1º RELATÓRIO TRIMESTRAL NARRATIVO
- Setembro – Dezembro 2016 -

Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos Humanos onde se lê “o” deve também ler-se “a” sempre
que aplicável, de forma a garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.
Relatório impresso em papel certificado. Contribuímos assim para garantir as necessidades ambientais, sociais e económicas das gerações
presentes e futuras.
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A – NOTA INTRODUTÓRIA

Este primeiro relatório intercalar abrange o período de 1 de setembro de 2016 a 31 dezembro de
2016. O relatório tem uma secção narrativa e uma parte financeira, sendo também complementado
com vários anexos em formato digital ou em versões impressas. Estes anexos referem-se a todos os
materiais que foram produzidos durante o tempo de vigência do presente relatório.
O projeto “Coerência.pt: O eixo do Desenvolvimento mais justo, mais digno e mais sustentável” irá,
ao longo de 24 meses, promover um conjunto de atividades que permita consciencializar e
desenvolver o entendimento crítico das interdependências glocais e reforçar o valor da coerência das
políticas de desenvolvimento como eixo-central do Desenvolvimento Sustentável rumo a uma Vida
Digna para todos/as, junto de decisores políticos, técnicos ministeriais/ funcionários públicos, redes
de agentes locais, ONGD, estudantes e público em geral: os principais atores do desenvolvimento.
Na última década temos assistido a uma afirmação legislativa cada vez mais evidente na prossecução
de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, alicerçados numa agenda de Direitos Humanos.
Temos verificado que a UE e os seus Estados-membros estão cada vez mais empenhados em garantir
que as medidas legislativas que adotam não são contraditórias com os esforços de Desenvolvimento
e da erradicação da pobreza. Mas para além dos progressos notórios, também os desafios se têm
intensificado e é necessário reforçar o empenho de todos os atores do Desenvolvimento em garantir
um mundo mais justo, mais digno e mais inclusivo.
É nesta linha de pensamento que a FEC, o IMVF e a CIDSE se juntaram para implementar o projeto
COERÊNCIA.PT: O EIXO DO DESENVOLVIMENTO MAIS JUSTO, MAIS DIGNO, MAIS SUSTENTÁVEL.
O projeto tem por objetivo geral consciencializar e desenvolver o entendimento crítico das
interdependências glocais e reforçar o valor da coerência das políticas de desenvolvimento como
eixo-central do Desenvolvimento Sustentável rumo a uma Vida Digna para todos e todas, junto de
decisores políticos, técnicos ministeriais /funcionários públicos, redes de agentes locais, ONGD,
estudantes e público em geral, em suma junto dos principais Atores do Desenvolvimento. Assim, o
presente projeto contribuirá para alicerçar as políticas de Desenvolvimento na sociedade, por um
lado através do conhecimento e aplicação dos mecanismos estabelecidos na CPD e por outro pela
mobilização da opinião pública para a luta contra a pobreza através de ações concertadas, coerentes
e eficazes. Enquadramento que nos conduz aos objetivos específicos: 1) Contribuir para a
consciencialização e mobilização dos cidadãos e das redes de agentes locais das áreas temáticas na
concretização dos ODS através da sua participação ativa na defesa e promoção da CPD; e 2)
Contribuir para o reforço do conhecimento e da aplicação da CPD ao nível dos decisores políticos,
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técnicos ministeriais e redes de agentes locais, em particular nas áreas de: segurança alimentar,
migrações, segurança, alterações climáticas, comércio e finanças.
Os resultados específicos esperados no âmbito do projeto são os seguintes: RE1- Aumentar o
conhecimento institucional e não institucional sobre os mecanismos e ferramentas da CPD; RE2Decisores políticos e técnicos ministeriais capacitados sobre os impactos da CPD; RE3- Redes de
agentes locais e Cidadãos informados e consciencializados sobre as dinâmicas da CPD e sobre o papel
que podem desempenhar na resposta a estas temáticas RE4- Um sistema eficiente de gestão e
avaliação é implementado como modelo de eficácia e transparência
Como atividades destacam-se: (R1) A1 – PESQUISA E FORMAÇÃO: A1.1 - Identificação de Redes de
agentes locais nas áreas de: segurança alimentar, migrações, segurança, alterações climáticas,
comércio e finanças; A1.2 - Promoção de encontros sectoriais; A1.3 - Renovação e atualização em PT
do portal coerência.pt; A1.4 - Disseminação dos conteúdos formativos e informativos; A1.5 Investigação, Elaboração e partilha de 5 novos Estudos de caso (Migrações, Alterações Climáticas,
Segurança e Soberania Alimentar, Segurança e Comércio e Finanças), através da identificação de
oportunidades pelas redes das áreas referidas; A1.6 - Testemunhos de CPD ; A.1.7 - Apresentação de
Estudos de Caso nos seminários do programa Doutoral do ISEG - Centro de Estudos sobre Africa, Ásia
e América Latina CEsA. (R2) A2 – CONHECIMENTO E CAPACITAÇÃO: A2.1 - Guia de Sobrevivência;
A2.2 - Talk to Talk temáticos; A2.3 - Linha Verde CPD (R3) A3 – MOBILIZAÇÃO E AÇÃO: A3.1 Suportes digitais de advocacia social; A3.2 - “Chamada para a Ação “ (Guia para ação cidadã). A3.3 Spots para Divulgação; A3.4 - Emissão do Programa Luso Fonias; A3.5 - Produção, disseminação e
entrega de Petição sobre aplicação das CPD. (R4) A4 – GESTÃO, AVALIAÇÃO E MONITORIA: A4.1 implementação de um processo de gestão co partilhado; A4.2 - estratégia de comunicação e
visibilidade; A4.3 - avaliação, monitoria e auditoria.

