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O QUÊ E PORQUÊ? 

O projeto Sonhar+ surge com um objetivo muito claro: participar na ampliação das infra-estruturas 

do Orfanato Gambeshiko Chepang, localizado no Nepal.  

A ampliação das infra-estruturas, em particular a construção de quartos, vem dar resposta a um 

problema real, criando as condições necessárias para que as cerca de 140 crianças e jovens que 

regularmente se encontram no orfanato, tenham acesso a melhores condições de vida. Além disso, o 

Sonhar+ pretende também levar ao Nepal um grupo de voluntários provenientes de Portugal para, 

não só ajudar na construção, mas também desenvolver atividades educativas e lúdicas com os 

residentes do orfanato. 

 

COMO? 

O projeto Sonhar+ encontra-se dividido em duas fases: (i) promoção do projeto com vista à 

angariação de fundos (fev. – jun. 2017); (ii) implementação do projeto e divulgação do trabalho 

realizado (jul. – ago. 2017).  

Procuramos com este projeto marcar a diferença na vida das crianças e jovens que habitam este 

orfanato, procurando que recuperem um direito que acreditamos ser fundamental: O direito a sonhar. 

O Sonhar+ vai permitir que estas crianças e jovens possam, em conjunto com os voluntários, ter a 

liberdade para sonhar com um futuro diferente, onde o acesso à educação e direitos humanos não 

sejam uma utopia mas sim uma realidade. Quando as necessidades básicas da sobrevivência ficam 

garantidas podemos Sonhar+, e podemos acreditar na educação como sendo a base da sociedade 

moderna. 
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QUEM SOMOS? 
A equipa que compõe o projeto Sonhar+ é bastante heterogénea e apesar de ser composta por 

elementos com diferentes backgrounds, existe algo que é comum a todos: o desejo de ajudar a 

mudar o mundo. Desta forma, o grupo contempla professores, alunos de diferentes áreas de estudo 

e profissionais de diversas áreas de atuação. É também importante realçar que esta equipa conta 

com o apoio de docentes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade 

de Lisboa.                                    

Ana Paula Ferreira 

Professora Auxiliar Convidada do ISCSP/ULisboa 

O voluntariado sempre esteve presente na sua vida, na maior parte das vezes de forma pontual, com 

participação em ações programadas de um ou dois dias. Mais recentemente e duma forma 

sistemática pertenceu ao C.A.S.A. e trabalhou com os sem-abrigo em Lisboa. E aos 44 anos rumou ao 

Nepal, no coração levava dúvidas e curiosidade. A curiosidade já lá habitava há pelo menos 25 

anos, as dúvidas há menos tempo, estas instalaram-se aquando do terramoto. E enquanto por lá 

andou aproveitou para sentir, apenas isso “SENTIR”. E quando regressou a Lisboa soube de imediato 

que iria regressar, que esta não tinha sido mais uma viagem, esta tinha sido “A Viagem”. E foi uma 

viagem diferente porque tudo foi diferente, a resiliência, a aceitação, a partilha, os abraços, os 

sorrisos, as despedidas, a esperança nos olhos de quem se despede a pedir para lá voltarmos! E 

acreditou que se podia fazer mais, que se podia Sonhar+ e fazer Sonhar+. 

Maria João Dionísio 

Professora na Escola Secundária Damião de Goes, Alenquer 

Nasceu em  1970, desde sempre viveu em Arruda dos Vinhos e foi aqui, na partilha de experiências e 

vivências que aprendeu a sonhar. É professora de Biologia e Geologia na escola secundária Damião 

de Goes onde todos os dias tem o privilégio de ensinar a criar o gosto pelas ciências naturais. 

Atualmente faz voluntariado na Casa do Infantado, um centro de acolhimento temporário de 

crianças que faz parte da Instituição CrescerSer (Instituição Particular de Solidariedade Social de 

âmbito nacional)  e o seu trabalho consiste no apoio ao estudo, na realização dos trabalhos de casa e 

na partilha de afetos. Por uma feliz coincidência viajou até ao Nepal e conheceu o verdadeiro 

significado da palavra "resiliência", tornando-se impossível ficar indiferente e não pensar numa forma 

de ajudar aquele povo a Sonhar+. 

