3 de São Tomé e Príncipe, 3 de 
Moçambique e 1 de Cabo Verde.  
Resultados quantitativos 

 2 licenciaturas concluídas – Línguas, Literaturas e Culturas; Sistemas e 
Tecnologias de Informação (prosseguiram para mestrado).  

 1 mestrado concluído - História Contemporânea (prosseguiu para 
doutoramento). 

 80% dos estudantes transitaram de ano. 
Resultados qualitativos: A avaliação qualitativa assenta no parecer do Conselho 
Consultivo (constituído por estudantes residentes no país e apoiados pelo Mentoring 
SMV) e relatórios de avaliação intermédia e final de ano dos mentores. Globalmente, os 
relatórios analisados refletem uma ação positiva e apontam a necessidade de 
introdução de melhorias. 
Nota: O Projeto Mentoring Ser Mais Valia manteve as atividades planeadas com recurso 
predominante a meios virtuais. 
Projeto Educadores em Movimento – Uma educação itinerante para a primeira 
infância  

Objetivo: Criação de recursos pedagógicos para utilização dos Educadores em 
Movimento (ODS 4). 
Voluntário: Maria Mafalda França 
Parceiros: AIDGLOBAL 
Financiador: SMV 
País: Chibuto/Moçambique  
Destinatários: Educadores das cinco comunidades de implantação do projeto (distrito 
do Chibuto). 
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Metodologia: 

 Integração de um voluntário(a) na equipa do Conselho Pedagógico de 
acompanhamento.    

Resultados: participação na construção de recursos pedagógicos e estratégias de 
organização das atividades com as crianças face à pandemia. 

 

 

Contributos para uma educação pré-escolar de qualidade – Capacitação de 
educadores e auxiliares e educadores de infância da AJOLF – Associação dos Jovens na 
Luta pelo Futuro, de S. Tomé e Príncipe.  

Objetivo: Capacitação de auxiliares e educadores de infância (ODS 4 e 10).  
Voluntário: Maria Mafalda França  
Parceiros: AJOLF  
Financiador: SMV 
Local: Sede da SMV (presencial) 
Data: 22 de setembro a 8 de outubro 
Destinatários: Auxiliares e educadores de infância 
Metodologia: 

 Preparação dos conteúdos teóricos e planificação; 

 Formação baseada na experiência dos formandos; 

 Contacto com práticas educativas diversificadas. 
Resultados: Capacitação de 10 (auxiliares e educadores de infância). 

 
 
Capacitação em língua portuguesa, Direitos Humanos e Cidadania  
 
Objetivos: 1. Desenvolvimento das competências de comunicação oral e escrita; 
conhecimento e aplicação prática de regras de gramática. (ODS 4) 
                    2. Direitos Humanos e Organizações Internacionais (ODS 10). 
Voluntários: António Velhinho Pereira  
                        Maria Engrácia Cardim 
Parceiros: Cooperação Portuguesa na Guiné Bissau 
Financiador: Cooperação Portuguesa na Guiné-Bissau 
Local: Sede da SMV  
Data: 10 de setembro a 12 de novembro 
Destinatários: 4 militares da Guiné-Bissau 
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Metodologia: 
Para o objetivo 1- Formação com duração de 100 horas (75h síncronas e 25h 
assíncronas) 
Para o objetivo 2- Formação com a duração de 24 horas. 
Resultados: Capacitação de 4 militares.  
 

EscritAfricando – encontro de jovens escritores africanos de língua portuguesa  
 
Objetivo: apoio a jovens escritores africanos na concretização do seu sonho de serem 
reconhecidos como escritores (ODS 4). 
    
O encontro foi dinamizado por voluntários da SMV, coordenado pelo José Jana e teve a 
participação de jovens africanos que gostam de escrever.  
O programa incluiu dois painéis – um com os escritores Jorge Arrimar, Delmar Gonçalves 
e Cátia Vieira e outro com os editores José Antunes Ribeiro e Sandra Barradas. A sessão 
teve um momento de declamação poética com Emílio Lima e um momento 
performativo de Teatro por Atcho Express - estudante de mestrado em Arte na Escola 
Superior de Teatro. 
Local: Lisboa - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
Data: 23 de outubro 
Financiador: SMV 
 
 

