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“Ser voluntário é a prova de que, dando desinteressadamente,
recebo ainda mais. O voluntário vive esta troca fraterna de
sentimentos, a cada momento.”
João Ricardo Faria, Presidente do GASPORTO
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1. GASPORTO – 19 anos de serviço
1.1 Introdução
O ano de 2021 foi novamente um ano de desafios, de questionamentos e de dúvidas no GASPORTO, mas
foi também um ano de renovação do compromisso, de certeza que queremos estar onde é mais preciso e,
acima de tudo, uma ano onde a vontade de servir e de dar mais um pouco de nós se sobrepôs a todas as
adversidades que foram surgindo.

Os nossos voluntários, aos poucos, foram retomando
as visitas presenciais aos nossos locais de voluntariado, sendo que a suspensão e alterações de funcionamento de alguns projetos por parte dos parceiros
do voluntariado levou ao término de algumas parcerias e a um consequente decréscimo dos locais
de voluntariado e respetivo número de voluntários.
Ainda assim, tivemos 225 voluntários que realizaram
6994 horas de voluntariado semanal no Porto junto
de 470 beneficiários.
Em 2021, apesar de todos os constrangimentos decorrentes da pandemia, as missões realizadas pelos nossos voluntários conseguiram adaptar-se e ir ao encontro das crianças das colónias de Valongo, do Cerco e
de Lordelo e encher de alegria os companheiros da
Casa de Santa Isabel, em Seia. Realizaram-se 3680
horas de voluntariado junto de 117 beneficiários.
No projeto Abraço Amigo, ao longo de 2021, o
GASPORTO acompanhou 70 pessoas idosas da área
metropolitana do Porto. A par da intervenção social
realizada, existiu uma aposta na formação dos voluntários e técnicos do projeto, com vista ao reforço da
intervenção especializada, humana, criativa e indi-
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vidualizada promovida pelo projeto. Procurou-se,
desta forma, promover a sua saúde e o bem-estar
das pessoas idosas, aumentando a sua qualidade
de vida no domicílio e contribuído para atenuar a
sua solidão e isolamento, agravada pela situação
pandémica que atravessamos.
Em Moçambique, continuamos a nossa missão de
cooperação para o desenvolvimento de programas
que visam a promoção da saúde e da educação da
comunidade da Macia. A gestão dos programas,
fruto dos condicionalismos provocados pela situação
pandémica, foi realizada a partir de Portugal e levou
à promoção da autonomia dos nossos profissionais
em Moçambique, que demonstraram possuir boas
capacidades de desenvolvimento do seu trabalho
na organização.
No Centro de Reabilitação Nutricional Pfuka U
Famba, durante todo o ano, foram acompanhados
94 bebés de forma individualizada, através do fornecimento diário de alimentação – leite em pó, papas
enriquecidas e sopas -, garantindo a reabilitação do
seu estado nutricional. A formação das cuidadoras
ocorreu quinzenalmente, de forma a garantir-se a

(...) o ano de 2021 foi
um ano cheio de
desafios superados
e um retomar da
normal atividade do
GASPORTO, com vista
à prossecução dos
objetivos estratégicos
definidos para a nossa
organização, que
assentam na Ajuda
e Desenvolvimento
Humano, contribuindo
para um mundo
melhor, com menos
necessidades.
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sua capacitação no que diz respeito
aos cuidados necessários para o desenvolvimento saudável dos seus bebés.
Tem-se vindo a apostar cada vez mais
no acompanhamento de proximidade
à cuidadora e à restante família, através do aumento do número de visitas
domiciliárias realizadas pela nossa profissional, assim como no acompanhamento a consultas especializadas em
unidades sanitárias provinciais.
O Programa Crescer de Mãos Dadas
apoia atualmente mais de 100 crianças
e jovens, promovendo o seu desenvolvimento integral e garantindo-lhes o
acesso à educação, à saúde e a bens
primários, privilegiando o acompanhamento individualizado. O crescimento
do Programa tem trazido desafios em
duas frentes: por um lado, o aumento
do número de crianças e jovens apoiados, por outro, o crescimento dos afilhados mais antigos do Programa que
já se tornaram jovens adultos. Assim, o
nosso Ronaldo recebeu um sim ao seu
sonho de infância: o ingresso no Ensino
Superior, na licenciatura de Educação
Física e Desporto e rumou a Maputo
para se juntar à Teresa e ao David , também afilhados do Programa que frequentam o ensino superior. A par das
distribuições mensais do Programa
Crescer de Mãos Dadas, reabilitamos
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6 casas, apoiamos diversos processos
burocráticos e acompanhamos também casos de saúde que necessitavam
de serviços médicos especializados.
O Centro de Educação e Desenvolvimento Infantil Kukula é um complemento à educação formal dos alunos
da 2ª à 5ª classe, de 4 Escolas Primárias,
da vila da Macia. Em 2021 apoiamos 160
crianças, que apesar de nos 2 primeiros
meses do ano se encontrarem sem
aulas, tiveram o apoio ao estudo em
casa realizado pelos nossos profissionais do centro. Em março celebramos
o regresso às explicações presenciais,
com algumas adaptações, de forma a
cumprir as regras de saúde e segurança exigidas pela COVID- 19. Ao longo
do ano foram realizadas diversas atividades lúdico-pedagógicas de forma a
reforçar a complementaridade formativa destas crianças.
Resumidamente, o ano de 2021 foi
um ano cheio de desaf ios superados e um retomar da normal atividade do GASPORTO, com vista à
prossecução dos objetivos estratégicos def inidos para a nossa organização, que assentam na Ajuda e
Desenvolvimento Humano, contribuindo para um mundo melhor, com
menos necessidades.
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1.2 Estrutura organizacional
Em 2021 foram cerca de 238, as pessoas que colaboram com o GASPORTO, entre voluntários e colaboradores remunerados. Em conjunto foi possível continuar a desenvolver 2 projetos de intervenção social, 6 projetos de voluntariado semanal no Porto, 3 projetos humanitários em Moçambique e 4 missões nacionais.