Carolina Menezes   

O Voluntariado e a consciência social, surgem de forma mais expressiva, no seu 12º ano, quando 

desenvolveu um projeto social a par de uma colega, na disciplina de área de projeto. O domínio das 

relações interpessoais sempre a fascinaram, e foi esse fascínio “cultivado” ao longo dos anos que a 
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induziram na iniciativa de começar a estudar na Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, 

estando agora no último ano do curso. 

Sempre foi uma “sonhadora” e por isso o projeto Sonhar+ encaixa na sua personalidade e ambições 

tendo sempre procurado um equilíbrio entre o SONHAR e o fazer ACONTECER! O seu sincero desejo 

nesta viagem até ao Nepal, é plantar novos Sonhos, e ajudar a realizar muitos.  

Louise Correia  

A Louise é o elemento mais novo do grupo, mas apesar dos seus 21 anos, já faz voluntariado desde 

bastante cedo. Associada a diferentes projetos de voluntariado na zona de Cascais (Geração C e 

Rota Jovem) acredita que cada um de nós pode contribuir para um mundo melhor. À parte disso, é 

também extremamente pró-ativa e resiliente. Já representou a Associação de Estudantes do ISCSP e 

neste momento além de trabalhar a full time e estar no último semestre da sua licenciatura, é também 

a presidente do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos do ISCSP, onde tem realizado 

um excelente trabalho. 

Ricardo Rua  

Tem agora 25 anos e desde cedo percebeu a sua conexão com a ação social e voluntariado. Após 

deixar uma cadeira em atraso no 12º ano, decidiu aos 18 anos, começar a trabalhar em bairros 

sociais, fazendo intervenção em comunidades débeis. A partir daí os projetos neste âmbito 

começaram a ser uma constante, mas a preposição sempre a mesma. Ajudar o outro. Tendo estado 

ligado ao Programa Escolhas e à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ainda hoje faz voluntariado, 

onde dá aulas de guitarra no serviço da SCML do bairro da Boavista. Onde foi também responsável 

pela implementação de uma academia de talentos. Concorreu e ganhou um projeto denominado de 

“muda o bairro” no âmbito do Programa Escolhas, onde conseguiu reabilitar um edifício que estava 

mal estimado pela comunidade. Sendo uma pessoa objetiva, está nesta altura a terminar a 

licenciatura, já se candidatou a mestrado e acredita que um projeto desta magnitude lhe permitirá ter 

uma visão da vida diferente de tudo o que já conhece, pois não há nada como entender novas 

culturas e histórias de vida. 

João Galego 

Físico teórico de partículas pelo IST, software engineer de profissão, atualmente a frequentar o curso 

de pós-graduação em Estudos Forenses do ISCSP, o João é a avis rara do grupo. Crente acérrimo na 

máxima - não basta fazer o bem, mas fazê-lo bem - cedo percebeu que o mundo é muito maior do 

que julgava. Quando lhe perguntaram um dia se acreditava, como Leibniz, que vivemos no melhor dos 

mundos possíveis, respondeu: "sim, mas isso não significa que não possa ser ainda melhor". 

Carlos Gomes  

O Carlos é um jovem de 24 anos, concluindo a Licenciatura de Gestão de Recursos Humanos no ISCTE 

em 2013. Logo a seguir ingressou na empresa Luís Simões onde se mantém na área do recrutamento, 
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desenvolvimento e formação. Atualmente, acumula responsabilidades na coordenação da área de 

segurança e saúde no trabalho. Procura dar o seu melhor em qualquer projeto que se envolva, 

colocando responsabilidade, persistência, empenho, determinação e acreditando que o todo é maior 

que a soma das partes, para que num forte espírito de equipa se desenvolvam resultados de maior 

valor. Neste sentido ingressou no programa AHEAD Bairros em 2015 cujo objetivo é contribuir para a 

inserção social de jovens residentes nos bairros da Boavista e da Ameixoeira. Neste momento é 

coordenador no bairro da Boavista dinamizando um grupo de voluntários que apoia diariamente no 

acompanhamento escolar e no desenvolvimento de projetos e atividades lúdico pedagógicas.  

Para o projeto Sonhar+ espera seguir a famosa premissa de Lao-Tsé: "se deres um peixe a um 

homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo toda a vida", 

servindo altruisticamente quem diariamente poderá vir a ajudar no desenvolvimento e melhoria das 

condições de estudo e educação de uma comunidade. 