Projeto Mulheres Africanas  

Objetivos: Capacitação em língua portuguesa; desenvolvimento de apetências para o 
movimento e dança; aquisição de competências básicas na utilização do computador 
(ODS 4 e 10). 
Voluntários: quatro voluntários SMV 
Parceiro: Associação Moinho em Movimento 
Financiador: SMV 
Doador: Entrajuda e Águas de Portugal (equipamento informático) 
Destinatários:  Mulheres de origem africana residentes no Bairro Moinho das 
Rolas (Porto Salvo) 
Resultados:  
Participação ativa e convívio de um grupo de mulheres com mais de 50 anos. 
As atividades presenciais interrompidas devido à pandemia e foram retomadas 
em novembro, com três voluntários, nas áreas da capacitação em língua 
portuguesa e utilização do computador. 
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Português em ação (PeA)  
 

O PeA é uma plataforma digital, de acesso gratuito, que tem como objetivo facilitar a 
autoaprendizagem da língua portuguesa através da disponibilização de conteúdos e 
atividades apropriados para o seu estudo e melhoria de conhecimentos (ODS 4 e 10). 

Destina-se a todos os interessados na língua portuguesa, bolseiros da CPLP, estudantes 
no âmbito de parcerias estabelecidas ou a estabelecer com a Ser Mais Valia e 
formadores de língua portuguesa. 

Trata-se de uma plataforma, em permanente construção, que recebe contributos 
diversos com vista ao seu enriquecimento continuo.  
Financiador: SMV 
 
 
 
Literacia Digital 
 
Criada com o propósito de promover a literacia digital dos parceiros e associados da Ser 
Mais Valia (ODS 4 e 10).  
Visa: 

 A criação de programas e conteúdos para dois níveis de formação (básico e 
avançado). 

 A Criação duma plataforma digital com conteúdos estáticos e dinâmicos para 
reforço de competências em informática. 

Financiador: SMV 
Nota: Foi realizada uma formação interna para associados sobre a utilização da 
plataforma Zoom. 
 

3. Projetos em construção 
 

1. “Projeto EscritAfricando” que tem como objetivo o apoio a escritores africanos 
em início de carreira (ODS 4). 

2. “Projeto Poedeiras” em Chicumbane/XaiXai/Moçambique, que tem como 
objetivo criar condições de sustentabilidade económica e financeira, da Obra do 
Cenáculo (ODS 8 e 10). 

3. “Projeto Bairro em Movimento”, que integra as ações desenvolvidas no 
âmbito das Mulheres Africanas e visa promover a melhoria das condições 
pessoais e do bem-estar da população residente no Bairro Moinho das 
Rolas (Porto Salvo), incluindo a capacitação em literacia digital de jovens 
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e colaboração na operacionalização das condições para uma cozinha social 
(ODS 4 e 10). 

4. “Projeto Mais conhecimento – melhor futuro” em construção com a 
Fundação Calouste Gulbenkian. Tem como objetivo melhorar e consolidar 
os conhecimentos de estudantes do 11º ano (área da matemática, língua 
portuguesa e TIC) na Guiné-Bissau (ODS 4).  
 

 

4. Campanhas 
 

“Vacinar pró Futuro” – campanha de angariação de donativos para dar continuidade ao 
apoio a estudantes da Casa do Gaiato de Boane e Madre Maria Clara de Maputo (6 
bolsas). 

 
 

5. Outras atividades 
 

Recrutamento de novos voluntários 

O processo foi concretizado em formato online e onze voluntários, com 
competências diversificadas, foram integrados na SMV. 
 

Ações de formação - workshops 

Temática - Estrangeiros- migrantes, refugiados e o relacionamento com o 
“outro”.  

Palestrantes:  
Paula Ferreira - Mediadora do Serviço Jesuíta ao Refugiado 
Raul Manarte – Psicólogo humanitário  
Sumaila Jaló, professor guineense de língua portuguesa e doutorando em História 
Contemporânea 
Coordenação e dinamização: Elisa Santos – Associada honorária da SMV                                                                                                   
 
 

Temática - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - onde estamos? 
 