CONSELHO

PROJETOS

COORDENA

Direção GASPORTO Jovens

Direção GASPORTO Abrigo
COOPERAM

Responsáveis

Equipas Coordenadoras

• Eventos de Angariação
de Fundos;
• Aividades Semanais de
Voluntariado;
• Missões.

• Eventos de Angariação
de Fundos;
• Aividades Semanais de
Voluntariado;
• Missões;
• Formações.

Nacionais

Internacionais

Projetos de Intervenção Social
• Abraço Amigo
• FEUP Social

Projetos de Intervenção Social,
Moçambique
• Crescer de Mãos Dadas
• Kukula
• Pfuka U Famba

Projetos de voluntariado semanal
• Abraço Amigo
• AMA
• Caminhos
• Futuros
• Horizontes
• PONTES
Missões
• Seia - Portugal
Colónias de férias
• Cerco
• Valongo
• Lordelo

APOIA

GABINETE DE TRABALHO
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1.4 GASPORTO em números
O GASPORTO, ao longo de 2021 chegou a mais de 1000 pessoas através de 6 projetos de voluntariado
semanal e de 2 projetos de intervenção social na área metropolitana do Porto, de 4 missões nacionais e de
3 Programas de Cooperação para o Desenvolvimento em Moçambique.

Foram 569 as pessoas, entre mães adolescentes, pessoas idosas, estudantes universitários em situação de
fragilidade, crianças e jovens provenientes de contextos social e economicamente vulneráveis, jovens que
se encontram em situação de acolhimento residencial,
pessoas em situação de sem-abrigo e em situação de
exclusão/vulnerabilidade social e pessoas em fase de
reintegração social, que o GASPORTO acompanhou
no Porto, num total de 6994 horas de voluntariado,
só nesta cidade.

6 994h PORTO
3 680h MISSÕES NACIONAIS

1 060
total de beneficiários

225

Já a nível nacional, através da missão em Seia e das
colónias de férias de Lordelo, do Cerco e de Valongo,
o GASPORTO chegou a 117 pessoas através de 3680
horas de voluntariado.

162

70

pessoas
idosas

94

adultos em situação de
vulnerabilidade socia

PROJETOS
NACIONAIS
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número total de horas
de voluntarido

total de voluntários

270

crianças
e jovens

10 674h

266

bebés

crianças e jovens

70

47

pessoas com
diversidade
funcional

crianças
e jovens

81

cuidadoras
e cuidadores

PROGRAMAS
INTERNACIONAIS

MISSÕES
NACIONAIS
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2.

2. Atividades desenvolvidas em 2021
2.1 Projetos de intervenção social no Porto
Em 2021, o GASPORTO deu continuidade aos 2 projetos de intervenção social que já desenvolvia: o
Abraço Amigo e o FEUP Social. Estes são geridos por profissionais da área social, no entanto, o Abraço
Amigo conta com a constante colaboração de voluntários.

ABRAÇO AMIGO
O Projeto Abraço Amigo visa construir uma sociedade onde as pessoas idosas têm oportunidade de
envelhecer em casa com dignidade, qualidade de
vida, saúde e bem-estar.

Depois de um ano em que as relações pessoais e
sociais foram afetadas pela falta de contacto físico,
2021 trouxe-nos novas ideias para desenvolver diferentes e reforçadas aproximações às pessoas.

Tem como missão promover uma intervenção
especializada, humana, criativa e individualizada, com mobilização de voluntários, que permita
combater o isolamento e diminuir o impacto da
solidão das pessoas idosas, contribuindo para que
as suas casas estejam adaptadas às suas necessidades, promovendo o envelhecimento saudável,
seguro, independente e autónomo, num espaço
que lhes é familiar e significativo, através do seu
acompanhamento regular e do estabelecimento
de relações de confiança. Apresenta como principais objetivos: combater a solidão e o isolamento;
promover a saúde e o bem-estar; promover a qualidade de vida no domicílio; sensibilizar a sociedade
para o envelhecimento.

Para prevenir e retardar algumas fragilidades cognitivas que o envelhecimento e o gradual isolamento
poderiam estar a provocar, e na sequência das necessidades identificadas pela equipa de estimulação
cognitiva criada no ano anterior, foram criados e
distribuídos 70 dossiês individuais com atividades
de diversas funções cognitivas para que pudéssemos aumentar a participação das pessoas idosas e
estimular a sua mente.

Ao longo de 2021, o GASPORTO acompanhou 70
pessoas idosas da área metropolitana do Porto.
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No decorrer do ano
fomos também
continuando o nosso
trabalho em rede
de forma a criar
sinergias e parcerias
que acrescentam
valor ao projeto (...)