Pedro Lupi  

Ligado à área da saúde, o Pedro é um jovem de 26 anos que viu no projeto Sonhar+ a oportunidade 

para realizar um sonho que já tinha há muito. O seu sonho passa por dar um pouco mais de si e ter 

um impacto positivo na vida dos outros. Estando também numa fase onde considera importante sair da 

sua zona de conforto e aceitar um novo desafio, vem complementar a equipa com a sua boa 

disposição, determinação em ajudar e força de vontade. Apesar de já ter tido experiências 

internacionais durante o seu percurso académico, é a primeira vez que faz voluntariado além-

fronteiras, dando um pouco mais de si ao mundo.  

Luís Murtinha Ferreira  

O Luís é fotógrafo profissional e professor de fotografia e acabou por se envolver de tal forma no 

projeto que passou a integrar a equipa. O seu contributo é um pouco diferente dos restantes 

membros, dado o cariz profissional, estando a trabalhar na edição da exposição fotográfica.  
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APRENDER A SONHAR+… 

O SONHAR+ é um projeto de cariz social que nasce após uma viagem ao Nepal, realizada no 

passado verão (2016) por parte de dois membros da nossa equipa, a Ana e a Maria João. E este é o 

seu testemunho: 

“Durante a viagem deparámo-nos com uma comunidade nepalesa em Chitwan que vive com grandes 

dificuldades e se ao choque inicial nos responderam com sorrisos e afetos, entendemos nós que é nossa 

responsabilidade responder com ações. De imediato e em função das nossas possibilidades tomámos 

algumas medidas que foram ao encontro do que nos foi solicitado, oferecemos uma cadeira de rodas a 

um jovem que se encontrava privado de locomoção, devido ao estado avançado da doença 

degenerativa, oferecemos livros, canetas, chocolates! Deixámos um projeto educativo em movimento com 

a adoção de dois órfãos, a Prinshu (12 anos) e o Bijaya (10 anos) que passaram a frequentar um 

colégio privado, podendo assim, acreditamos nós, ter a possibilidade de continuar os estudos, ingressar 

na faculdade e contrariar o sistema! Oferecemos pouco, dado aquilo que pudemos ver, mas soubemos 

logo que aqueles seriam os primeiros gestos de muitos que se seguiriam!” 

Tal como alguns países da Ásia Meridional, o Nepal ainda tem implementado na sua cultura um 

sistema de castas. E o orfanato Gambeshiko Chepang, situado em Ratnanagar, Chitwan, acolhe 

crianças e jovens da casta Chepang. O povo Chepang é, de acordo com alguma literatura, 

considerado um grupo semi-tribal que se encontra entre os mais pobres e marginalizados do país. 

Efetivamente, a informação que foi recolhida localmente comprova que são considerados a casta mais 

baixa da sociedade nepalesa. A taxa de alfabetização é muito baixa e o facto de usarem um 

dialeto próprio também não contribui para o aumento da alfabetização. São pessoas geralmente 

consideradas tímidas e facilmente dominadas por outros grupos étnicos. 

A criação deste orfanato surge como uma resposta da sociedade à precariedade em que estes 

descendentes Chepang vivem. A aposta do Orfanato era sobretudo elevar as condições económicas, 

educacionais e sociais desta comunidade muito marginalizada e oprimida. O orfanato considera 

ainda que as principais causas para esta situação são a pobreza e a falta de acesso à educação. 

Assim, a nossa missão é contribuir para que o dia-a-dia destas crianças e jovens possa ser mais 

centrado na educação e menos na sobrevivência. A construção de espaços que possam permitir a 

distribuição dos jovens por quartos com menor lotação, atualmente cerca de 25 a 28 por quarto, é 

uma das principais necessidades expressas pelo orfanato, à qual nos propomos dar uma resposta. As 

necessidades não se resumem apenas aos quartos, existe uma clara necessidade de ampliar as 

infraestruturas duma maneira geral. Pouco a pouco, projeto a projeto, pessoa a pessoa, poderemos 

aventurar-nos a contribuir nas outras diferentes áreas em que este orfanato necessita assistência. Esta 

missão vai em simultâneo promover, tanto quanto possível, a interação e o desenvolvimento das 

crianças e jovens com quem vamos contactar durante o período de permanência no orfanato. E para 
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que tal aconteça de forma natural, vamos levar connosco jogos, material escolar, carinho, alegria, 