SETEMBRO - DEZEMBRO 2016

Page 3 of 27

B – ATIVIDADES REALIZADAS
Atividades

1º ano
M J

J A S O N D J

2º ano
F M A M J

J A S O N D J

OE1.R1. Aumentar o conhecimento institucional e não institucional sobre os mecanismos e ferramentas da CPD;
OE1.R1.A1.1. Identificação e dinamização de 5 redes de agentes locais
OE1.R1.A1.1.2. Promoção e Encontros Setoriais
OE1.R1.A.1.2. Atualização em PT do Portal Coerencia.pt
OE1.R1.A1.3. Disseminação dos Conteúdos Formativos e Informativos
OE1.R1.A1.4. Investigação, Elaboração e Partilha de 5 novos estudos de caso (Migrações,
Alterações Climáticas, Segurança, Soberania Alimentar e Comercio e Finanças)

OE1.R1.A1.5. Testemunhos CPD
OE1.R1.A1.6. Apresentação de Estudos de Caso na Academia
OE2.R2. Decisores políticos e técnicos ministeriais capacitados sobre os impactos da CPD no processo de decisão
OE2.R2.A2.1. Guia de Sobrevivência
OE2.R2.A2.2. Talk to talk temáticos
OE2.R2.A2.3. Linha Verde CPD
OE2.R3. Redes de agentes locais e cidadãos informados e sensibilizados consciencializados sobre as dinâmicas da CPD e sobre o papel que podem desempenhar na
resposta a estas temáticas;
OE2.R3.A3.1. Suportes Digitais de Advocacia Social
OE2.R3.A3.2. Chamada para a ação - Guia para a ação Cidadã
OE2.R3.A3.3. Spots para Divulgação
OE2.R3.A3.4. Emissão do Programa Lusofonias
OE2.R3.A3.5. Produção, Disseminação e Entrega de Petição
OE2.R4. Um sistema eficiente de gestão e avaliação é implementado como modelo de eficácia e transparência
OE1.R4.A4.1.Implementação de um processo de gestão co-partilhado
OE1.R4.A4.2. Estratégia de Comunicação e Visibilidade
OE1.R4.A4.3. Avaliação, Monitoria e Auditoria
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F M A

As três palavras chave que marcam os primeiros 3 meses deste projeto:

PLANIFICAÇÃO
Para garantir que o projeto assenta em processos de implementação sólidos e alinhados às
atividades e resultados dispostos no projeto é fundamental garantir uma planificação mais
detalhada das atividades, tendo em conta o enquadramento político nacional e europeu. Porque
o projeto tem uma forte componente de comunicação, o plano estratégico de comunicação foi
encarado como uma prioridade. Também prioritário foi o estabelecimento de regras de gestão
claras e transparentes que regem as instituições parceiras, mas que podem também constituir
uma boa prática para as ONGD portuguesas. Assim, e empenhados em garantir uma gestão
transparente do projeto, a equipa preparou um manual de gestão que será disponibilizado no
portal do projeto tornando-se assim acessível a todos os que procurem mais informação de
gestão e administração de projetos.

PARCERIA
O presente projeto é o primeiro promovido conjuntamente entre os parceiros na área da
Cidadania Global. Se a preparação da candidatura resultou de um forte entendimento e visão
partilhada entre a equipa, a concretização de planos de ação e futuras atividades pressupõem
um reforço da confiança institucional e pessoal. Porque, tanto a FEC como o IMVF e a CIDSE, são
ONGD com uma forte tradição de emprenho e compromisso com os projetos que assumem é
necessário que, utilizando diferentes abordagens ao processo de Desenvolvimento, mantenham
um rumo comum de diálogo, eficiência e eficácia.

