PLANO ACTIVIDADES 2015
INTRODUÇÃO
O Plano de Actividades para o ano 2015 enquadra-se no Plano Estratégico 2014/2017, bem como
nas designadas linhas de prioridade, organizacional, sectorial e transversal, nele consagradas.
Para 2015, a E&O propõe-se intervir com propostas que visem a capacitação de pessoas, no âmbito
da Economia Social. Todos os projectos em curso e/ou em carteira, supõe aquela componente,
entendida como fundamental nos processos ligados ao Desenvolvimento, quer em Portugal, quer
nos Países onde a E&O tem intervenção.
Propomo-nos ainda continuar todo o trabalho ligado à diversificação das actividade da Associação,
procurando divulgar e consolidar a sua imagem junto de potenciais patrocinadores privados e
institucionais, em busca de novos públicos, bem como continuar o trabalho de enraizamento junto
de entidades privadas e públicas e da sociedade civil da área envolvente, designadamente junto do
poder local, nos bairros sociais e outras populações socialmente fragilizadas.
Propomo-nos também consolidar os esforços iniciados com vista a reforçar a influência da E&O na
Plataforma Portuguesa das ONGD e nos Grupos de Trabalho “Educação para o Desenvolvimento”,
“Ética” e “Aid Watch”.
A prestação de serviços, nomeadamente de consultoria social, de formação e elaboração de
projectos replicáveis que possam constituir um retorno financeiro, será uma das vertentes a ter em
linha de conta, no sentido de reforçar a capacidade financeira da E&O, para a autonomia.
Na linha da consolidação das parcerias, a E&O propõe-se continuar a desenvolver uma ampla
convergência com a Sociedade Civil, apelando à responsabilidade social corporativa das empresas
na consecução dos apoios ao Desenvolvimento. O documento, aprovado pela Direcção Nacional,
Parcerias ONGD / Empresas em Portugal e nos Países em Desenvolvimento,1 apela a uma
Intervenção Solidária da Sociedade Civil e terá desenvolvimento, em 2015, com actividades
adequadas.
A consolidação do trabalho desenvolvido, a nível da prospecção de linhas de financiamento
nacionais e/ou internacionais, com o suporte de uma base de dados de projectos em carteira,
alguns dos quais já com avaliação positiva, fazem prever o êxito do seu financiamento no quadro
do programa HORIZON 2020, permitindo em 2015, a execução de projectos existentes, em vários
países.
Assim, propõe-se para 2015:
Reforçar a organização e formação internas, promovendo uma política de captação de
recursos humanos e financeiros.
Continuar a aposta na visibilidade externa da E&O, em particular junto do universo IPP
bem como de outras academias.
Empreender esforços para alargar e melhorar o espaço físico da E&O.
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Promover a prestação de serviços de consultoria social2, no sentido de reforçar a
autonomia financeira da E&O.
Executar os Projectos em curso e promover os Projectos em carteira, consolidando
consórcios e parcerias com instituições nacionais e internacionais.
Ampliar o trabalho de enraizamento na área envolvente, designadamente nos bairros
sociais e outras populações socialmente fragilizadas, através de parcerias com autarquias,
instituições públicas e privadas que se revelem necessários para o efeito.
Participar em fóruns de debate nacionais e internacionais, com iniciativas e temas
próprios.
DESENVOLVIMENTO
1.