boa disposição e os nossos maiores sorrisos. Vamos também partilhar com esta comunidade os valores 

que uniram este grupo de pessoas à volta deste projeto, sendo estes o altruísmo, a responsabilidade 

social, a paixão, a coragem e o trabalho em equipa. Gostaríamos de terminar o projeto sabendo que 

os órfãos e cuidadores deste orfanato são conscientes de que são a razão de todo este projeto e que 

são capazes de ser a inspiração e o motor de coisas grandes. Esta é a nossa missão! Dar um 

pouco mais de nós próprios para que outros possam Sonhar+! 

PARCERIAS? 

Sendo o projeto Sonhar+ uma iniciativa com cariz solidário e sem fins lucrativos, para que a sua 

implementação seja um sucesso é importante o estabelecimento de redes de suporte que de alguma 

forma contribuam para a realização do mesmo. Assim, o recurso a parcerias será um fator chave 

para o projeto se poder desenvolver. 

Dado que para levarmos a cabo este projeto era necessária a criação de uma Associação, IPSS ou 

ONG, que nos permitisse a emissão de faturas aos potenciais patrocinadores e que a criação da 

mesma carece de custos e recursos, dos quais não dispomos, entendemos solicitar a uma IPSS já 

existente o suporte pretendido. Este suporte é dado através de um centro de custos independente e 

sem nenhuma vinculação à entidade parceira. 

Tendo em conta a necessidade de garantir a transparência em todo o processo, é fundamental 

firmarmos uma aliança com uma instituição que já é nossa conhecida e em quem depositamos a nossa 

confiança. Assim, e aproveitando a parceria já existente entre o ISCSP e a Confiar, bem como a 

relação entre dois membros do Observatório e Centro de Competências em Justiça Restaurativa, o Drº 

Luís Gagliardini Graça, pela Confiar e a Profª Ana Paula Ferreira, pelo projeto Sonhar+, lançámos o 

desafio à Confiar para se tornar nossa parceira e nos ajudar a Sonhar+!!! A Confiar aceitou o 

convite e é assim nossa parceira. Garantindo que, por emissão de recibo, todos os patrocinadores 

poderão beneficiar da respetiva dedução fiscal, transcrita no artigo 62.º (1) - Dedução para efeitos 

da determinação do lucro tributável das empresas. 

Estamos também a desafiar outras entidades a juntarem-se à nossa causa com uma intervenção mais 

focada no apoio financeiro e de géneros. 

APOIOS? 

O projeto Sonhar+ conta desde a sua génese com o apoio de um grupo de docentes do ISCSP, os 

professores Álvaro Nóbrega, Catarina Gomes, Fernando Serra e Manuel Sousa Antunes. 

Conta ainda com o apoio institucional do ISCSP, ISCSP Cidadania e ISCSP Cultura. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

As atividades previstas para a primeira fase do projeto encontram-se temporalmente distribuídas de 
acordo com o seguinte cronograma: 

 

Atividade Fev Mar Abr Maio Jun Jul 

Elaboração do logotipo do projeto X      

Site, Facebook, Twitter, Instagram X      

Divulgação  X X X X X 

Crowdfunding    X X  

Pedido de apoio financeiro / 
procura de parceiros 

 X X    

Exposição de fotografia    X   

 

FINANCIAMENTO E ENCARGOS 

Na tabela seguinte encontram-se os valores estimados para cada atividade do projeto Sonhar+.  
 

Atividade Entidade Executante 
Custo 

Previsional 

Elaboração do logotipo do 
projeto 

Equipa responsável pelo projeto − 

Site, Facebook, Twitter, 
Instagram 

Equipa responsável pelo projeto − 

Exposição de fotografia 
Colaboração do ISCSP Cultura e 
ISCSP Cidadania 

303,69 € 

Viagens e seguro  ± 900,00 €* 

Alojamento, refeições e 
transporte 

 ± 700,00 €* 

Implementação do projeto  5.000,00 €** 

* Valor por pessoa e a confirmar à data das reservas os valores exatos. 
** Valor estimado apenas para a construção de um quarto. 

Estimamos um valor de 20 000€ para podermos levar a missão do projeto Sonhar+ até Chitwan e 

deixarmos ao partir uma comunidade mais serena e com mais espaço para poder SONHAR!  
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COMO AJUDAR?  

