Exmo. Sr.

Proposta
de
Novos Sócios Efectivos
à Assembleia Geral de 2 de Julho de 2016
( Nos termos do nº 5 do art. 4º dos Estatutos)

Sócia nº 4522
Amigo nº 10759
Sócio nº 8532
Sócio nº 8318
Amigo nº 11380
Amigo nº 10750
Sócia nº 9174
Sócia nº 4702

Ana Cristina Lourenço Moreira Pinto Borges
Eugénio José da Cruz Fonseca
Filipe Cabrita Matias
Filipe Marques Carnall
Jorge Manuel Lourenço De Carvalho
Luis Miguel Ribeiro Berger
Olga Gomes Germano
Sónia Rodrigues da Conceição

Lisboa, 16 de Junho de 2016

Pelo Conselho Directivo assinam:
Filipe Marques Carnall
Ana Cristina Pinto Borges
Benvinda do Céu Neves
Poderá consultar aqui o parecer da CAES – Comissão de Admissão e Exclusão de Sócios

Associação das Aldeias de
Crianças SOS de Portugal
Sede:
Rua José Dias Coelho, 40, R/C
1300-329 Lisboa
Portugal

T +351-213616950
NIF 500846812
portugal@aldeias-sos.org
www.aldeias-sos.org

Amor e um lar para cada criança

Sócia nº 4522

Ana Cristina Lourenço Moreira Pinto Borges

- A Ana tem uma ligação com as Aldeias SOS desde 2005, com oferta de trabalho voluntário.
- Há 10 anos que é madrinha SOS de uma criança, que acompanha de perto tendo papel ativo
e interventivo na sua educação. Paga férias, roupas, calçado e telemóvel ao jovem, mantendo
em reserva a quantia necessária para lhe custear a carta de condução quando fizer os 18
anos.
-Ofereceu em 2006 a decoração da casa onde o jovem habita, na Aldeia de Bicesse.
- É socia subscritora e tem em dia os 120€ anuais correspondentes às quotas.
Faz pontualmente outros donativos monetários, nomeadamente no Natal.
-Em 2012/3 fez parte do Conselho Consultivo da Associação por convite do anterior CD.
-É vice-presidente do atual Concelho Diretivo da Associação, desde Janeiro de 2014,
de forma voluntária e sem quaisquer ajuda de custos.
- Divulga a Associação, fazendo campanhas para angariação de Amigos SOS e donativos.
-Cedeu uma funcionária da sua empresa, dentro do horário laboral, para trabalhar a título
gratuito na exposição “INTRART”- organizada a favor das Aldeias SOS.
-Adquiriu por licitação em 2015 uma das obras da mesma exposição, tendo o valor revertido
para a Associação, bem como a obra “A passagem” do escultor Rui Ferreira, que se encontra
exposta no pátio da casa comunitária da Aldeia de Bicesse.
-Juntamente com uma amiga da área da decoração encontram-se voluntariamente a fazer o
acompanhamento das obras de remodelação para duas casas CAF, bem como a angariação
de algum mobiliário e estores de rolo.
-Mantem um contacto de proximidade e disponibilidade para com a Associação, sendo também
sócia assídua e participativa nas Assembleias Gerais.
-Está ligada a outras obras de solidariedade social: AJUDEF, onde é benemérita e a PCBP e a
CrescerSer.
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Especial relevo para a sua missão como vice-presidente do actual Conselho Directivo, onde
tem dado muitas horas de dedicação a título voluntário.
Assinou o código de conduta SOS em que se comprometeu com os ideais da Associação na
defesa e protecção das crianças.
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Amigo nº 10759