COMPROMISSO
A equipa do projeto está fortemente empenhada em cumprir com os compromissos assumidos
na candidatura do projeto Coerência.pt. Assim, as atividades desenvolvidas nestes 3 primeiros
solidificam as bases do projeto, necessárias a uma forte implementação do mesmo no panorama
nacional.
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R1 – PESQUISA E FORMAÇÃO
A1.1 IDENTIFICAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE UMA REDE DE AGENTES LOCAIS

Foi já constituída uma base de dados que tem sido atualizada pela equipa do projeto para mapear os
agentes locais de desenvolvimento. Trata-se de uma base de dados em permanente construção,
sendo que a sua atualidade é fundamental para garantir que as atividades organizadas no âmbito do
presente projeto possam contar com os contributos destes agentes. Tal como previsto, o
mapeamento destes atores tem como pressupostos: (i) representatividade nacional; (ii) intervenção
no território; (iii) participação em redes/cooperativas.
A equipa de projeto solicitou uma reunião junto do Camões – ICL, que teve lugar no dia 16 de
dezembro de 2016, com o técnico Nuno Vaz para solicitar o apoio na identificação dos pontos focais
da CPD nos Ministérios Portugueses. Foi uma reunião introdutória sobre a CPD em Portugal e sobre o
acompanhamento setorial dedicado pelos Ministérios à CPD. Os pontos focais indicados estão já
inseridos na respetiva base de dados. [Ver anexo 1]

A1.2 PROMOÇÃO DE ENCONTROS SECTORIAIS

Para assegurar que a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento tem um lugar na agenda
política dos vários atores do Desenvolvimento é necessário reforçar os encontros, diálogos e
workshops que fomentem a discussão, transmissão de conhecimento e partilha de boas práticas.
Consciente de que é uma área de trabalho em consolidação, a equipa do projeto decidiu iniciar um
ciclo de conversas coerentes, em que a primeira sessão funcionará como uma introdução temática
aos 5 temas em análise: Soberania Alimentar, Alterações Climáticas, Comércio e Finanças, Segurança
e Desenvolvimento e Migrações
A primeira sessão terá lugar no dia 10 de fevereiro de 2017 e procuraremos abordar os principais
desafios que se colocam à promoção de uma política de Desenvolvimento mais justa e mais inclusiva.
Compreender desafios e potencialidades, bem como mapear os atores deste processo irá, decerto,
contribuir para reforçar a eficiência e eficácia da Política de Desenvolvimento Portuguesa. [Ver anexo 2]

A1.3 ATUALIZAÇÃO EM PT DO PORTAL COERÊNCIA.PT

O portal coerência.pt é um dos principais instrumentos de promoção do projeto e da temática da
CPD em território nacional. A sua atualização é fundamental e terá de corresponder às definições
tecnológicas utlizadas. A equipa do projeto prevê que a estrutura do portal esteja finalizada em
meados de fevereiro de 2017, estando já a produzir conteúdos que vão ser inseridos nesta estrutura.
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A título de exemplo destaca-se a monofolha de apresentação do projeto

[ver anexo 3]

e as duas

newsletter já produzidas [anexo 4 e 5 ].
Ambos os documentos estão temporariamente alojados nos respetivos websites das instituições
parceiras e disseminados nas redes sociais. [anexo 6]

A1.4 DISSEMINAÇÃO DOS CONTEÚDOS FORMATIVOS E INFORMATIVOS

As primeiras notícias CPD serão divulgadas assim que o site estiver operacional.
Com o decorrer do ciclo de conversas iremos recolher igualmente os primeiros testemunhos sobre a
importância da CPD que serão disponibilizados no site e disseminados o mais amplamente possível.
A consolidação desta atividade está prevista para o segundo e terceiro trimestre, sendo que os
conteúdos estarão em permanente atualização e consolidação.

A1.5 INVESTIGAÇÃO, ELABORAÇÃO E PARTILHA DE 5 NOVOS ESTUDOS DE CASO

(MIGRAÇÕES, ALTERAÇÕES

CLIMÁTICAS, SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR, SEGURANÇA E COMÉRCIO E FINANÇAS)

A equipa do projeto preparou igualmente Termos de Referência para o consultor em CPD que será o
responsável pelos Estudos de Caso, sendo que está previsto que o material recolhido para os estudos
de caso seja também utilizado de forma autónoma no site, nomeadamente as entrevistas e os
testemunhos.
Os materiais recolhidos em notícias e nos encontros setoriais serão decerto uma base de trabalho
para a elaboração dos estudos temáticos.
Todos os estudos vão incorporar uma perspetiva de género e o impacto também numa ótica de
género das políticas em estudo. No final de cada estudo serão apresentadas recomendações
concretas que possam ser aplicadas.