Em janeiro, cumprimos a tradição de cantar as janeiras, tendo os voluntários criado quadras personalizadas para cantarem às pessoas idosas que visitam.
A partir de fevereiro, e com o avançar da vacinação
das pessoas mais velhas, começamos a fazer um
acompanhamento presencial às pessoas idosas que
assim o consentiram. Para o efeito, e de forma a con-
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tinuar a proteger todos os envolvidos, os
voluntários do GASPORTO participaram
numa formação sobre a correta utilização dos equipamentos de proteção
individual, facilitada por profissionais
de saúde. As visitas progressivamente
começaram a ganhar mais alegria e,
com o início da primavera, começamos
a dar passeios no parque acompanhados de momentos lúdicos.
Em março, com a entrada de novos
voluntários no projeto, foi possível integrar 7 novas pessoas idosas no voluntariado, começando estas a receber visitas
semanais por parte dos grupos.
Em junho, garantindo que o cheiro e o
espírito dos santos populares entraria
em casa de todas as pessoas idosas,
oferecemos um manjerico a cada uma,
assinalando esta celebração festiva
através da troca de expressões e tradições tão característica da época.
O sol a brilhar dos meses de verão trouxe-nos passeios à praia e ao parque.
Em julho e agosto, visitamos o parque
da cidade, o jardim botânico, a casa
Sophia de Mello Breyner Andersen
e a praia do senhor da pedra. Foram
momentos verdadeiramente especiais,
depois de longos períodos de isolamento domiciliário, com contactos
limitados à necessária distância de
segurança. Nestes passeios, tudo nos
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despertava para a “eterna novidade da
vida”: uma flor a desabrochar, o chilrear
de um passarinho, a profunda ondulação do mar, a curiosidade das descobertas acerca de uma das maiores
poetisas Portuguesas, ou, os olhares e
as conversas trocadas com um outro
idoso que já conhecíamos, mas com o
qual não falávamos há muito tempo.
Com os dias quentes a terminar, os dias
mais frios continuaram a ser quentes
nos nossos corações: começamos, juntos, a trabalhar em lembranças para
oferecer aos padrinhos do programa
Crescer de Mãos Dadas do GASPORTO,
o que permitiu criar condições para
aumentar a participação das pessoas
idosas nas atividades desenvolvidas
pelo GASPORTO e na comunidade, a
estimulação motora, proporcionando
um momento de saída de casa para
convívio e contacto com realidades
diferenciadas.
Em novembro, com o apoio do
Movimento Transforma, revivemos
tempos antigos visitando o museu do
carro elétrico, onde as pessoas idosas
tiveram oportunidade de recordar os
atrelados elétricos onde se deslocavam
na sua juventude e adultez. E como
recordar é viver, projetaram-se nas
suas histórias felizes de vida, nos seus
relacionamentos, nas suas áreas e ocupações ao longo da vida, experienciando naquele momento as deslocações
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que faziam desde o marquês até à foz. A equipa
de técnicas e voluntários que acompanhavam as
pessoas idosas tiveram a oportunidade de realizar
aprendizagens, apropriando-se com maior significado dos sentidos histórico e presente da cidade onde
vivem, estudam ou trabalham. Em dezembro, aquele
que é, ainda hoje, para algumas pessoas idosas que
acompanhamos, o dia da mãe, foi celebrado através
da participação na missa do dia 8 de dezembro, na
Igreja de Cedofeita com algumas delas. Ainda em
dezembro, e com a chegada da data tão associada
à família e à partilha, distribuímos um cabaz, por
cada uma das 60 pessoas idosas, que continha uma
compota, um pão de ló e umas meias de lã, gentilmente oferecido pela PROEF.
A par da intervenção social com as pessoas idosas,
continuamos a aposta tanto na formação dos voluntários como dos técnicos do GASPORTO, tendo sido
promovidas sessões com temáticas como: Luto e
estratégias para lidar com a morte ou a perda de
alguém facilitada pelo psicólogo Hugo Guimarães,
Depressão e isolamento na era COVID-19 abordada
pela psicóloga Maria Pereira Simões, Inteligência
emocional apresentada pela técnica de psicologia Cátia Sousa e A solidão e o seu impacto na
saúde pública, tema discutido pelo Professor Júlio
Machado Vaz. Participamos também em ações promovidas pela CARITAS Diocesana de Coimbra, no
âmbito do projeto Triplo D, sobre Os direitos e a
participação cívica dos adultos mais velhos (65+);
pela Asserbiz com o tema Solidão e isolamento dos
idosos: o presente e o futuro; pela Compassio refletindo sobre o pensamento Oxalá este isolamento
te faça entender a minha solidão permanente e,
pelo ICTskill4All, na apresentação do impacto das
competências digitais nos séniores.
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Tivemos, ainda, presença no lançamento “Ageing
in Place – envelhecimento em casa e na comunidade”, coordenado pelo Professor António Fonseca,
na Fundação Calouste Gulbenkian, onde o Projeto
Abraço Amigo teve a oportunidade de partilhar a
sua ação diária de promoção da qualidade de vida
das pessoas idosas em suas casas.
No decorrer do ano fomos também continuando o
nosso trabalho em rede de forma a criar sinergias
e parcerias que acrescentam valor ao projeto e, por
consequência, melhoram a qualidade de vida de
todos os que nele participam. Com esse objetivo,
estabelecemos uma parceria com: a Unilabs que
assegura, cerca de uma vez por mês, alguns produtos frescos que colhem da horta comunitária onde
todos os colaboradores plantam aquilo que as nossas
pessoas idosas disseram ser indispensável na hora
de preparar uma refeição com amor; e com a IPSS
Benéfica e Previdente para que o acompanhamento
e amor do Abraço Amigo entre em cada vez mais
casas da área metropolitana do Porto.
Com vista a uma perceção acerca da mudança social
que o Abraço Amigo tem vindo a produzir, iniciamos
uma avaliação de impacto social com a recolha de
dados junto de todas as pessoas idosas que beneficiam do projeto e, como controlo, daquelas que não
beneficiam de qualquer tipo de apoio. Desta forma
pretendemos avaliar a ação que desenvolvemos para
que consigamos desenvolver uma cada vez mais
eficiente resposta às necessidades individuais das
pessoas idosas.

70
349
113
2 808

IDOSOS
ACOMPANHADOS
ACOMPANHAMENTOS
E ARTICULAÇÃO
COM SERVIÇOS E
PARCEIROS
ARTICULAÇÕES
FAMILIARES

CHAMADAS
TELEFÓNICAS

3 822

VISITAS
DOMICILIÁRIAS

42

PASSEIOS
INDIVIDUAIS E
ATIVIDADES
COMUNITÁRIAS

48

REUNIÕES DE
VOLUNTÁRIOS

70

ANIVERSÁRIOS
CELEBRADOS

3

DIAS FESTIVOS
CELEBRADOS

60

CABAZES DE
CONFORTO
OFERECIDOS NO
NATAL

18

CABAZES
HORTÍCOLAS
OFERECIDOS

60

MANJERICOS
OFERECIDOS
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FEUP SOCIAL
O Projeto FEUP Social apoia estudantes da FEUP que
se encontram numa situação fragilizada, confrontando-se com dificuldades a vários níveis: económicas,
sociais, académicas, entre outras. A maior parte dos
estudantes que chegam até nós, são oriundos dos
PALOP, Timor-Leste e outros países estrangeiros. No
entanto, tal como tem acontecido em anos anteriores, também em 2021 surgiram solicitações de
apoio por parte de estudantes de outras faculdades,
no sentido de obterem esclarecimentos quanto às
respostas existentes para os problemas que enfrentam, bem como a que entidades se devem dirigir
para os resolver.
Em 2021, 2 jovens beneficiaram do acompanhamento
social e aconselhamento pessoal do GASPORTO.

