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INTRODUÇÃO1
Este Relatório de Atividades da Fundação Champagnat (FCH) relativo ao ano de
2013, à semelhança dos relatórios de atividades dos anos precedentes, desenvolve-se
seguindo os pontos estruturais do Plano de Atividades para o ano de 2013:

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 24 de março de 2014 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 2013 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 duas Assembleias Gerais que se realizaram durante o ano.
A.2 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 especificas do sector, cada vez mais delicadas e complexas.
A.3 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
implementados projetos concretos, especialmente a nível internacional (cfr. Ponto D). Ainda no
âmbito da Província Marista de Compostela, a FCH assegurou a sua participação na
Assembleia de Obras Sociais realizada em Salamanca no dia 1 de junho. 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. Ainda no âmbito da Província Marista de Compostela, a FCH assegurou a
sua participação na Assembleia de Obras Sociais realizada no dia 1 de junho em Salamanca.

B. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
A nível administrativo e de recursos humanos, no núcleo da Casa da Criança de Tires houve a
substituição de duas funcionárias e na sede da Fundação Champagnat colaboraram, em
diferentes fases do ano, dois voluntários. Estas colaborações foram de curta duração.
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No sentido de reforçar os laços entre colaboradores, voluntários e membros dos órgãos sociais
da Fundação Champagnat, também em 2013, foi levada a efeito uma sardinhada-convívio que
se realizou no Colégio Marista de Carcavelos.

C. PROJETOS NACIONAIS
C1. Casa da Criança de Tires
Pela sua especificidade, dimensão e carácter prioritário, a Casa da Criança de Tires
apresenta, como habitualmente, um Relatório de Atividades próprio.
C2. GT-ÉTICA No seio da Plataforma Portuguesa das ONGD, durante todo o ano de 2013 (e
ainda com a perspectiva de continuar a fazê-lo pelo menos a curto e médio prazo), a Fundação
integrou o Grupo de Trabalho de Ética (nascido no final de 2011), contribuindo com a sua
participação regular e ativa. 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.

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).
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 2013, assim como da avaliação, posterior à experiência no terreno.
Foram enviados, no total, cinco voluntários portugueses (respetivamente, dois para
Moçambique, um para as Honduras e dois para El Salvador) num total de sete voluntários a
nível de toda a Província.
Fruto da avaliação de edições anteriores, o Conselho de Administração da FCH procurou
cuidar o acompanhamento dos voluntários através da despedida e do acolhimento no
aeroporto e convidando-os a participar nos principais momentos de convívio do ano. Alguns
foram também convidados a partilhar a sua experiência numa reunião do Conselho de
Administração.
Também relativamente ao projeto CTM, iniciaram-se, no último trimestre de 2013, as atividades
para o envio de mais voluntários para as missões que terão lugar no verão de 2014. Foram
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divulgadas as iniciativas e selecionados sete voluntários (entre portugueses e espanhóis) que
irão participar nos Campos de 2014.
Preme destacar a novidade representada pela introdução do CTM El Salvador pelo primeiro
ano em 2013 (com avaliação posterior positiva quer dos voluntários quer da contraparte) e a
retoma do Campo na Zâmbia estabelecida com a comunidade local em 2013 para o verão de
2014. Fruto da avaliação realizada, o Campo de Moçambique será suspendo em 2014 de
modo a criar a condições adequadas para a sua realização em anos futuros. Em parceria com
a ONG Castelos do Sal, colaborámos na realização, no mês de julho, de um Campo de
Trabalho na Ilha do Sal (Cabo Verde).

E. DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES
Durante o ano de 2013 foi publicado e divulgado o Boletim da Fundação Champagnat cujos
números saíram em abril e novembro e que foi também divulgado online em formato de
newsletter. Também foi ativado, online, o novo site da FCH.

Lisboa, 18 de março de 2014
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