A1.6 TESTEMUNHOS DE CPD

De pessoas para Pessoas. Compreender o impacto da CPD, sobretudo nos Países em
Desenvolvimento pode ser feito recorrendo a pequenos filmes ou testemunhos que evidenciam de
forma clara os efeitos das políticas empreendidas nos Países Desenvolvidos e cujos impactos se
fazem sentir junto dois países mais vulneráveis.
A equipa do projeto tem recolhidos uma série de testemunhos disseminados por outra ONGD ou
entidades públicas e privadas reconhecidas pelos seus esforços de promoção de Desenvolvimento e
já iniciou a sua disseminação, nomeadamente na newsletter n.1
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Aquando do ciclo de conversas e outras atividades previstas nos projetos iremos igualmente reforçar
o pedido de testemunhos sobre a CPD ou sobre o impacto das políticas no processo de
Desenvolvimento.
A1.7 APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE CASO NA ACADEMIA

Mediante a elaboração dos estudos de caso iremos proceder à sua disseminação junto das
Universidades. Com um relacionamento já estruturado com o ISEG e com o ISCTE será possível à
equipa lançar debates que promovam a CPD nos meios académicos.
Esta atividade está prevista para entre Outubro de 2017 e Abril de 2018. No entanto, no dia 28 de
outubro realizou-se uma primeira reunião com o CESA, com a presença do Dr. Luís Mah, que teve
como objetivo apresentar o projeto e planificar a integração do projeto no programa de mestrados e
doutoramentos do ISEG.

R2 – CONHECIMENTO E CAPACITAÇÃO
A2.1 GUIA DE SOBREVIVÊNCIA

O “Guia de Sobrevivência em CPD” será um instrumento de consulta, eficaz, claro e conciso sobre
CPD. A equipa do projeto contará com o apoio do consultor e com alguns dos elementos de pesquisa
recolhidos para a elaboração dos 5 estudos de caso para obter informação mais detalhada e
atualizada.

A2.2 TALK TO TALK TEMÁTICOS

Com Base no mapeamento dos agentes locais, e tendo como ligação os pontos focais de cada
Ministério para as questões de CPD, a equipa de projeto irá solicitar reuniões / encontros em que
possa dialogar com técnicos e agentes de desenvolvimento sobre os principais desafios que se
colocam a cada setor em análise. Com base nestas reuniões poderemos dar informações mais
direcionadas e de acordo com as necessidades demonstradas.
Os Talk to Talk serão marcados de acordo com a disponibilidade de agenda dos técnicos e agentes
locais.

A2.3 LINHA VERDE CPD

Como dar uma resposta mais direta às perguntas, desafios e sugestões apresentadas pelos atores do
desenvolvimento?
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Como resposta a esta questão a equipa do projeto lançou uma linha verde sobre CPD, que será
amplamente disseminada no portal e nas redes sociais. Esta linha permitirá também aferir o grau de
interesse que estas temáticas despertam junto dos atores do desenvolvimento
Neste trimestre foi concebida uma imagem gráfica para a linha verde, que será depois utilizada nos
suportes de comunicação.
Trata-se da primeira linha verde promovida por ONGD portuguesas na área da Cidadania Global e,
como tal, sabemos que de início teremos de vencer alguma resistência junto dos utilizadores.

[ver

anexo 7]

R3 – MOBILIZAÇÃO E AÇÃO
A3.1 SUPORTES DIGITAIS DE ADVOCACIA SOCIAL

Os suportes de advocacia social serão estruturados no segundo trimestre do projeto. Iremos
começar pela elaboração dos postais de sensibilização, que servirão de base estratégica para advogar
pela coerência das políticas para o desenvolvimento.
Sublinhamos, no entanto, o envio de um postal de sensibilização a todos os deputados à Assembleia
da República por ocasião da aprovação do orçamento de estado. Este postal serviu para informar os
deputados do início do projeto e advogar por uma política de Desenvolvimento mais forte e com
mais expressão no orçamento de estado.

