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INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 20121

O presente documento, relativo às atividades da Fundação Champagnat (FCH) no ano
de 2012, à semelhança dos relatórios de atividades dos anos precedentes,
desenvolve-se seguindo os seguintes pontos estruturais:

a. Desenvolvimento Institucional;
b. Órgãos e Serviços Administrativos;
c. Projetos Nacionais;
d. Projetos Internacionais;
e. Divulgação e publicações.
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Apresentação ao Conselho Geral da Fundação Champagnat na reunião do dia 8 de abril de 2013 no

Externato Marista de Lisboa, às 21 horas.
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RELATÓRIO
____________________________________________________________________________

A.

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

As várias parcerias institucionais e associativas da Fundação Champagnat no ano 2012 podem
ser descritas nos cinco pontos principais que abaixo se elencam e descrevem resumidamente.

A.1 A Fundação Champagnat participou em vários encontros da Plataforma Portuguesa das
ONGD perseguindo a finalidade do mútuo conhecimento com outras associações (também
com o objetivo concreto de novas parceiras operacionais), assim como a concretização dos
seus direitos/deveres de associada, principalmente nas reuniões de carácter mais institucional
como as 27ª e a 28ª Assembleias Gerais que se realizaram durante o ano.

A.2 Ainda no seio da Plataforma Portuguesa das ONGD, durante todo o ano de 2012 (e
ainda com a perspectiva de continuar a fazê-lo pelo menos a curto e médo prazo), a Fundação
integrou o grupo de trabalho Grupo de Ética (nascido no final de 2011), contribuindo com a
presença regular do Irmão Jack Gonzalez e do secretário (respetivamente na primeira e na
segunda parte do ano) e com a apresentação e a análise de documentos e experiências
ligados ao âmbito dos códigos de conduta no meio associativo e sem fins lucrativos,
principalmente a nível europeu. O objetivo a médio prazo do grupo de trabalho é a criação de
um Código de Conduta das ONGD portuguesas, de forma participativa, a partir de um
questionário dirigido a todas as organizações da Plataforma.

A.3 Continuou também, na primeira metade do ano, a participação no projeto de Educação
para o Desenvolvimento (ED) M=? (promovido pela Fundação Gonçalo da Silveira em parceira
com outras instituições, entre as quais a Fundação Champagnat) cuja conclusão oficial
coincidiu praticamente com o encerramento do Ano Letivo 2011/2012.

A.4 A Fundação também manteve a sua relação de associada com a União Distrital das
IPSS, de que beneficiou sobretudo recebendo informações e apoios com respeito a questões
de natureza jurídica e fiscal.

A.5 No âmbito das relações com outras Instituições Maristas, mantiveram-se contactos com a
Província Marista de Compostela e a ONG espanhola SED, com as quais foram
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implementados projetos concretos, especialmente a nível internacional (cfr. Ponto D).

Em

termos de presença no meio escolar, nomeadamente no Externato Marista de Lisboa (EML)
e no Colégio Marista de Carcavelos (CMC), realizaram-se várias iniciativas de sensibilização
e de divulgação das atividades principais da Fundação como, por exemplo, campanhas de
apoio à Casa da Criança de Tires (CTT) e aos Campos de Trabalho e Missão (CTM). Também
se manteve o constante e prioritário contacto com a Casa da Criança de Tires que será
referido mais especificamente no ponto C.1 do presente documento e, sobretudo, no relatório
da própria instituição.

B. ÓRGÃOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
A nível administrativo, na sede da Fundação Champagnat não se registraram alterações
significativas, exceto uma modificação do horário do funcionamento da secretaria, horário este
que foi alargado em mais duas horas e meia por semana, de modo a poder responder mais
cabalmente às necessidades da Fundação. Relativamente ao núcleo da Casa da Criança de
Tires, houve a substituição de um funcionário.
A nível dos órgãos, na reunião do Conselho Geral de vinte e seis de março de dois mil e doze,
foi eleito o novo Conselho Fiscal com a mesma composição do mandato anterior, a saber:
Hélder Gil (Presidente), Joaquim Bernardo (Vogal), Luís Branco da Silva (Vogal). Também
foram eleitos quatro membros do Conselho de Administração: Alberto Ortiz Barreda, Amândio
José Botelho, António Leal das Neves Jorge e Bárbara Goulão Gardete. De acordo com os
estatuos, estes membros cooptaram mais três para completar o Conselho de Administração:
António Manuel de Jesus Coelho, Carla Alexandra Araújo Pereira, Eduardo Hélder Rodriguez
dos Santos. O novo Conselho de Adminstração escolheu como presidente António Leal e como
vice-Presidente Bárbara Gardete. Em outubro, o Irmão João Pedro Santos Pereira substituiu o
Irmão Alberto Ortiz que foi transferido para o Lar Marista de Ermesinde. Os mandatos de
ambos os órgãos são bienais.
No sentido de reforçar os laços entre colaboradores, voluntários e membros dos órgãos sociais
da Fundação Champagnat, foi novamente levada a efeito uma sardinhada-convívio no jardim
anexo à sede.