GASPORTO Relatório de Atividades e Contas 2021

13

2.2 Programas de Cooperação para o Desenvolvimento em Moçambique
Tendo por base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas, as prioridades de desenvolvimento económico e social presentes no Plano Quinquenal do Governo moçambicano (2020-2024), os objetivos estratégicos do GASPORTO e as necessidades identificadas na vila da
Macia por esta organização, em colaboração com as entidades governamentais e a comunidade local, o
GASPORTO desenvolve, desde 2007, 3 programas de cooperação para o desenvolvimento:
• Programa Pfuka U Famba – Centro de Reabilitação Nutricional;
• Programa “Crescer de Mãos Dadas” – Apadrinhamento de crianças órfãs e vulneráveis;
• Programa Kukula – Centro de Educação e Desenvolvimento Infantil.

A intervenção do GASPORTO na vila da Macia está
cada vez mais consolidada e, em 2021, fruto das consequências da pandemia, continuamos a aposta do
ano anterior na formação e autonomia dos profissionais locais, tendo conseguido resultados excecionais! Realizamos várias formações e um dia de
team-building, por forma a manter a motivação da
equipa alta. Os profissionais do Kukula e do Crescer
de Mãos Dadas tiveram oportunidade de assistir ao
Congresso Internacional África pela Infância.
Começamos o ano a apoiar uma das escolas onde se
localiza um dos Kukulas, a Escola Primária do Bairro
5. Construímos cinco casas de banho, duas para os
alunos, duas para as alunas e uma para os professores, melhorando as condições escolares de mais de
1000 beneficiários.
Celebramos um Memorando de Entendimento com
Clínica Privada da vila, permitindo um atendimento
personalizado às necessidades dos beneficiários dos
3 Programas de Cooperação para o Desenvolvimento.
Em outubro, a colaboradora Joana viajou, com um
parceiro do Programa Kukula, para Moçambique e
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teve oportunidade de aumentar a relação com os
parceiros moçambicanos. Além disso, realizou-se
a distribuição, junto de população em situação de
grande vulnerabilidade social, de um contentor cheio
de bens essenciais. Alimentos que ajudam a nutrir
as mães dos bebés, ovos que sendo novidade para
muitas cuidadoras, permitirão momentos de muita
brincadeira e vinculação segura entre mãe e bebé,
fraldas recebidas com muito entusiasmo e gratidão.
Tantos livros que fazem as nossas crianças sonharem, aprenderem, e compreenderem coisas novas.
Gestos de generosidade que vão muito além de cada
artigo do contentor. Contentor que se transformará
num novo Centro de Educação e Desenvolvimento
Infantil Kukula, no bairro de Menguelene, um dos
bairros mais pobres da vila.

A intervenção do
GASPORTO na vila da
Macia está cada vez mais
consolidada e, em 2021,
fruto das consequências da
pandemia, continuamos a
aposta do ano anterior na
formação e autonomia dos
profissionais locais, tendo
conseguido resultados
excecionais!

No fim do ano, recebemos a auditoria anual do Governo
Moçambicano, que avaliou as três áreas de atuação
de forma bastante positiva, realçando o impacto e a
proximidade que temos com a comunidade.
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PFUKA U FAMBA

94

BEBÉS
APOIADOS

O Programa Pfuka U Famba funciona num Centro
de Reabilitação Nutricional e a sua atuação tem por
base o fornecimento diário de alimentação – leite
em pó, papas enriquecidas e sopas –, garantindo
este apoio até à recuperação do estado nutricional
do bebé.

81

Como resultado da pandemia, verif icamos um
aumento exponencial de sinalizações de bebés
em situação de subnutrição ou de vulnerabilidade alimentar. Por forma a continuar a dar resposta, redobramos os nossos esforços para ter fundos
necessários para a recuperação nutricional dos 88
bebés admitidos no Centro.

BEBÉS RECUPERADOS
NUTRICIONALMENTE

O Pfuka U Famba continuou a funcionar com uma
divisão dos bebés e dos cuidadores por 3 dias, de
forma a evitar os aglomerados. As visitas domiciliárias foram mais constantes, quando comparadas
com 2020, e o acompanhamento médico, tanto a
bebés, como a cuidadoras, continuou a ser uma das
nossas prioridades.
Em 2021, o Centro foi reconhecido pela Comissão
Organizadora de Festas da Comunidade Portuguesa
em Maputo, recebendo um prémio pelas mãos da
Cônsul portuguesa em Maputo.
Parceiros:
Centro de Saúde da vila da Macia, Igreja Católica,
SDSMAS, DPS, Secretaria Provincial, MISAU, Grupo
PROEF, Sociedade Civil.