A3.2 “CHAMADA PARA A AÇÃO” (GUIA PARA AÇÃO CIDADÃ)

O Guia para a ação cidadã apoiará os atores da sociedade civil a formularem mensagens de advocacia
social e a planearem ações estratégicas de advocacia. Será elaborado no final do primeiro ano de
projeto de forma a permitir aos cidadãos desencadearem ações de advocacia em prol da CPD.

A3.3 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO

Comunicar para o desenvolvimento será uma das prioridades do presente projeto. É neste contexto
que os spots de divulgação terão um papel fundamental na desconstrução da temática de CPD.
Atividade prevista para o setembro – dezembro 2017.

A3.4 EMISSÃO DO PROGRAMA LUSO FONIAS

Assim que cada estudo de caso estiver terminado, ou de acordo com as principais atividades de
projeto, iremos solicitar junto do programa Luso Fonias ( programa de rádio semanal da Rádio Sim,
SETEMBRO - DEZEMBRO 2016

Page 9 of 27

Grupo Renascença) a cobertura mediática. Será um reforço fundamental para o eixo de comunicação
da CPD em Portugal, mas também nos PALOP.

A3.5 PRODUÇÃO, DISSEMINAÇÃO E ENTREGA DE PETIÇÃO

Para reforçar o interesse dos decisores políticos na ativação e implementação da CPD, iremos
promover uma petição para solicitação de uma iniciativa legislativa na área do desenvolvimento,
nomeadamente na consagração de um dia específico à análise da CPD em plenário na Assembleia da
República. O Dia CPD será uma oportunidade para debater a questão mais ampla do
desenvolvimento, da Educação para a Cidadania Global e para uma análise mais cuidadosa do
impacto que as decisões nacionais e europeias produzem ao nível glocal.
Apesar desta iniciativa estar apenas prevista para o segundo ano do projeto, sabemos que todas as
atividades que desenvolvermos contribuirão para reforçar possíveis aliados para esta petição. No
segundo semestre do presente ano a equipa do projeto irá marcar uma reunião com a direção da
Plataforma Portuguesa das ONGD para que esta possa associar-se a esta iniciativa e, deste modo,
fortificar a nossa ação.

R4 – GESTÃO, AVALIAÇÃO E MONITORIA
A4.1 IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCESSO DE GESTÃO CO-PARTILHADO

O processo de gestão co-partilhado foi a principal atividade neste trimestre. Isto porque condiciona
todas as futuras atividades e a eficácia e eficiência do próprio projeto. Assim, e como previsto na
candidatura, a equipa do projeto já garantiu:
• Uma reunião inicial do projeto com a participação de todos os parceiros;
• 1 reunião de coordenação e planeamento entre os parceiros do Projeto;
• 1 Reunião mensal via skype;
• Início do processo de avaliação entre pares;
• Lançamento dos Termos de Referência para a avaliação externa (contínua) ao Projeto;
• Elaboração de um Manual de Gestão de Procedimentos;
• Elaboração do relatório narrativo e financeiro trimestral;
• Elaboração do projeto em revista [sumário do relatório do projeto acessível a todos os
beneficiários];
• Criação de um diretório eletrónico que permite a partilha e acompanhamento do projeto por
toda a equipa.
Salientamos nesta atividade o carácter inovador de alguns dos pontos acima referidos.
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Em sinergia com o projeto “Coordenadas de Cidadania Global” conseguiremos projetar um conjunto
de boas práticas entre ONGD, nomeadamente a avaliação entre pares, o manual de gestão e
procedimentos, bem como o sumário do projeto, que irão decerto contribuir para a partilha de
informação e de procedimentos. Esta gestão transparente e cuidadosa será também um reforço das
questões de transparência e prestação responsável de contas. [ver anexo 8 :: 9 :: 10]
A4.2 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE

O plano de comunicação já elaborado pela equipa inclui três eixos fundamentais: i) advocacia; ii)
mobilização social; e iii) comunicação para a mudança social. Este plano, que estará sujeito a
alterações que a equipa considere oportunas, irá guiar a estratégia de comunicação do projeto.
Destacamos nestes três primeiros meses, a renovação da identidade gráfica do projeto. Os produtos
já desenvolvidos no âmbito do projeto seguem já a identidade gráfica em vigor. [ver anexo 11 :: 12]
A4.3 AVALIAÇÃO, MONITORIA E AUDITORIA