Palestrantes:  
Rita Leote- Diretora Executiva da Plataforma Portuguesa das ONGD 
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Paulo Costa- Coordenador Geral da ONG Rosto Solidário 
Hemma Tengler- Professora da Oficina Global ISEG 
Coordenação e dinamização: Elisa Santos- Associada honorária da SMV 
 

Temática –Enquadramento sobre Mentoria (Módulo 1) 
 
Formadora: Maria Edite Oliveira – Professora da Universidade Nova 

Destinatários: mentores do Projeto Mentoring SMV 

Coordenação: Grupo Coordenador do Mentoring 
Nota: Os mentores que integram a Bolsa, têm acesso a formação que visa a reflexão 
sobre conceito e estratégias da “Mentoria”, “Motivação” e “Princípios e Valores”, com 
orientação de uma formadora externa especialista em mentoria.  
 

 

Atividades diversas 

 

Integração no Programa Sustentare, Subscrição da Plataforma Geofundos e 
Participação em Ações de Formação – no âmbito da adesão à Plataforma das ONGD. 
 

Oficina Global/ISEG – Participação do Grupo Coordenador do Mentoring SMV no 
desenvolvimento da Campanha “Universitários sem Fronteiras, juntos derrubamos 
barreiras”, dirigida a estudantes portugueses dos estabelecimentos de ensino superior. 
Campanha para sensibilização ao acolhimento e integração de estudantes estrangeiros.  
Apoio à perfuração e construção de um poço de abastecimento de água à população 
de Cacine através de um financiamento obtido na sequência de uma candidatura ao PAD 
(Projetos de Apoio ao Desenvolvimento) da Embaixada da Austrália.  
 
Candidatura ao PAD da Embaixada da Austrália – financiamento do projeto “Mais e 
Melhor Saúde” cujo objetivo é a colaboração na aquisição do equipamento para uma 
lavandaria industrial no Hospital de Cumura, da Guiné-Bissau.  
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6. Parcerias 
 
Parceria com o Camões, I.P.  
“Reforço de competências em Língua Portuguesa na Administração Pública da Guiné-
Bissau”.  
Capacitação em língua portuguesa, Direitos Humanos e Cidadania, para militares da 
Guiné-Bissau. 
 
Parceria com a AIDGLOBAL – participação na preparação do projeto “Educadores em 
Movimento – uma Educação itinerante para a primeira infância “, no Chibuto, 
Moçambique.  
Integração de uma voluntária da SMV no grupo de trabalho responsável pela elaboração 
de recursos pedagógicos apropriados. 
 
Parceria com a Associação Moinho em Movimento – participação no projeto “Mulheres 
Africanas” e construção do projeto “Bairro em Movimento” que visa promover a 
melhoria das condições pessoais e bem-estar da população residente no Bairro 
Moinho das Rolas. 
 
Parceria com a Solsef – participação no projeto “CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA - Apoio ao 
desenvolvimento de capacidades na gestão pedagógica dos centros escolares da Missão 
Católica de Bafatá”, com a integração de 3 voluntários da SMV responsáveis por 3 
oficinas de formação (construção de materiais e implementação da formação). Projeto 
financiado pelo Camões, I.P. 
 
Parceria com o Centro de Formação Profissional da AJOLF, de S. Tomé Príncipe – 
celebração de um protocolo de colaboração nas três áreas estratégicas de ação da SMV. 
 
Parceria com a Oficina Global/ISEG – participação no desenvolvimento de uma 
Campanha a realizar por alunos do mestrado em Desenvolvimento e Cooperação. 
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7. Gestão interna 
 
A Direção da SMV continua empenhada numa forma adequada e inovadora para 
responder ao mundo em mudança.  
Os Grupos de Trabalho têm constituído um elemento essencial de participação, análise 
e reflexão para a produção de conhecimento necessária à ação da SMV - Projetos, 
Comunicação, Formação, Avaliação, Literacia Digital e EscritAfricando.  
O secretariado constitui uma estrutura de apoio essencial à organização e gestão 
documental da SMV. 
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8. Receita e Despesa 2021 
 

Receitas 2021   

    
Financiamentos Privados 10 125,00  

Fundação Calouste Gulbenkian 10 125,00  
    

Financiamentos Públicos 4 500,00  
ICL Camões (projeto militares) 4 500,00  
    

Outros Financiamentos 9 060,00  
Poço de Cacine (Embaixada da Austrália) 9 060,00  

    
Joias e Quotas associados 4 320,00  
    
Donativos 2 075,44  

Ser Mais Valia 1 353,44  
Projeto Mentoring SMV 157,00  
escritAFRICANDO 110,00  
Apoio a estudantes do Projeto Mentoring SMV 455,00  
    