CUIDADORAS
APOIADAS

88

6 229
LATAS DE LEITE
DISTRIBUÍDAS

3 804

REFEIÇÕES DE SOPA
E PAPAS ENRIQUECIDAS

45

FORMAÇÕES

4

ATIVIDADES DE
ESTIMULAÇÃO FÍSICO-COGNITIVO-EMOCIONAL

1

WORKSHOP

42

VISITAS DOMICILIÁRIAS
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CRESCER DE MÃOS DADAS
O Programa Crescer de Mãos Dadas consiste num
apadrinhamento, à distância, de crianças e jovens
órfãos e vulneráveis da vila da Macia. Durante todo o
ano, o GASPORTO apoiou, de forma individualizada
e holística nas diferentes dimensões das suas vidas,
107 afilhados.
Apesar do plano de atividades ter sido ainda restrito como consequência das restrições impostas pela
pandemia, o GASPORTO continuou a assegurar o
acesso à educação, à saúde e a bens primários.
O tema escolhido para 2021 foi “Odisseia de
Emoções”. Assim, todos os meses trabalhamos com
os afilhados as emoções, como se podem relacionar com elas e como podem tirar partido do que
sentem para o bem-estar de todos.
As aulas presenciais voltaram, mas apenas três dias
por semana, fazendo com que a educação tenha
continuado a ser a área de maior investimento do
Programa. Por forma a garantir a segurança de todos
os afilhados, introduzimos no kit mensal álcool-gel
e máscaras comunitárias. Além disso, oferecemos
telemóveis a todos os afilhados da 10ª, 11ª e 12ª classes para que pudessem estudar, de forma autónoma em casa, nos dois dias sem aulas presenciais.
Continuamos com as explicações, adaptadas a casa
classes escolar e progressivamente, elas vão dando
frutos: 75% dos afilhados transitaram de classe e
celebramos a entrada de mais um jovem no Ensino
Superior. O Ronaldo juntou-se ao David e à Teresa,
ingressando na licenciatura de Educação Física e
Desporto, na Universidade Pedagógica de Maputo.
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Além de todo o apoio médico prestado a todos os
afilhados que precisaram ao longo do ano, destacamos a continuação do apoio à Anália, uma afilhada
que entrou no Programa após ter caído de uma árvore e ter perdido toda a mobilidade. Assim, a Anália
continuou a viver em Maputo, sendo apoiada pelo
GASPORTO, e frequentou durante todo o ano sessões de fisioterapia, tendo apresentado uma recuperação significativa, conseguindo, neste momento
deslocar-se recorrendo apenas a muletas.
Apesar de ainda não termos voltado a realizar atividades lúdico-pedagógicas para todos os afilhados
fora da vila, celebramos duas datas especiais: o Dia
da Criança e o Natal! Nestas datas, realizamos um
pequeno lanche e oferecemos jogos e brinquedos
a todos os afilhados.

Dois anos depois, os sorrisos de padrinhos e afilhados
voltaram a cruzar-se na videoconferência anual do
Programa Crescer de Mãos Dadas. Partilhamos o
testemunho de uma madrinha:

dia em que não diga o seu nome quando vê o nosso
computador. No dia 19, com a videochamada entre
padrinhos e afilhados, a nossa família, tal como o
nosso coração ficaram maiores.”

“Conhecemos o G. e estreitamos a distância que
nos separa. O coração ficou mais cheio desde que
tivemos a oportunidade de o apadrinhar: sentimo-nos abençoados por podermos ajudar alguém
a ser mais feliz, a ter uma casa mais confortável,
a conseguir estudar. Mas no passado dia 19 esse
“alguém” passou a ter voz, cara, movimento e sorriso. Entrou na nossa sala e encheu-a. Ainda que
tenhamos estado juntos apenas através do ecrã
do computador, sentimos que também ele estava sentado no nosso sofá. O nosso filho de 1 ano e
meio pôde conhecê-lo e desde então não há um

Parceiros:
Igreja Anglicana, SDSMAS, DPGCAS, Secretaria
Provincial, Sociedade Civil.
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600

13

1 233

2

2

7

3

107

80

1

107

JOVENS E CRIANÇAS
ACOMPANHADOS

REABILITAÇÕES DE
HABITAÇÃO
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EPIS
DISTRIBUÍDOS

JOVENS A
FREQUENTAR
O ENSINO
SUPERIOR

KITS INICIAIS

KITS ESCOLARES
ENTREGUES

CESTAS BÁSICAS
DISTRIBUÍDAS

EXPLICAÇÕES
INDIVIDUAIS OU
EM PEQUENOS
GRUPOS

DIAS FESTIVOS
CELEBRADOS

VIDEOCONFERÊNCIA

TROCA DE
CORRESPONDÊNCIA
COM PADRINHOS

CRIANÇAS/
JOVENS COM
ACONSELHAMENTO
E SEGUIMENTO
AO NÍVEL DO
PLANEAMENTO
FAMILIAR
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KUKULA
O Centro de Educação e Desenvolvimento Infantil
Kukula é composto por 4 Centros de Educação e
Desenvolvimento Infantil que funcionam em recinto
escolar. Acompanha 160 crianças da 1ª à 5ª classes e
proporciona às crianças metodologias de aprendizagem que funcionam como complemento escolar, com
recurso a formadores locais para o apoio ao estudo,
trabalhando em colaboração direta com a comunidade escolar. Nos Centros são promovidas atividades
lúdico-pedagógicas que estimulam a aprendizagem
do Português, da Matemática e das Ciências.
Durante os primeiros meses do ano, o GASPORTO
continuou a distribuir fichas para manter as rotinas
de estudo nos alunos, ao mesmo tempo, que se
realizavam telefonemas semanais, tanto para esclarecimento de dúvidas às crianças apoiadas, como
para sensibilização dos encarregados de educação
para a importância da educação.
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160
ALUNOS
APOIADOS

320

FICHAS ESCOLARES
SUBSTITUIÇÃO ESCOLA

4

CENTROS DE EXPLICAÇÃO
A FUNCIONAR DESDE
JUNHO

1

REABILITAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA

1

REUNIÃO DE
ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO

Com o regresso das aulas presenciais, o Kukula reabriu
também as suas portas, adaptando o seu modo de
funcionamento. As turmas foram divididas em duas,
de forma a permitir o distanciamento social, mantendo
o mesmo número de beneficiários do ano anterior.
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Inicíamos o ano com dificuldades na angariação de
sponsors para todos os Centros, mas no último semestre conseguimos angariar dois novos Padrinhos - a
empresa Mindera e a Liga de Futebol -, conseguindo
assim recuperar alguma sustentabilidade financeira.
Em outubro, recebemos a visita da Liga de Futebol,
permitindo que este novo parceiro veja com os seus
próprios olhos o impacto que tem na construção de
uma educação mais digna para as crianças do Kukula.

Parceiros:
Escolas Primárias do Bairro 2, Bairro 5, Casa
Missionária e Muchabje; Igreja Católica; SDE;
DPEDH; Secretaria Provincial; Sociedade
Civil; Grande Colégio Universal do Porto;
CLIP; Mindera; Liga de Futebol.