A gestão do projeto está bem planeada e cimentada num manual público de gestão e
procedimentos. Todas as atividades já promovidas e as que terão lugar são acompanhadas por um
conjunto de indicadores que nos irá permitir monitorizar os impactos do projeto.
Em termos de avaliação, destacamos a modalidade de avaliação entre pares, que irá permitir à
equipa visualizar do exterior aquilo que está a comunicar, bem como ter acesso a um conjunto de
recomendações que lhe permita aumentar a eficiência dos processos e também a avaliação
continuada. Neste modelo de avaliação continuada, pretendemos envolver o avaliador nas principais
atividades do projeto para que possa aferir in loco da informação e recolher, caso necessite,
testemunhos dos beneficiários. Esta avaliação continuada permite-nos ir recolhendo feedback do
avaliador e melhorar a nossa performance, se assim o for exigido. Sublinhamos ainda o processo de
sistematização de experiência que está a ser implementado pela equipa. Num registo inovador,
fruto de uma aprendizagem coletiva com outras ONGD portuguesas, a equipa está a promover uma
linha do tempo que nos permite ir recolhendo as principais atividades do projeto. No final seremos
capazes de refletir criticamente sobre as nossas escolhas e sobre o impacto das mesmas. [ver anexo 13

::

14 :: 15 ]
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C – RESULTADOS ALCANÇADOS
Resultado 1 - Aumentar o conhecimento institucional e não institucional sobre os mecanismos e
ferramentas da CPD.
Resultado 2 - Decisores políticos e técnicos ministeriais capacitados sobre os impactos da CPD no
processo de decisão.
Resultado 3 - Redes de agentes locais e cidadãos informados, sensibilizados e consciencializados
sobre as dinâmicas da CPD e sobre o papel que podem desempenhar na resposta a estas temáticas.
Neste primeiro trimestre seria prematuro aferir sobre o desempenho e impactos por resultado nos
primeiros três resultados previstos de alcançar. A equipa acredita que no final do primeiro semestre
já terá dados que lhe permita analisar estas dimensões.
Resultado 4 - Um sistema eficiente de gestão e avaliação é implementado como modelo de eficácia e
transparência
Desempenho: As atividades previstas estão a ser asseguradas e para além do proposta em
candidatura a equipa reforçou o sistema de gestão co-partilhado com o processo de avaliação entre
pares, com o processo de avaliação continuada e com a construção da linha de tempo que nos
permitirá no final do projeto realizar uma “reflexão crítica do processo vivido: os fatores que
intervieram, como se relacionam entre si e porque é que sucederam dessa forma”, em suma uma
sistematização de experiências.
Resultados: 1 reunião inicial do projeto; 1 reunião de coordenação; 1 videochamadas de
planeamento e monitorização do Projeto; 1 plano de comunicação; termos de referência de
avaliação entre Pares; termos de referência de avaliação continuada; linha do tempo; 1 manual de
gestão e procedimentos; identidade gráfica do projeto.
Impactos: Uma boa gestão é fundamental para o sucesso do Projeto. Até ao momento temos
privilegiado um contacto formal e informal regular entre parceiros que nos permita planificar as
atividades de forma coerente com os resultados que queremos alcançar e previstos no projeto.
Resultados Quantificativos :: resumo
1 uma base de dados de agentes locais [em construção permanente]; 1 monofolha de apresentação
do projeto; 2 newsletter; identidade gráfica aprovada; 230 postais de sensibilização enviados aos
deputados à Assembleia da República; 1 reunião com a academia; 1 encontro setorial programado;
sistema de gestão copartilhado em funcionamento; 1 reunião inicial de projeto; 1 reunião de
coordenação; 1 reunião skype; processo de avaliação entre pares iniciado (1 TdR); processo de
avaliação continuado iniciado (1 TdR); 1 Linha do tempo [em construção].
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D – SEGUIMENTO DOS INDICADORES

Resultados e Atividades

Indicadores de desempenho previsto

Indicadores de desempenho alcançados
[setembro2016-dezembro2016]

R1 :: AUMENTAR O CONHECIMENTO INSTITUCIONAL E NÃO INSTITUCIONAL SOBRE OS MECANISMOS E FERRAMENTAS DA CPD
A1.1- IDENTIFICAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE UMA REDE DE R1.I1 Nº de agentes locais que participam R1.I1
AGENTES LOCAIS
A1.2 PROMOÇÃO DE ENCONTROS SECTORIAIS
A1.3 ATUALIZAÇÃO EM PT DO PORTAL COERÊNCIA.PT
A1.4–

DISSEMINAÇÃO DOS CONTEÚDOS FORMATIVOS E

INFORMATIVOS

Indicador verificável em data
posterior à análise.

ativamente no projeto (meta - 50)

R1.I2 Nº de encontros promovidos (meta - 2 R1.I2 Indicador verificável em data
por tema - 20)
posterior à análise. 1º encontro marcado
para dia 10 de fevereiro 2017.
R1.I3 Nº de agentes locais das redes R1.I3 Indicador verificável em data
sensibilizados (meta - 200)
posterior à análise.
R1.I4 Nº de downloads dos estudos de caso R1.I4 Indicador verificável em data
posterior à análise.