Eugénio José da Cruz Fonseca

Individuo de solida formação dedicada ao bem comum, causas sociais e defesa dos mais
desfavorecidos, incluindo neste seu abraço-social as Aldeias SOS.
Sendo uma pessoa sempre tão ocupada e solicitada socialmente, não hesitou quando um
grupo de sócios e Amigos da Associação o convidaram a dar o seu contributo.
- O Prof. Eugénio é Amigo SOS desde 2013 – mantendo em dia o plano anual de quotas.
- Presidente da mesa de Assembleia Geral nos presentes corpos gerentes.
- Tem divulgado a Associação e representado a mesma em alguns eventos sociais.
- Tem sido um bom “conselheiro” do CD – moderador e interessado com a vida da Associação
e com a defesa dos princípios SOS.
- Tem um percurso de vida riquíssimo, comprovado pelos vários reconhecimentos honoríficos,
pela forma como se envolve nas causas, sempre em defesa dos mais fragilizados e
desfavorecidos socialmente – conforme se pode ler na sua biografia
Formação Académica
Licenciado em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da
Universidade Católica Portuguesa, com a classificação final de 16 valores.
ACTIVIDADES

PROFISSIONAIS

E

CARGOS

DESEMPENHADOS

NO

ÂMBITO

DA

COMUNIDADE EDUCATIVA
De 19/1/1976 a 31/10/ 1976, iniciou funções docentes como professor provisório de Religião e
Moral Católica na Escola Preparatória Mouzinho da Silveira da Baixa da Banheira.
No ano lectivo de 1976/77, leccionou a mesma disciplina nas Escola Preparatória Luisa Tódi,
em Setúbal.
No ano lectivo 1977/78, leccionou a mencionada disciplina nas Escola Secundária da Bela
Vista, em Setúbal.
Em 1979/80, leccionou a mencionada disciplina na Escola Secundária da Bela Vista e em
complemento de horário na Escola Preparatória Luisa Tódi, em Setúbal.
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Nos anos lectivos 1980/81 e 1981/82, leccionou a mesma disciplina na Escola
Preparatória Luisa Tódi, em Setúbal.
Nos anos lectivos de 1982/83 a 1986/87, leccionou a mesma disciplina na Escola Secundária
de Bocage, em Setúbal, onde exerceu o cargo de representante da disciplina no respectivo
Conselho Pedagógico.
Nos anos lectivos de 1987/88 a 1988/89,leccionou a mesma disciplina na Escola Secundária
de Bocage, em Setúbal, tendo integrado o Conselho Directivo.
No ano lectivo 1989/90, leccionou a mencionada disciplina na mesma Escola.
A partir de 15 de Outubro de 1990, por despacho da Directora Regional de Educação de
Lisboa, foi-lhe concedido destacamento para o exercício de funções, durante alguns anos, no
Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas Escolas, noutros anos, na Cáritas Diocesana
de Setúbal e, mais recentemente, na Cáritas Portuguesa.
Em 1 de Setembro de 1992, tomou posse como professor do quadro de nomeação definitiva da
disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Secundária de Sebastião da
Gama, em Setúbal.
Em 1 de Setembro de 1994, foi transferido, precedendo concurso, para o quadro de nomeação
definitiva da Escola Secundária de Bocage – Setúbal.
ACTIVIDADES E CARGOS DESEMPENHADOS NO ÂMBITO DO APOIO TÉCNICOPEDAGÓGICO À DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA
a) A nível diocesano
Em 1977, foi nomeado director-adjunto do Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas
Escolas, da Diocese de Setúbal, função que acumulou com a de delegado de zona.
Em 31 de Julho de 1986, por provisão do Bispo de Setúbal, foi nomeado Director do
Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas Escolas, competindo-lhe coordenar toda a
acção deste serviço diocesano, cargo que exerceu até 1 de Setembro de 2002.
ACTIVIDADES E CARGOS DESEMPENHADOS NO ÂMBITO DA PASTORAL SOCIAL
a) A nível diocesano
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Em 10 de Janeiro de 1987, por provisão do Bispo de Setúbal, foi nomeado Presidente da
Direcção da Cáritas Diocesana de Setúbal, cargo que ainda exerce.
b) A nível nacional
Durante vários anos, integrou a Comissão Permanente da Cáritas Portuguesa.
Em 19 de Abril de 1999, foi nomeado, pela Conferência Episcopal Portuguesa, Presidente da