KITS COVID-19
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2.3 Projetos de voluntariado semanal no Porto
Os projetos de voluntariado semanal, são, desde sempre, um dos grandes pilares do GASPORTO que, em
comunhão com as entidades parceiras e com a área profissional da nossa organização, nos permitem
levar às pessoas que servimos o verdadeiro sentido das palavras compromisso, entrega, alegria, simplicidade e, acima de tudo, amor.

Fruto da situação epidemiológica que o mundo
viveu, e apesar de todas as adaptações e reajustes que foram feitos nos diversos projetos de forma
a continuarmos a servir as nossas pessoas, 2021
revelou-se um ano difícil. O facto de alguns projetos estarem suspensos, outros terem a sua ação a
decorrer em formato online e o receio das pessoas
em fazerem voluntariado, levou a um decréscimo
do número de voluntários. Esta situação obrigou o
GASPORTO a reorganizar-se e a fazer uma reestruturação interna, analisando os locais onde poderíamos
ser mais necessários e onde poderíamos dar uma
resposta mais eficaz, assegurando sempre a qua-

lidade do nosso voluntariado. Face a isto, tomou-se
a decisão de terminar as parcerias com o Instituto
Companheiros de Emaús e com o Emaús Caminho
e Vida (Projeto PONTES), a parceria com o Centro
Juvenil de Campanhã (uma das instituições parceiras
do projeto Horizontes) e a parceria com a CerPorto C.A.T.L. “Clube da Porta Aberta” (uma das instituições
parceiras do projeto Futuros). Os voluntários que
estavam nestes projetos foram alocados a outros
projetos, consolidando assim a ação desenvolvida
pelos mesmos.

No GASPORTO encontro
muitas vezes a melhor
versão de mim – a versão
que dá sem esperar
receber, a versão que
consegue partilhar os seus
sentimentos e fragilidades
nos momentos de reflexão
e de partilha, a versão
que mesmo com receios
avança na direção de
estar disponível para servir
onde é mais preciso (...). O
serviço faz brotar em mim
a vontade de ser melhor, de
crescer com o outro, de estar
sem julgamento.
I.R, Voluntária do GASPORTO
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TABELA 1 Dados gerais sobre os projetos de voluntariado no Porto

Projeto

Parceiros

Abraço Amigo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMA

Caminhos

Futuros

Horizontes

PONTES

Nº Voluntários

Nº Beneficiários

Nº Horas/Ano

110

38

4 644h

• Lar Luísa Canavarro

22

24

• Comunidade de Inserção Nossa Senhora do Bom Conselho

22

19

• Amor Perfeito;
• C.A.S.A.;
• Santa Casa da Misericórdia do Porto

29

250

• CerPorto - C.A.T.L. “Clube da Porta Aberta”

8

40

• Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda - C.A.T.L.

7

68

• CrescerSer - Casa do Vale

4

4

• Centro Juvenil de Campanhã

2

7

• Emaús Caminho e Vida

10

7

• Instituto de Companheiros de Emaús

11

13

225

470

Fundação Calouste Gulbenkian
Porto Amigo: Câmara Municipal do Porto, Fundação Manuel António da Mota e Just a Change
Santa Casa da Misericórdia do Porto
Junta de Freguesia do Bonfim
União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Paranhos
Médicos do Mundo
URAP
ACeS Porto Ocidental
Polícia de Segurança Pública
Conferência Vicentina de São Martinho de Cedofeita

TOTAL

720h

1 036h

162h

48h

384h
6 994h

OUTRAS ATIVIDADES DE VOLUNTARIADO NO PORTO
O Grupo PROEF, em 2021, decidiu ir ainda mais além na sua ação e fazer uma doação de 700 máscaras (350 kits com 2 máscaras cada), 100 polares e 100 sacos-cama
às pessoas em situação de sem-abrigo. Uma vez que o GASPORTO não faz distribuição de bens, facilitou a articulação entre a PROEF e o CASA, instituição parceira
do projeto Caminhos, que acompanha pessoas em situação de sem-abrigo da cidade do Porto.
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2.4 Missões Nacionais
Tal como em 2020, também em 2021, devido à situação epidemiológica que se continuava a viver, tivemos que adaptar as nossas missões de verão.

Tal como fazemos todos os anos, contactámos as
nossas instituições parceiras e, com elas, percebemos
as suas necessidades e as condições necessárias para
garantir a segurança tanto dos voluntários como
das pessoas que servimos.

do Xisto, em Valongo; para o bairro do Cerco e para
Lordelo, no Porto e para a Casa de Santa Isabel, em
Seia. Este ano, devido à situação epidemiológica
em Moçambique, não se reuniram condições para
realizar a missão internacional.

Percebemos ainda a disponibilidade dos voluntários e finalmente, partimos em missão para a Casa

Tal como fazemos todos os anos,
contactámos as nossas instituições
parceiras e, com elas, percebemos
as suas necessidades e as condições
necessárias para garantir a
segurança tanto dos voluntários
como das pessoas que servimos.

TABELA 4 MIssões nacionais
Missão

Data

Nº de volunt.

Principais atividades

Parceiros

Beneficiários

CerPorto - ATL Clube da
Porta Aberta

28 crianças e jovens

Colónias do Cerco

22 a 29 de agosto

7

Visita ao Zoo de Santo Inácio, piquenique; caça ao tesouro; festa Sunset; jogo
de futebol; jogos de mesa e jogos tradicionais; jantar especial com baile.

Colónias de Valongo

12 de julho a 29 de
agosto

20

Educasom e
Atividades lúdicas através da arte, com recurso a música, pintura, teatro e
e Casa do Xist
culinária; atividades físicas; atividades ligadas à natureza; visitas ao exterior;
festa de final de semana.

Colónias de Lordelo

25 a 27 de julho

4

Ida à Praia; visita ao Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia;
visita centro histórico Guimarães; viagem de teleférico; visita Parque
Biológico Gaia; visita à quinta Juvenil São João Bosco.