Campanhas 5 330,00  
Campanha "Vacinar pró futuro" 5 330,00  
    

Total das receitas 35 410,44  
 

 

Considerações sobre a receita 

A receita (excluindo as campanhas) atingiu um valor de €21.020,44, um resultado de 41% acima 
do valor planeado (€14.900,00). Para este facto contribuíram, fundamentalmente: 

 O financiamento extra de €3000,00 da FCG concedido para apoio ao 
repatriamento de voluntários; 

 O financiamento não planeado do ICL Camões para o projeto dos militares; 
 O ligeiro aumento da receita de quotas devido à admissão de novos associados. 

A campanha “Vacinar para o Futuro” angariou €5330,00 tendo este valor (reduzido de 10%) sido 
transferido ainda este ano para os beneficiários. 

Foram também recebidos €9.060,00 da Embaixada da Austrália para apoio à campanha do Poço 
de Cacine resultado da candidatura apresentada pela SMV. Este valor foi integralmente enviado 
para o benificiário.  
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Despesas 2021   
    
Aquisição de Bens e Serviços 3 828,47  

Rendas e Alugueres (Co-work, apartado) 448,80  
Material de Divulgação (Site, Marketing, ...) 919,97  
Comunicações 138,65  
Outros Serviços (Bancos, Seguros, Outros) 1 240,55  
Especialistas (TOC) 959,40  
Despesas de Representação 121,10  
    

    
Apoio a estudantes do Projeto Mentoring SMV 216,21  
    
Campanhas 7 560,00  

Água potável é saúde (Poço de Cacine) 2 763,00  
Vacinar pró futuro 4 797,00  
    

Projetos Especiais 9 060,00  
Poço de Cacine (Embaixada da Austrália) 9 060,00  

    
Projetos 13 341,90  

Reforço Competências em Língua Portuguesa (Guiné-Bissau) 5 223,84  
KRIPOR (Guiné-Bissau) 1 252,44  
Missão Diagnóstico Simão Mendes (Guiné-Bissau) 3 264,86  
Mentoring SMV 7,00  
Militares da Guiné 753,29  
Educadores Infância (São Tomé e Príncipe) 675,89  
escritAFRICANDO 520,86  
Formação prof. Eletromecânica, refrigeração e A/C (Moçambique) 1 643,72  

    
Total 34 006,58  

 

Considerações sobre a despesa 

A despesa no montante de € 17.386,49 (excluindo as campanhas), corresponde a 38% do valor 
orçamentado (€45.275,40), facto que se deve ao cancelamento/adiamento de 
atividades/projetos em consequência da situação pandémica. Salienta-se o facto de o maior 
projeto (Reforço de competências em língua portuguesa) ter efetuado algumas sessões online, 
solução de recurso com custos significativamente mais reduzidos. 

A despesa com a rúbrica de Aquisição de bens e serviços no valor de 3 828,47 € corresponde a  
uma execução de 60% do montante planeado (€6.610,00), fundamentalmente devido a não 
terem sido registadas despesas de deslocação e ao baixo valor das despesas de representação. 
Contribui ainda para a diminuição da despesa a dispensa do pagamento de seis meses do aluguer 
do espaço na sede benefício concedido pela Entrajuda em atenção à situação pandémica 
existente. 
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Considerações gerais 

A conta “Apoio a estudantes do projeto Mentoring SMV” apresenta um saldo de €238,79 que 
ainda não foi distribuído. 

Mantêm-se na conta da SMV o valor de 2.379,00€ referente à participação da SMV no Ensaio 
Geral Solidário (EGS) da Companhia Nacional de Bailado (CNB), que teve como objetivo a 
angariação de fundos para apoiar o projeto “Da horta para o prato” da Associação Moinho em 
Movimento. A transferência deste fundo para a associação destinatária aguarda início/retoma 
do referido projeto. 
 
Os saldos bancários e de caixa do presente exercício são: 
 Banco: 49 574,230€ 
 Caixa: 65,31€ 
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9. Nota final 
Em 2021 as limitações decorrentes da pandemia continuaram a condicionar a ação da 
Ser Mais Valia. Contudo, num esforço conjunto de todos (voluntários, parceiros e 
beneficiários) conseguiu-se manter a execução da maioria dos projetos e atividades 
planeada. Os resultados esperados nem sempre foram alcançados, o que esteve 
relacionado com as exigências e condições que a situação pandémica impôs. 