Cáritas Portuguesa, cargo que actualmente exerce.
ACTIVIDADES E CARGOS DESEMPENHADOS NO ÂMBITO SOCIAL
a) A nível local
De 12 de Janeiro de 1991, foi eleito para Presidente do Secretariado Distrital da União das
Instituições Particulares de Solidariedade Social, cargo que desempenhou até 17 de Junho de
1993.
Em 28 de Fevereiro de 1991, por despacho 28/SESS/91 do Secretário de Estado da
Segurança Social, publicado em Diário da República, 2ª Série, n.º 65, de 19 de Março de 1991,
foi nomeado para o Conselho Regional de Segurança Social de Setúbal, em representação da
União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, cargo que desempenhou até 18 de
Fevereiro de 1997.
Em 4 de Abril de 1991, por despacho conjunto dos Ministros do Planeamento e da
Administração do Território e da Administração Interna, publicado em Diário da República, 2ª
Série, n.º 101, de 3 de Maio de 1991, foi nomeado para a Conselho Consultivo do Governador
Civil de Setúbal, cargo que exerceu até 1994.
Entre 1993 e 1996 desempenhou as funções de Coordenador da Região Sul da UIPSS,
durante 3 anos.
Em 1 de Dezembro de 1994, tomou posse como membro da Comissão Distrital de Luta Contra
a Sida, cargo que exerceu até 1999.
Integrou o Observatório que avaliou os resultados da Operação Integrada de Desenvolvimento
de Setúbal (OID).
Desde Janeiro de 2007 preside à Assembleia –Geral da Liga dos Amigos do Hospital de S.
Bernardo, em Setúbal.
b) A nível nacional
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Desde 1996, desempenha as funções de Presidente- Adjunto da União das Instituições
Particulares de Solidariedade Social, agora designada de Confederação das Instituições de
Solidariedade Social.
Em 15 de Outubro de 1996, tomou posse como membro suplente do Conselho Económico e
Social, cargo que exerceu até 14 de Setembro de 2003.
Desde 1996, integra a Comissão Nacional do Rendimento Mínimo Garantido, agora designada
Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção.
Em 2001, integrou a Comissão Nacional para o Ano Internacional dos Voluntários.
Desde 14 de Fevereiro de 2001, representa a Conferência Episcopal Portuguesa no Conselho
Supremo da Cruz Vermelha Portuguesa.
De 2002 a 2007 integrou a Mesa da Assembleia - Geral da Associação Portuguesa de
Psicogerantologia.
De 8 de Novembro de 2000 a Dezembro 2001, integrou, em conformidade com o Decreto-Lei
n.º 150/2000, de 20 de Julho, a Comissão Nacional da Família como personalidade convidada.
Desde 2002, é membro do Conselho Consultivo, como personalidade de reconhecido mérito,
para os Assuntos dos Imigrantes (COCAI).
Em 15 de Setembro de 2003, tomou posse como membro efectivo do Conselho Económico e
Social.
Em 22 de Junho de 2006 assumiu a presidência da Comissão Instaladora da Confederação
Portuguesa de Voluntariado.
Em 7 de Novembro de 2007 foi designado pelo Conselho Económico e Social membro da
Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional Regional de Lisboa (POR LISBOA),
do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN).
Desde 2007 preside à Assembleia –Geral da Liga dos Amigos do Hospital de S. Bernardo, em
Setúbal.
Desde 2009, integra os Conselhos Gerais do Instituto Politécnico de Setúbal e da Escola
Profissional de Setúbal.
Desde 2011, integra o Conselho de Patronos do Programa Energia Com Vida da EDP GÁS.
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Desde 2013, por Despacho do Ministro da Educação preside ao Júri do Selo de
Escola Voluntária/2012 (Despacho n.º 7486/2013, de 3 de Junho – DR, 2.ª Série n.º 111 de 11
de Junho.
Desde 8 de Julho de 2014 até 9 de Março de 2016, a convite se S. Excelência o anterior
Presidente da República integrou, como vogal o Conselho das Ordens de Mérito
Civil (DR, 2.ª Série –N.º 127 – 4 de Julho de 2014).
Desde 5 de Maio de 2015, por Despacho n.º 5079, do Ministro da Saúde, preside ao Conselho
Consultivo do Centro Hospitalar de Setúbal.
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Sócio nº 8532

