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Missão Amar(es): um projeto, uma proposta de vida 

 

O Clube da Solidariedade e do 
Voluntariado (CSV) da Escola Secundária de 
Amares existe há mais de 10 anos e surgiu 
num momento importante para a comunidade 
educativa. Nessa altura estava a ser 
desenvolvido o Plano Estratégico de 
Educação para o Desenvolvimento e o foco 
era a sensibilização para importância dos 
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio 

(ODM).  
Como docente de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), desejei envolver 

os alunos do ensino secundário matriculados na disciplina, nas temáticas bem 
pertinentes que os ODM apresentavam. Na ocasião foram propostas várias atividades 
a partir dos temas, às quais os alunos corresponderam com entusiasmo e de forma 
interventiva. Criaram-se, assim, várias valências no CSV, a saber: VolunAgir; 
VolunRádio; VolunFoto; VolunMúsic; VolunPinta; Volun+Próximo; VolunForma; VolunFoto 
e o Projeto Missão Amar(es) direcionado para o voluntariado internacional. Ao longo 



 
 

destes anos foram centenas os alunos que estiveram inscritos e se envolveram nas 
várias valências do CSV, com várias atividades realizadas e muitas imagens captadas, 
conforme relatórios anualmente apresentados.  

E é partindo das experiências realizadas e da formação adquirida ao longo do 
Ensino Secundário, que desejamos incutir nos alunos que participam no CSV um 
espírito de partilha, tendo sempre em conta as causas locais e as causas globais. 
Neste sentido, quisemos que o projeto Missão Amar(es) proporcionasse uma 
oportunidade aos alunos de realizarem uma experiência de voluntariado internacional, 
concretamente nas cidades de Maputo e de Chibuto, em Moçambique. 

O projeto Missão Amar(es) nasceu para os alunos do Ensino Secundário da 
Escola Secundária de Amares, desenvolvendo-se a partir do interesse e vontade 
demonstrado pelos jovens, através de um conjunto de ações de interesse social e 
comunitário. Estas ações realizadas de forma desinteressada, no âmbito de projetos 
sociais vários, para além de incentivar ao voluntariado em contexto escolar, procuram 
igualmente, o agir local e o pensar global. A Educação para o Voluntariado acaba por 
ocupar, deste modo, um lugar ímpar na preparação integral dos jovens e ajudá-los a 
construir uma identidade pautada no bem comum.  

 
Sensibilização: Projeto Missão Amar(es) 
 

Os alunos do 11º ano iniciam uma preparação específica (através de ações de 
formação e experiências de voluntariado na proximidade) de forma a que, quando 
chegarem ao final do ano letivo, tenham a decisão tomada sobre a sua participação 
na missão de voluntariado no ano seguinte. Nessa ocasião, é realizada uma reunião 
com os Encarregados de Educação para apresentação do projeto Missão Amar(es) e 
comunicação de informações inerentes ao mesmo. Esta reunião permite que os pais 
fiquem com uma ideia clara do que se pretende com o projeto, nomeadamente, o 
compromisso que têm em assumir o custo da passagem área de ida e volta. No início 
do 12º ano é realizada nova reunião com os alunos interessados e respetivos 
Encarregados de Educação para acertar todos os detalhes em relação ao plano 
apresentado. Habitualmente esta viagem é realizada no final da 2ª fase dos exames 
nacionais (antes da pandemia), durante as férias de verão, por um período de 20 dias.  
As missões planeadas para 2020 e 2021, pelas razões já apontadas, não serão 
realizadas. Em 2020 havia 11 alunos inscritos (8 alunos do 12º ano e 3 ex-alunos) e 
esta ano contávamos com 13 alunos do 12º ano inscritos, que apesar das contingências 
continuam a realizar a formação online.  

O parceiro deste projeto são os Missionários da Boa Nova e em conjunto 
desenvolvemos atividades em várias áreas de intervenção: educação (nas escolinhas), 
saúde (projetos do aleitamento materno, maternidade infantil, subnutrição), social (ajuda 
na construção de casas, visita a idosos, visita às comunidades, atividades com órfãos, 



 
 

distribuição de alimentos) e formação (primeiros socorros, costura, música, lideranças) 
e sempre disponíveis para colaborar. 

Até este momento 15 
alunos do 12º ano e 7 ex-
alunos já realizaram a sua 
experiência de voluntariado em 
Moçambique (2016-3; 2017-8; 
2018-6 e 2019-5). Estes ex-
alunos são todos aqueles que 
estiveram envolvidos com o 
CSV durante o seu período de 
escolaridade, mas que, como 

na altura não existia o projeto Missão Amar(es), procuram cooperar nestas missões. 
Já participaram nesta experiência de voluntariado internacional, ex-alunos formados em 
medicina (duas médicas), enfermagem (casal de enfermeiros), marketing (uma aluna), 
uma estudante de biologia e um estudante de economia. 

Como se pode verificar o projeto Missão Amar(es), está plenamente alinhado 
com a Estratégia de Educação para a Cidadania, uma vez que abarca os seus diferentes 
domínios. E, inserido nos domínios da EMRC, este projeto contribui para a formação 
das novas gerações visando o bem comum. A educação enquanto tarefa e nobre missão 
ao serviço dos outros, encontra no voluntariado um dos seus fundamentos. 

Como não podia deixar de ser, o CSV com o projeto Missão Amar(es), aborda 
contribui e privilegia o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de 
competência plasmadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 
Coordenador do Projeto: Bernardino Silva 

 
                 

         