Reforçar a organização e formação internas, promovendo uma política de captação de
recursos humanos e financeiros
Actividades:
Adopção de estratégias de captação de recursos para o reforço do serviço de Secretariado
de apoio à Direcção, para o Departamento de Projecto e para os Estágios curriculares.
Adopção de estratégias de angariação de fundos e diversificação de fontes de
financiamento:
Explorar o mercado de potenciais doadores.
Promover acções de angariação de fundos: jantares, venda de obras de arte
solidária.
Criar no sítio institucional da E&O, uma loja ‘on-line’ de artigos e produtos variados,
tais como livros, produtos da agricultura biológica, artesanato e outros,
designadamente provenientes de parceiros de outras latitudes, dentro do espírito
do comércio justo.
Dinamização da Gestão de Associados:
Actualização da carteira de Associados / reformulação da Base de Dados de
Associados.
Facilitar o pagamento de cotas através da extensão do sistema de débito directo a
todas/os Associadas/os.
Promover a comunicação e o envolvimento com os associados.
Promoção de acções e iniciativas tendentes a captar Associados.
Promoção de acções formativas dirigidas aos trabalhadores e Associadas(os) E&O em
áreas pontualmente consideradas importantes, nomeadamente:
Gestão do Ciclo de Projecto.
Avaliação de Projectos.
Promoção da formação especializada das/os Técnicos ao serviço da E&O, nas áreas
da sua intervenção especifica.
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2. Promover a prestação de serviços de consultoria social
Actividades:
Promoção de acções e ou cursos para o exterior, a nível do desenvolvimento pessoal, social
e profissional para públicos diferenciados:
Oficina de Fornos Solares;
Empreendedorismo e Negócios Sociais;
Financiamento das Organizações da Sociedade Civil (OSC);
Recursos Humanos;
Gestão Estratégica das OSC;
Gestão de Projectos Sociais de Intervenção (GPSI).
Gestão de intervenções formativas de entidades externas, utilizando a qualidade da E&O,
como Entidade Acreditada para a Formação, pela DGERT.
Promoção de acções direccionadas de Consultoria Social.
Ampliação da Bolsa de Consultores/Formadores.
3. Executar os Projectos em curso
Actividades:
Promoção de acções e iniciativas relacionadas com a execução física dos Projectos
3.1. Projectos Nacionais
“CO-WORK SOCIAL”, projeto da E&O em parceria com a Freguesia de Paranhos, que
aguarda decisão de financiamento.
“A BANDA JÁ TOCA”, projeto pré-selecionado pela CEPSA.
“ESCOLA INCLUSIVA”, implementar bolsa de voluntariado social, designadamente
através de parceria com SPN3, com autarquias e agrupamentos escolares, para o
apoio escolar a crianças e adolescentes socialmente desfavorecidas.
Participação em actividades de projectos curriculares do ISEP para alunos
estrangeiros.
CENTRO CÍVICO/LOJA DA CIDADANIA com atividades diversificadas de animação,
culturais e recreativas, mas também de apoio e formação, tais como:
Alfabetização digital;
Apoio e mediação no contacto com organismos e serviços públicos;
Promoção de Ações de Cidadania;
Atividades sociais, recreativas e culturais;
Oficinas vários que respondam a necessidades identificadas e/ou solicitadas
pelos destinatários e dependentes da disponibilidade de voluntariado;
3.2. Projectos Internacionais
Na qualidade de parceiro do Climate-KIC, uma rede de parcerias entre empresas,
instituições e universidades, que pretende criar uma massa crítica multidisciplinar
em redor do tema das alterações climáticas..
Unidade de Secagem de Peixe, construção de laboratório de investigação, préselecionado pela USAid.
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“ECO-CARVÃO”, projeto que decorre no CHAD dirigido pela ONG chadiana
ENVODEV, a que a E&O está associado através de protocolo, com o fim de o
desenvolver.
Participação no Projecto Europeu do ISEP, “Energia e Transportes”, envolvendo
países da América Latina (Bolívia, Perú, Equador e Colômbia), bem como Autarquias
Nacionais e ONG de Madeira e Açores.
4. Promover os Projectos em carteira, consolidando consórcios e parcerias com instituições
nacionais e internacionais
Actividades:
Promoção de iniciativas de empreendedorismo social e negócios sociais em Portugal, a
partir de casos identificados, nomeadamente a partir dos resultados do Projecto
Capacitar para Pequenos Ofícios.
Co-implementação do Projecto “Engenharia Solidária”, envolvendo docentes, técnicos
superiores, investigadores e estudantes ISEP e outras IES, com particular relevo para as
Unidades Orgânicas IPP.
Promoção de iniciativas tendentes a divulgação dos conceitos do Padre Himalaya,
nomeadamente no que reporta ao aproveitamento da energia solar, bem como o
aprofundamento dos contactos com as C.M de Arcos e Viana Castelo, no sentido da
implementação do futuro Instituto Internacional Himalaya.
Colaboração com IPP em iniciativas ligadas ao Empreendedorismo Social,
nomeadamente na promoção de uma Incubadora Social.
Aprofundamento dos contactos com a ADRA-Angola, para reatamento do Projecto
MAIS FLORESTA, um projecto de florestação de zonas rurais da Província de Benguela,
Angola
5. Dinamizar a comunicação interna e externa
Actividades para promoção da E&O.
Criar boletim informativo E&O, com regularidade apropriada.
Inserir notícias da E&O nas publicações institucionais dos parceiros e sócios corporativos.
Tentar obter a colaboração do gabinete de comunicação social do ISEP para a divulgação de
notícias da E&O.
Regularizar a permanência semanal no Facebook.
Adicionar a loja ‘on-line’ ao sítio internet da E&O.
Promover a distribuição e comercialização do Documentário “Viver Ao Sul”.

6.

Participar em fóruns de debate nacionais e internacionais, com iniciativas e temas próprios
Actividades:
Conferência/Debate de 19 de Janeiro 2015, na ESSE do Porto, em iniciativa conjunta
com IPP, subordinada ao tema “Agenda Pós-2015”.
Reforço da participação nos Grupos de Trabalho da Plataforma Portuguesa das ONGD.
“Educação para o Desenvolvimento”
“Ética”
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“Aid Watch”
Participação e organização em Seminários, Congressos, Conferências e eventos
semelhantes, nomeadamente na qualidade de autores de trabalhos ou inseridos nas
Áreas de Intervenção da E&O”.
Incentivo à produção de conhecimento:
Publicação de literatura produzida em comunicações especializadas, seminários e
conferências.
Apoio à elaboração de teses de mestrado e/ou doutoramento, relacionadas com
Cooperação e Educação para o Desenvolvimento.
Apoio à organização de pós-graduações em Cooperação e Educação para o
Desenvolvimento, nas Instituições de Ensino Superior fundadoras e/ou parceiras da
E&O.
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ANEXOS AO PLANO
Anexo 1
Orçamento Previsional 2015

Despesa
Rubricas
1. Dívidas
2. Investimento

Receita
Valores (euro)

Valores (euro)

Rubricas

997,00 1. Activo Circulante

6.717,14

2.000,00 2. Vendas

700,00

3. Exploração

51.815,00 3. Prestação de Serviços

56.150,00

4. Custos com Pessoal

27.885,68 4. Subsídios

48.811,00

5. Outros Custos e Perdas
6. Custos Financeiros
7. Outros não especificados (Imprevistos )

5.748,00 5. Outros Proveitos Operacionais

3.750,00

0,00 6. Proveitos Financeiros

0,00

1.900,00 7. Outros não especificados

0,00

90.346,00

Totais

116.129,00

Dezembro de 2014
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