Filipe Cabrita Matias

Tem uma ligação com as Aldeias SOS desde muito cedo, uma vez que é sobrinho de uma das
fundadoras. Durante a infância, convivia com frequência com os utentes da Aldeia de Bicesse,
acompanhando os pais nas muitas visitas à Aldeia e ao Meco.
- É socio subscritor há 10 anos – e tem em dia o seu plano de quotas anual.
- Foi padrinho de alguns ex-utentes de Bicesse
- Voluntário durante 15 anos, dando apoio informático até 2010 (desenho, programação e
manutenção da primeira aplicação de gestão de sócios e benfeitores)
- Membro do conselho consultivo para a área do Património e Voluntariado, em 2013/14
- É presença assídua nas Assembleias Gerais.
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Sócio nº 8318

Filipe Marques Carnall

- Tem uma ligação com as Aldeias SOS desde 2007.
- Entre 2009 e 2011 deu explicações como voluntário a diversos jovens na Aldeia de Bicesse.
- Desde 2009 que promove o almoço mensal de convívio, oferecido a toda a Aldeia.
- É socio subscritor desde 2011 tendo as quotas anuais em dia e contribuindo ainda com
alguns donativos adicionais.
- Em 2012/3 fez parte do conselho consultivo da associação na área do património
- Em conjunto com a esposa, são padrinhos de baptismo de uma criança SOS.
Levam a criança a passar fins-de-semana e colaboram com a mãe SOS na sua educação.
-É presidente do Concelho Directivo da Associação desde Janeiro de 2014
-Mantem um contacto de proximidade e disponibilidade para com a Associação, sendo também
sócia assídua e participativa nas Assembleias Gerais.
-Foi catequista na Paroquia da Parede, onde faz parte do grupo que prepara os pais e os
padrinhos para os baptismos.
Especial relevo para a sua missão como Presidente do actual Conselho Directivo, onde tem
dado muitas horas de dedicação a título voluntário e sem quaisquer ajudas de custo.
Assinou o código de conduta SOS em que se comprometeu com os ideais da Associação na
defesa e protecção das crianças.
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Amigo nº 11380

Jorge Manuel Lourenço De Carvalho

- Desde 2005 que acompanha de perto a vida de duas crianças da Associação, embora não
muito interventivo – mas este foi o seu primeiro contacto com as Aldeias.
Em 2014 foi convidado por dois elementos do CD, a “dar uma ajuda “ como técnico, no
acompanhamento das obras de construção civil das Aldeias, altura em que passou a ser
voluntário.
- Acompanhou as obras de remodelação que foram feitas nas casas da Aldeia de Gulpilhares,
tendo na altura da empreitada tirado dias de férias e vários fins de semana para reuniões de
obra e acompanhamento dos trabalhos.
- Aproveitou o trabalho desenvolvido durante a execução da empreitada de Gulpilhares, para
conhecer melhor as Aldeias SOS e foi com base no mérito que reconhece à Associação que
desenvolveu a sua tese de Mestrado em Engenharia Civil na área de Edificações.
- Em 2015 tornou-se Amigo SOS – tendo as suas quotas anuais em dia.
- Tem desenvolvido projetos e acompanhado de obras nas Aldeias de Bicesse, Guarda e
Gulpilhares, Residência Sénior Arco-íris e na nossa sede em Alcântara.
Sempre disponível, o Engo. Jorge de Carvalho, desde que lhe foi pedido, nunca mais parou na
oferta dos seus serviços à Associação.
. Orçamentou vários projetos para angariação de donativos através do nosso marketing.
. Acompanha as obras em curso, deslocando-se com frequência.
. Planeia e gere empreitadas
. Defende o interesse da Associação, com base no seu parecer técnico, como foi o caso de
uma reunião com a seguradora por causa das fundações da sede.
.Elaborou o projeto de segurança e saúde para as obras nas fundações da sede e tem sido
incansável no acompanhamento e coordenação da obra, nomeadamente na mediação de
conversação com o lote vizinho, indispensável para podermos fazer a nossa obra.
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Amigo nº 10750