Apesar das condicionantes mencionadas, a Ser Mais Valia desenvolveu missões não 
planeadas, diversificou as suas atividades, construiu novos projetos, abriu uma nova 
frente de cooperação com São Tomé e Príncipe, consolidou e alargou o trabalho em 
parceria, desenvolveu ações de formação interna, recrutou novos voluntários, procurou 
diversificar as fontes de receita e manteve um controlo rigoroso dos gastos. 

Na dinâmica interna que se desenvolveu na SMV é de referir a criação do Grupo de 
Literacia Digital que foi importante para implementar “uma cultura virtual” e facultar 
formação interna especifica, o que facilitou a prossecução das atividades. Salienta-se 
também o trabalho feito na construção de quatro novos projetos, que irão ser 
candidatos a financiamento – um deles é uma intervenção na área da pecuária, ação 
inédita na Ser Mais Valia. 

O evento EscritAfricando foi uma iniciativa singular e um marco de cooperação 
intercultural para a Ser Mais Valia. 

Pela primeira vez foi implementado um projeto de formação profissional - “Formação 
profissional em eletromecânica de refrigeração e ar condicionado”, realizado no Centro 
de Formação Profissional de S. José Lhanguene em Chamankulo - Maputo.  

Deu-se início à realização de atividades, na sede da Ser Mais Valia, com uma ação de 
“Capacitação de auxiliares e educadores de infância da AJOLF- de São Tomé e Príncipe”. 

A integração de novos voluntários foi essencial para a consolidação das atividades e para 
a renovação dos grupos de trabalho. 

A Fundação Calouste Gulbenkian tem sido o principal financiador da SMV. Contudo, a 
sustentabilidade financeira constituiu uma preocupação constante e foram muitos os 
esforços desenvolvidos para fazer face a esta situação. Foram efetuados contactos com 
os departamentos de responsabilidade social das empresas, realizadas candidaturas a 
financiamento com projetos de interesse para as comunidades locais, fez-se a campanha   
de consignação do IRS, investiu-se na ação em parceria e a SMV integrou o Programa 
Sustentare da PPONGD.  

Em 2021 a Ser Mais Valia manteve-se comprometida em promover uma cidadania ativa 
dos seus associados e em integrar a Agenda 2030 nas suas ações.  

A Ser Mais Valia valoriza as competências, as capacidades, os conhecimentos e a 
experiência de vida dos seus associados e incentiva a sua atualização para capacitar 
pessoas e comunidades e contribuir para um desenvolvimento humano sustentável. 

 



ANEXO 1

SER MAIS VALIA . ASSOC|AqAO DE VOLUNTARIADO PARA A CIDADANIA E DESENVoLVIIIIENTo

Avenida de Ceuta, no 4 -Bairro da Qf do Cabrinha

CANTRIBUINTE l\f 514147 466

Balango individual em: 31 de Dezembro de 2O21
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Diferimentos (Gastos a reconhecer)

Total do activo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos
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48.254,75



Anexo 2

SER MAIS VALIA . ASSOCIASAO DE VOLUNTARIADO PARA A GIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Avenida de Ceuta, no 4 -Bairro da Qta do Cabrinha

CONTRIBUINTE 51 4 1 47 466

Demonstragio individual dos resultados por natureza
Periodo findo em 31 Dezembro de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAI PERIODOS
2021 2020

e servigos prestados 1

2
3

4

4.320,00
24.535,00

-17 .771,11
12.372,77

9.376,
15.320,
-9.251,

90,

bsidios, doag6es e legados d exploragSo 57
82Fornecimentos e Servigos Extemos

rendimentos
gastos -17.21

Resulado antes de deprec, gastos de financ e impostos 6.241,12 9.980,39
de depreciagio e amortizag6es 0 00 0

Resultado operacional (antes gastos financ e impostos) 6.241,12 9.980,39
e rendimentos similares
e gastos similares suportados

0,00 0,

0
Resultados antes de 6.241,1 9.980,39

lmposto sobre o Rendimento do periodo
Resultado liquido do periodo

0 00
6.241 12 9.980,39
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