Centro Paroquial de
S.Martinho de Lordelo do
Ouro

19 crianças e jovens

4

Workshop de bolas de sabão gigantes; workshop de dança (rancho);
passeio pela natureza/Herbária/Pintura de Mãos; karaoke; cinema; teatro;
jogos nas Nogueiras; dia da barragem e escorrega; pic-Nic em Torroselo;
festa Mexicana; caixinha dos Desejos.

Casa de Santa ISabel

30 adultos com
diversidade funcional

MIssão Seia

8 a 22 de agosto
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40 crianças e jovens com
diversidade funcional
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2.5 Formação do Voluntariado
Ser voluntário do GASPORTO é muito mais do que fazer voluntariado semanal, implica olhar para dentro
de si próprio, olhar para o mundo que o rodeia, procurar crescer a cada dia, sempre guiado pelos valores
que sustentam toda a ação do GASPORTO.
Ser uma “Escola de Vida”, procurando que cada
um leve o serviço para todos os contextos de vida é
uma das missões do GASPORTO, daí a importância
da formação no caminho que cada voluntário faz
nesta família.
Em 2021, mesmo continuando com a COVID-19 presente nas nossas vidas, continuamos a apostar na
formação, readaptando-nos e reinventando-nos
em cada momento. Assim, mantivemos as reuniões quinzenais em formato online e no final do
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ano conseguimos recomeçar as reuniões presenciais. Fizemos na mesma o Caminho a Santiago de
Compostela, caminhando digitalmente, durante 5
dias. Juntamos toda a família pela primeira vez em
2021 no dia de reflexão, dedicamo-nos à preparação
das missões no dia das missões e no final do ano reunimo-nos para fazer o balanço de 2021. Ao longo do
ano houve também oportunidade para recebermos
convidados especiais nas nossas reuniões quinzenais e para fazer formações técnicas nas reuniões
de atividade semanal de voluntariado.

Em 2021, mesmo
continuando com a
COVID-19 presente
nas nossas vidas,
continuamos a
apostar na formação,
readaptando-nos e
reinventando-nos em
cada momento.
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TABELA 5 Principais atividades de formação do voluntariado
Momento de
formação

Data

Local/Formato

Principais atividades

Nº de participantes

20 Reuniões
quinzenais

4ª feiras

• Formato presencial
na FEUP (3 reuniões)
• Formato online (17 reuniões)

• Temas abordados: o acolhimento, o compromisso, o cuidar, a alegria, a partilha, o sentimento de
família, os valores do GASPORTO, os padrinhos, o gabinete: a sua estrutura e intervenção social,
a entrega e o sentido de serviço, as missões, a angariação de fundos, a identidade gasporto, o
acreditar

Voluntários
GASPORTO Jovens e
GASPORTO Abrigo

Caminhada a
santiago de
Compostela
digital

27 a 31 de
março

• Caminhada digital, tendo os conteúdos sido divulgados através de um
grupo de WhatsApp, durante uma
semana

• Recriar online o Natal do GASPORTO, convidando os voluntários a calcorrear etapas virtuais do
caminho até Santiago de Compostela, despertando os momentos de reflexão sobre o caminho
de serviço de cada um.

130 voluntários
GASPORTO Jovens e
GASPORTO Abrigo

Dia de reflexão:
GAS.OFF

8 de maio

• Parque de São Roque

• Trabalhar o autoconhecimento, as relações com os outros e o sentido de serviço; retomar o contacto presencial

60 voluntários
GASPORTO Jovens e
GASPORTO Abrigo

Fim de semana
de missões

3 de julho

Fim de semana
de Balanço

23 de
outubro

•

• Balanço das atividades realizadas ao longo do ano e reflexão sobre as estratégias de ação para o
próximo ano.

Casa Juvenil São João Bosco

Reuniões quinzenais com convidados especiais:
•

• Preparação dos grupos de missão;
33 voluntários
• Realização de dinâmicas com o objetivo de trabalhar motivações, crenças, expectativas e receios;
GASPORTO JOvens e
• Preparação da missão em termos logísticos.
GASPORTO Abrigo

Jardins da cidade do Porto

Tema: Menos é mais... a arte de viver com menos
para ser mais Objetivo: Dar a conhecer novas filosofias de vida e novas formas de olhar para o mundo Convidado: Maria Cordoeiro e Raquel Ribeiro
Data: 02/01/2021 Duração: 1h30 Formato: online.
Tema: A realidade Social da cidade do Porto Objetivo: Dar a conhecer os últimos dados sobre a
realidade social do Porto Convidado: Liliana Lopes
Data: 17/03/2021 Duração: 1h Formato: online.
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•

•

Tema: O que é ser missionário? Objetivo: Partilhar
a sua vivência como missionária em Moçambique
Convidado: Sara Marcos Data: 31/03/2021 Duração:
1h30 Formato: online.
Tema: A solidão como um problema de saúde
pública Objetivo: Definir e dar a conhecer as causas da solidão ; o seu impacto; estratégias para a
combater Convidado: Júlio Machado Vaz Data:
25/11/2021 Duração: 1h Formato: online.

40 voluntários
GASPORTO JOvens e
GASPORTO Abrigo

Formações técnicas por Atividade Semanal de
voluntariado:
•

Tema: MIssão da Operação Nariz Vermelho Objetivo: Qual é a missão deste projeto nos hospitais.
Quais técnicas utilizadas, em situação de pandemia,
para continuarem a chegar às crianças. Como fazem
a diferença Convidado: Fernando Escrich, diretor artístico da operação nariz vermelho Data: 28/4/2021
Formato: online Grupo: GASPORTO Abrigo - AMA.
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•

Tema: Retrato do público que atualmente recorrem ao CASA Objetivo: Apresentar o CASA e fazer
a caraterização das pessoas que recorrem aos seus
serviços Convidado: Natália Coutinho, coordenadora do CASA Data: 14/4/2021 Formato: online Grupo: GASPORTO Abrigo - Caminhos.