Luis Miguel Ribeiro Berger

- Iniciou a sua ligação às Aldeias SOS há 10 anos, quando começou a participar nos almoços
mensais de domingo na Aldeia de Bicesse.
- É Amigo SOS desde 2013, tendo o seu plano anual de quotas em dia.
- Voluntário no projeto JEF – Jovens Empreendedores com Futuro, no qual acompanhou, numa
base semanal, um grupo de jovens.
- Participou em diversos eventos associados ao JEF.
- Faz parte dos órgãos sociais da Associação, sendo desde 2014 vice-presidente da mesa de
Assembleia Geral. É presença assídua nas Assembleias Gerais contribuindo com a elaboração
das atas das reuniões.
- Faz parte da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas.
- Desde 2008 que participa em diversas atividades na Casa do Gaiato.
- Foi presidente de mesa de AG na Associação de Pais da Escola Secundária Quinta do
Marquês.
- Tesoureiro durante 6 anos na Associação de Pais da Escola Salesiana de Manique.
- Faz parte do grupo Social Responsability na Nokia – onde trabalha.
- Participou na recuperação de um Infantário da Santa Casa da Misericórdia, na Amadora.
- É responsável pela organização do Banco Alimentar Contra a Fome.
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Sócia nº 9174

Olga Gomes Germano

Tem 62 anos, é licenciada em Germânicas e em Gestão de Empresas. A sua vida profissional
foi dedicada a trabalhar em empresas do sector financeiro e segurador, tendo sido directora de
direcção internacional e de resseguro por vários anos. Em 2011 fiz um acordo de pré-reforma
com a entidade empregadora.
Desde então dedica-se a acções de voluntariado: dá aulas de apoio ao estudo de alunos com
carências sócio económicas, na Ludoteca da Galiza/S. João do Estoril e aulas para a
alfabetização de adultos na Adroana/Alcabideche/Cascais.
A sua ligação com a Associação das Aldeias de Crianças SOS de Portugal data de 2011.
Quando deixou de ter responsabilidades profissionais na Allianz Portugal, respondeu ao
desafio do grupo de voluntariado do banco BPI (grupo BPI/Allianz) para vir apoiar o Conselho
Directivo e a Direcção da Associação.
Ao longo destes 5 anos colaborou em vários trabalhos e projectos da Associação das Aldeias
de Crianças SOS, a maioria de apoio à Direcção na sede:
- Analisar, negociar novos contratos, actualizar e gerir os seguros da Associação;
- Providenciar cuidados de saúde dental para as crianças e mães da Aldeia de Bicesse,
organizando parceria entre a Multicare e algumas clínicas do concelho de Cascais em
2011/2012; organizar a parceria de responsabilidade social da seguradora Fidelidade,
- Colaborar em acções para a sustentabilidade energética e dos custos;
- Gerir os contratos e os meios/custos de comunicação telefónica, Internet, águas e
electricidade.
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Sócia nº 4702

Sónia Rodrigues da Conceição

Licenciada em Estudos Europeus e pós- graduada em Direitos Humanos pela Universidade de
Coimbra. Lecionou Inglês na Escola em S. Pedro da Cova e trabalha atualmente no sector da
Aviação, na LGSP. Tem experiência de organização de Aldeias de Crianças SOS, tendo feito
em 2006 um estágio no Departamento de Investigação da SOS Kinderdorf International,
Hermann-Gmeiner Akademie, em Innsbruck, na Austria. Posteriormente, entre 2007 e 2008 a
Dra. Sónia Conceição colaborou com o Departamento Pedagógico da Associação das Aldeias
de Crianças SOS de Portugal na tradução de estudos e relatórios.
A Dra. Sónia da Conceição é sócia subscritora 04702 e ex-utente da Aldeia SOS de
Gulpilhares, sendo também madrinha de uma criança SOS.
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