Para que este sonho se torne realidade, necessitamos de angariar 20

despesas de implementação do projeto e deslocações dos vo

patrocínios por forma a garantir algumas

deslocações. Uma redução destes custos

de restauro e ampliação do orfanato

Faremos também recolhas monetárias através da criação de um

servir para a construção de pelo menos um quarto

encontram atualmente serem precárias

estas crianças e jovens tenham esperança num futuro melhor, um futuro que lhes permita SONHAR!

Este projeto está alicerçado em valores bastante sólidos. Um deles é a transparência. Como tal, todas 

as despesas que tivermos, serão afixadas no nosso site

necessárias muito mais pessoas do que aquelas que se vão deslocar até ao Nepal para dar um pouco 

de si. Assim, todos aqueles que apoiarem a nossa causa, ou simp

poderão ver como estamos a aplicar as verbas angariadas.

Toda a ajuda é bem-vinda, seja esta através de donativos para a

00007318 030 79 (Caixa Geral de Depósitos)

ou o alojamento de um dos voluntários.

E merecendo a responsabilidade social uma preocupação cada vez maior por parte de todos nós, 

caso nos permitam, divulgaremos através das redes sociais do projeto todas as contribuições que 

cheguem até nós, que certamente serão a chave para o sucesso deste projeto!

 

ONDE NOS ENCONTRAR/C
 

http://www.sonharmais.pt/  

 projetosonharmais@gmail.com

  https://www.facebook.com/

 

            https://www.instagram.com/projetosonharmais/

 https://twitter.com/Sonhar_Nepal

Para que este sonho se torne realidade, necessitamos de angariar 20 000€ de modo a 

despesas de implementação do projeto e deslocações dos voluntários. Assim, estamos à procura de 

patrocínios por forma a garantir algumas despesas, como por exemplo documentação necessária e

Uma redução destes custos significará que o montante disponível para aplicar em 

rfanato será superior. 

Faremos também recolhas monetárias através da criação de um crowdfunding, que terá o intuito de 

construção de pelo menos um quarto novo, visto as condições em que os jovens se 

encontram atualmente serem precárias. E fazemos isto porque o nosso compromisso é 

esperança num futuro melhor, um futuro que lhes permita SONHAR!

Este projeto está alicerçado em valores bastante sólidos. Um deles é a transparência. Como tal, todas 

despesas que tivermos, serão afixadas no nosso site. Para que este projeto seja um sucesso, são 

necessárias muito mais pessoas do que aquelas que se vão deslocar até ao Nepal para dar um pouco 

todos aqueles que apoiarem a nossa causa, ou simplesmente se interessarem por nós, 

poderão ver como estamos a aplicar as verbas angariadas. 

, seja esta através de donativos para a conta PT50 0035 0250 

(Caixa Geral de Depósitos), ou suportando diretamente por exempl

ou o alojamento de um dos voluntários. 

E merecendo a responsabilidade social uma preocupação cada vez maior por parte de todos nós, 

caso nos permitam, divulgaremos através das redes sociais do projeto todas as contribuições que 

, que certamente serão a chave para o sucesso deste projeto! 

ONDE NOS ENCONTRAR/CONTACTAR? 

projetosonharmais@gmail.com 

https://www.facebook.com/ProjetoSonharMais/ 

https://www.instagram.com/projetosonharmais/ 

https://twitter.com/Sonhar_Nepal 

€ de modo a fazer face às 

Assim, estamos à procura de 

, como por exemplo documentação necessária e 

disponível para aplicar em obras 

, que terá o intuito de 

novo, visto as condições em que os jovens se 

compromisso é permitir que 

esperança num futuro melhor, um futuro que lhes permita SONHAR! 

Este projeto está alicerçado em valores bastante sólidos. Um deles é a transparência. Como tal, todas 

Para que este projeto seja um sucesso, são 

necessárias muito mais pessoas do que aquelas que se vão deslocar até ao Nepal para dar um pouco 

lesmente se interessarem por nós, 

conta PT50 0035 0250 

suportando diretamente por exemplo uma viagem 

E merecendo a responsabilidade social uma preocupação cada vez maior por parte de todos nós, 

caso nos permitam, divulgaremos através das redes sociais do projeto todas as contribuições que 