C. PROJETOS NACIONAIS
C1. Projeto Casa da Criança de Tires
Pela sua especificidade e pela dimensão e consistência do trabalho, a Casa da Criança de
Tires apresenta, como habitualmente, um Relatório de Atividades próprio.
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C2. Projeto de Educação para o Desenvolvimento (ED) “M-Igual? – Igualdade não é
Indiferença é Oportunidade”
Durante a primeira metade do ano de 2012, a Fundação Champagnat, em colaboração com a
Fundação Gonçalo da Silveira (no papel de organizadora) e outros parceiros (Inducar, Acidi,
etc.), participou no projeto de ED “M=?”, desenvolvido desde setembro de 2007, que tinha
como principal objetivo sensibilizar a sociedade portuguesa (em especial jovens em contexto
escolar) para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). O “M=?” concluiu-se
oficialmente com o encerramento do Ano Letivo 2011/2012, pelo menos segundo os moldes
que caracterizaram este ciclo do projeto. Durante os primeiros meses do ano, a Fundação
Champagnat, representada sobretudo pela presença regular do Irmão Jack Gonzalez,
conseguiu colaborar participando na preparação dos workshops, assim como garantindo os
contactos da coligação com membros do corpo docente do Colégio Marista de Carcavelos e do
Externato Marista de Lisboa e a presença de alguns alunos nos eventos interescolares
(nomeadamente de alunos do CMC no workshop de abril acompanhados pelo Professor
Eduardo Rodriguez dos Santos).

C3. Workshops “Imaginários ecológicos”
Com a intenção de manter a colaboração com alguns dos parceiros do projeto “M=?” e de
continuar a trabalhar em ED, a Fundação Champagnat mostrou-se interessada em projetos
afins ao que se concluiu em 2012, nomeadamente numa proposta (“Imaginários Ecológicos”)
do investigador Denis Hickel relativa à realização de filmes de animação sobre temáticas
relacionadas com os ODM (ecologia, sustentabilidade, etc.), com a participação de alunos e
professores das escolas anteriormente ativas no “M=?” que se demonstrassem interessadas.
Durante o ano de 2012, foram principalmente efetuadas reuniões de planificação para
estabelecer prazos e ações a nível projetual e procurar e encontrar linhas de financiamento,
sobretudo a nível internacional. Nas reuniões participaram representantes da Fundação
Champagnat e da Fundação Gonçalo da Silveira, juntamente com o investigador acima referido
e o potencial realizador e formador.

D. PROJETOS INTERNACIONAIS
A nível internacional, a atividade da Fundação Champagnat concentrou-se, como de costume
nos últimos anos, na área do voluntariado de curta duração, sobretudo com a participação do
Irmão Alberto Ortiz e do atual secretário no projeto dos Campos de Trabalho e Missão (CTM).
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Em parceria com a ONG espanhola SED e com a coordenação da Província Marista de
Compostela, tratou-se de todo o processo de seleção, formação e envio dos voluntários para
os Campos do verão de 2012, assim como da avaliação, posterior à experiência no terreno.
Foram enviados, no total, cinco voluntários portugueses (respetivamente três para Moçambique
e dois para a Zâmbia) num total de sete voluntários a nível de toda a Província (com as duas
voluntárias espanholas a completaram o grupo, tendo sido enviadas para as Honduras, à
semelhança dos últimos anos). Fruto da avaliação de edições anteriores, o Conselho de
Administração procurar cuidar o acompanhamento dos voluntários através da despedida e
acolhimento no aeroporto e convidando algum a partilhar a sua experiência com os membros
do Conselho.
Também relativamente ao projeto CTM, iniciaram-se, no último trimestre de 2012, as atividades
para o envio de mais voluntários para missões em Moçambique, nas Honduras e, pela primeira
vez, em El Salvador, que terão lugar no verão de 2013. Foram divulgadas as iniciativas e
selecionados nove voluntários (entre portugueses e espanhóis) que irão participar nos Campos
de 2013. Por insistência da Fundação Champagnat com a ONG SED foram adiantados os
prazos de divulgação dos CTM e de seleção dos candidatos, o que se nos afigura como
positivo em relação à preparação dos mesmos.
Dentro do que lhe foi possível, a Fundação Champagnat também continuou a apoiar projetos
nos PALOP, sobretudo em Moçambique, contando com o apoio de donativos particulares e de
Campanhas de Solidariedade, entre outros. Em especial, em 2012 tentou apoiar o projeto de
uma Biblioteca na Manhiça, procurando possíveis linhas de financiamento, sobretudo a nível
internacional (dada a atual conjuntura nacional e europeia), num processo de busca e de
eventuais candidaturas que está ainda a decorrer.

E. DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES
Durante o ano de 2012 foi publicado e divulgado o Boletim da Fundação Champagnat cujos
números saíram em maio e novembro e que foi também parcialmente divulgado online e
arquivado a nível provincial. Foi tomada a decião de caminhar para um novo figurino
acentuando a divulgação tipo newsletter e reduzindo a edição em papel. Também foram
implementadas

as

iniciativas

para

a

renovação

do

site

da

organização

(www.fundacaochampagnat.org).

Lisboa, 29 de março de 2013
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