•

Tema: Inteligência Emocional Objetivo: Conhecer
ferramentas para utilizar no voluntariado e para
uma melhor gestão de emoções Convidado: Cátia
Sousa, Psicóloga no ramo Social, Trabalho e Organizações Data: 28/4/2021 Formato: online Grupo:
GASPORTO Jovens - Abraço Amigo.

•

Tema: Comportamentos aditivos Objetivo: Apresentar o trabalho desenvolvido pela equipa da
SAOM, compreender o que são dependências e
como trabalhar com pessoas em situação de sem-abrigo com consumos ativos, tendo em vista a
redução de riscos e minimização de danos Convidado: Nicole Vieira, técnica da Equipa de Rua Aqui
e Agora da SAOM Data: 28/4/2021 Formato: online
Grupo: Grupo: GASPORTO Abrigo - Caminhos.

•

Tema: Voluntariado online Objetivo: CAdquirir algumas competências e ferramentas práticas para
comunicar melhor através dos aparelhos eletrónicos e para manter a população-alvo mais atenta
Convidado: Natália Ferreira Data: 17/2/2021 Formato: online Grupo: GASPORTO Jovens - Futuros
e Horizontes.

•

Tema: Luto Objetivo: Compreender o que é o luto,
as diversas formas do luto e como lidar com ele
Convidado: Dr. Hugo Guimarães Data: 17/2/2021
Formato: online Grupo: GASPORTO Abrigo e GASPORTO Jovens - Abraço Amigo.

•

Tema: Depressão Objetivo: Compreender a depressão na 3ª idade e como a reconhecer e formas
de ajudar a diminuir a depressão Convidado: Dr.ª
Maria Pereira Simões Data: 28/2/2021 Formato: online Grupo: GASPORTO Abrigo - Abraço Amigo.

•

Tema: Prevenção e equipamentos de proteção
Objetivo: Esclarecer dúvidas e clarificar medidas
de segurança Convidado: Margarida Redondo e
João Marques Data: 15/2/2021 Formato: online Grupo: Grupo: GASPORTO Jovens - Abraço Amigo.
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2.7 Angariação de Fundos
Em 2021 não foi, outra vez, possível realizar nenhum evento de angariação de fundos, devido à situação
pandémica.

Relativamente às campanhas de captação de
donativos junto de particulares, a consignação do
IRS manteve-se como uma das mais importantes
para a sustentabilidade do GASPORTO. Para além
desta, foram realizadas a campanha de Padrinhos
de Leite, do Giving Tuesday, e de Um Postal, Uma
Refeição. Ao longo de todo o ano, foram também
trabalhadas outras formas de angariar fundos,
nomeadamente: o Ser Solidário, o Facebook/
Instagram e a Compra Solidária.
O GASPORTO contava, a 31 de dezembro de 2021,
com 569 doadores regulares (mais 100 do que no
ano anterior, um crescimento de 17,5%). Destes
310 eram padrinhos de leite, 137 padrinhos Crescer
de Mãos Dadas e 122 Amigos GASPORTO. Tendo
havido 22 desistências ao longo do ano.

FINANCIAMENTOS E PRÉMIOS
Em 2021 foram recebidos 29.927,91€, referentes ao projeto Abraço Amigo, do Concurso Envelhecimento na
Comunidade, da Fundação Calouste Gulbenkian. Esta
candidatura desenvolver-se-á até outubro de 2022.
O GASPORTO teve ainda o apoio do IEFP, no montante de 9.119,36€, relativo a um estágio ao abrigo
da medida de estágios profissionais na área social,
mais especificamente para o acompanhamento dos
projetos em Moçambique.
Em 2021 recebemos da Câmara Municipal do Porto,
referente ao Programa Fundo Municipal de Apoio ao
Associativismo Portuense, o montante de 5.307,77€.

Do lado das empresas, 2021 foi um ano muito positivo para o programa Kukula, que conseguiu garantir 4 sponsors para os 4 centros em funcionamento.
Por outro lado, o número de empresas a apoiar o
projeto Abraço Amigo não foi o planeado e esta
é uma área que deverá ser trabalhada em 2022.
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3. As contas
3.1 Demonstrações Financeiras Consolidadas
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3.2 Demonstrações Financeiras Portugal
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Como apoiar o GASPORTO

DONATIVO PONTUAL
Poderá fazer um donativo pontual com benefícios fiscais, através do MBWay (ou pela
opção Ser Solidário), transferência bancária, cheque ou em numerário.

AMIGO GASPORTO
Contribuição com um donativo mínimo de 25€ anuais, recebendo a nossa newsletter
trimestral e usufruindo de descontos especiais nos nossos eventos e iniciativas.

LEMBRANÇA SOLIDÁRIA
Ao adquirir as lembranças solidárias do GASPORTO está a contribuir diretamente para cada
um dos projetos que apoiamos em Portugal e em Moçambique. Todas as lembranças solidárias do GASPORTO são personalizáveis, de forma a poder adaptá-las ao seu dia especial ou
evento.

Agradecimentos
Este foi um ano muito exigente, em que as distintas fragilidades humanas, sociais, estruturais como
pessoas, organizações ou sociedades, ficaram mais
visíveis. Também ficou ainda mais visível a importância do contacto humano e o poder profundamente
transformador da presença física.
O ESTAR que tanto valorizamos no GASPORTO só
é possível porque encontra eco em todos os que
caminham ao nosso lado, parceiros, voluntários e
mecenas públicos ou privados. A todos agradecemos, de forma especial, à Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto e à PROEF, parceiros que
colaboram connosco dia-a-dia para um crescimento
sustentável do GASPORTO.
A todos queremos agradecer o Estamos Juntos.

CONSIGNAÇÃO IRS
Pode destinar 0,5% dos seus impostos para o GASPORTO, sem qualquer custo para si e sem
afetar o seu reembolso.

INJUÇÕES (MULTAS)
Se for lesado com alguma injunção pode destinar o pagamento da mesma ao GASPORTO,
apenas terá de indicar essa intenção junto do juiz ou através do seu advogado (Artigo 261.º
– Código de Processo Penal).
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