A1.5 INVESTIGAÇÃO, ELABORAÇÃO E PARTILHA DE 5 NOVOS (meta - 400)
ESTUDOS DE CASO
A1.6 TESTEMUNHOS DE CPD

R1.I5 Número de hints
disponibilizados no portal

dos

materiais R1.I5 Indicador verificável em data
posterior à análise.

R1.I6 Nº de visitas ao portal (meta - 20.000)

A1.7 – APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE CASO NA ACADEMIA

R1.I6 Indicador verificável em data
posterior à análise.

R1.I7 Nº de seminários de apresentação e R1.I7 Indicador verificável em data
debate de estudos de caso no programa posterior à análise.
doutoral do ISEG- CEsA (meta - 5)

R2 :: DECISORES POLÍTICOS E TÉCNICOS MINISTERIAIS CAPACITADOS SOBRE OS IMPACTOS DA CPD NO PROCESSO DE DECISÃO
A2.1- GUIA DE SOBREVIVÊNCIA
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R2.I1 Nº de intervenções públicas
decisores políticos sobre CPD e ODS

de R2.I1 Indicador verificável em data
posterior à análise.
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A2.2 – TALK TO TALK TEMÁTICOS

R2.I2 Nº de participação nos encontros R1.I2 Indicador verificável em data
sectoriais dos decisores políticos (meta - 10)
posterior à análise. 1º encontro marcado
para dia 10 de fevereiro 2017.
R2.I3 Nº talk to talk promovidos (meta - 10)

R1.I3 R1.I2. Indicador verificável em data
posterior à análise. 1º encontro marcado
para dia 10 de fevereiro 2017.

R2.I4 Guia de Sobrevivência produzido e R2.I4 Indicador verificável em data
divulgado (meta - 1)
posterior à análise. 1º encontro marcado
para dia 10 de fevereiro 2017.
R2.I5 Nº de visualizações dos materiais de R2.I5 Indicador verificável em data
advocacia (postais temáticos - meta - 5000)
posterior à análise. 1º encontro marcado
para dia 10 de fevereiro 2017.
A2.3 – LINHA VERDE CPD

R2.I6 Nº de Newsletters publicadas (meta - R2.I6 2 newsletters publicadas
12)

R3:: REDES DE AGENTES LOCAIS E CIDADÃOS INFORMADOS E SENSIBILIZADOS CONSCIENCIALIZADOS SOBRE AS DINÂMICAS DA CPD E SOBRE O PAPEL QUE PODEM
DESEMPENHAR NA RESPOSTA A ESTAS TEMÁTICAS;
A3.1 – SUPORTES DIGITAIS DE ADVOCACIA SOCIAL
A3.2: “CHAMADA PARA A AÇÃO “ (GUIA PARA AÇÃO CIDADÃ)
A3.3 SPOTS PARA DIVULGAÇÃO
A3.4 EMISSÃO DO PROGRAMA LUSO FONIAS

R3.I1 Guia de Ação Cidadã produzido e R3.I1 Indicador verificável em data
disseminado (meta -1)
posterior à análise.
R3.I2 Nº de testemunhos recolhidos (meta - R3.I2 Indicador verificável em data
10)
posterior à análise.
R3.I3 Entrega de Petição na Assembleia da R3.I3 Indicador verificável em data
República
posterior à análise.
R3.I4 Nº de programa rádio Luso Fonias R3.I4 Indicador verificável em data
produzidos (meta - 5)
posterior à análise.

A3.5 PRODUÇÃO, DISSEMINAÇÃO E ENTREGA DE PETIÇÃO
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R3.I5 Nº spots produzidos para divulgação R3.I5 Indicador verificável em data
(meta - 5)
posterior à análise.
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R3.I6 Nº de postais temáticos produzidos e R3.I6 Envio de 1 postal a cada um dos
disseminados (meta - 800)
230 deputados à Assembleia da
República.

R4 - UM SISTEMA EFICIENTE DE GESTÃO E AVALIAÇÃO É IMPLEMENTADO COMO MODELO DE EFICÁCIA E TRANSPARÊNCIA
A4.1 IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCESSO DE GESTÃO COPARTILHADO
A4.2 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE

A4.3 AVALIAÇÃO, MONITORIA E AUDITORIA
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R4.I1 1 Modelo de Gestão implementado e
R4.I1 Modelo de Gestão implementado e divulgado
divulgado (meta - 1)
R4.I2 1 Relatório de atualização elaborados
R4.I2 Relatórios de atualização elaborados
(meta - 8)
R4.I3
1
Plano
de
comunicação
implementado e divulgado
R4.I3 Plano de comunicação implementado e
divulgado (meta - 1)
R4.I4 Relatórios de monitoria e avaliação
efetuado e divulgado
R4.I4 Relatórios de monitoria e avaliação
efetuado e divulgado (meta - 2)
R4.I5 Processo de recrutamento de
auditor(a) externo(a) em curso.
R4.I5 Auditoria externa realizadas (meta 2)
R4.I6 Indicador verificável em data
R4.I6 Avaliação externa realizada (meta 1)
posterior à análise.
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E– CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Podemos afirmar de que os três primeiros meses corresponderam às atividades previstas para o início de um
projeto, nomeadamente a intensa planificação e a adoção de procedimentos internos de gestão que facilitam a
realização das atividades previstas.
Não obstante o espírito colaborativo entre a equipa, é necessário reforçar a comunicação do projeto junto dos
beneficiários, sendo que o portal assume uma importância estratégica. Assim, os próximos meses deverão ser
para a atualização do portal e respetiva disseminação, de forma a garantir uma apropriação das temáticas pelos
atores do desenvovlimento.
É ainda necessário reforçar o mapeamento da rede de agente de atores locais e iniciar o processo de reuniões
temáticas.
A consolidação do diálogo entre atores será uma prioridade no próximo semestre.
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F– ANEXOS
Anexo 1 - Base de Dados | Rede de Agentes Locais

Anexo 2 - Programa Provisório “Conversas Coerentes “
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Anexo 3 - Monofolha
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Anexo 4 - Newsletter 00

Anexo 5 - Newsletter 01
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Anexo 6 - Disseminação Coerência.pt
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Anexo 7 - Linha Verde CPD
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Anexo 8 - Manual de Gestão e Procedimentos

Anexo 9 - Projeto em Revista
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Anexo 10 - Diretório Eletrónico

Anexo 11 - Identidade Gráfica
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Anexo 12 - Plano de Comunicação

Coerencia.pt: o eixo do desenvolvimento mais justo, mais digno, mais sustentável

Plano de Comunicação
Ação

2016
2017
2018
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Criação da imagem "Coerencia.pt"
Atualização do portal "Coerencia.pt"
Atualização permanente do portal "Coerencia.pt"
Notícias FB e Site parceiros_Encontros Setoriais
Comunicado de Imprensa_Encontros Setoriais
Notícias FB e Site parceiros_Estudo de Caso
Notícias FB e Site parceiros_Testemunho vídeo CPD
Notícias FB e Site parceiros_Apresentação Academia
Edição Guião Sobrevivência
Lançamento Guia Sobrevivência
Notícias FB e Site parceiros_Lançamento Guia Sobrev.
Divulgação Guia Sobrevivência*
Notícias FB e Site parceiros_Talk to Talk
Notícias FB e Site parceiros_Linha Verde CPD
Comunicado de Imprensa_Linha Verde CPD
Divulgação_Linha Verde CPD*
Notícias FB e Site parceiros_Postais
Notícias FB e site parceiros_Canal CPD (infografias,
fotos e microfilmes)
Atualização Canal CPD
Notícias FB e Site parceiros_Calendário CPD
Divulgação Calendário CPD*
Divulgação Álbum Fotográfico CPD*
Notícias FB e Site parceiros_Guia para Ação Cidadã
Divulgação Guia Sobrevivência*
Transmissão 5 spots CPD
Emissão Programa Rádio Luso Fonias
Notícias FB e Site parceiros_Petição CPD
Divulgação Petição CPD
Comunicado de Imprensa_Petição CPD (início)
Comunicado de Imprensa_Petição CPD (entrega)
Newsletter Coerencia.pt
* Por divulgação entende-se dar a conhecer a ação em causa a ONGD, associações de desenvolvimento local, organizações da sociedade civil, grupos de
cidadãos organizados, cidadãos em geral, decisores políticos, técnicos da administração pública, academia, órgãos de comunicação social.
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Anexo 13 - Avaliação entre Pares
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Anexo 14 - Avaliação Continuada
http://www.imvf.org/ficheiros/file/tdr_avaliador_externo_coerencia.pdf

Anexo 15 - Linha do Tempo
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/762352/Coerncia.pt-O-eixo-do-Desenvolvimento/
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www.coerência.pt
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