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NOTA INTRODUTÓRIA
DATA

LOCAL

TEMA

1ª

Maio 2013

Lisboa

Apoio a mães adolescentes e solteiras

2ª

Janeiro 2014

Lisboa

Qualidade e Inovação na Ação Social para a Deficiência

3ª

Maio 2014

Lisboa

Qualidade e Inovação na Ação Social para a Deficiência

4ª

Novembro 2014

Lisboa

O envelhecimento ativo

5ª

Março 2015

Lisboa

Crianças em risco

6ª

Maio 2015

Porto

As IPSS face ao Empreendedorismo Social

7ª

Julho 2015

Coimbra

As IPSS face ao Empreendedorismo Social

8ª

Março 2016

Lisboa

As IPSS face ao Empreendedorismo Social

conhecimentos e de experiências, dos quais possa

9ª

Outubro 2016

Lisboa

Pontes para a Cooperação

surgir a descoberta de sinergias e, porventura, a

10ª

Março 2017

Porto

Pontes para a Cooperação

posterior concretização de ações de entreajuda e de

11ª

Setembro 2017

Évora

Pontes para a Cooperação

mútuo fortalecimento.

12ª

Março 2018

Coimbra

Pontes para a Cooperação

“Encontros Inter Pares” é uma iniciativa da empresa
Sector 3 – Social Brokers que visa promover a
cooperação entre entidades da economia social
registadas no Diretório Sector 3, mediante realização
de encontros periódicos e temáticos, envolvendo

operadores com afinidades nas respetivas áreas de
atuação. Pretende-se que estes “Encontros Inter
Pares” sejam momentos de efetiva partilha de

EDIÇÃO
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ADM Estrela - Mahadevi Badracim (Técnica de Projetos)
Ajuda de Mãe - Madalena Teixeira Duarte (Direção)

BPI "la Caixa“ – Maria Rita Byrne (Diretora- Adjunta)

Fundação AFID – Juvenal Baltazar (Diretor Ação Direta)

Alzheimer Port. - Tatiana Nunes (Diretora de Comunicação)

BPI "la Caixa“ - Sofia Vieira Marques (Analista)

Fundação CEBI - Adriana Fonseca (Técnico Superior)

Alzheimer Port. - Silvana Paules (Técnica Sup. Comunicação)

Casa de Santo António - Matilde Pinheiro de Melo (Marketing)

Fundação Rui O. de Castro - Cristina Potier (Diretora Geral)

APCL - Ana Rita Tavares (Coordenador Projetos)

CDI Portugal - Matilde Buisel (Gestora de projeto)

Fundação Rui O. de Castro - Catarina Martins (Fundrasing)

APSA - Adriana Bandeira (Comunicação e Sustentabilidade)

CDI Portugal - João Baracho (CEO)

GRACE - Joana Lobo (Gestora de Projetos)

Ashoka – Constança Aragão Morais (Co-Diretora)

CEDEMA - Sónia Oliveira (Diretora Geral(

ISCTE-IUL - Ana Simaens (Subdiretora de Marketing e Gestão)

Associação Cuidadores - Ana Luísa Pinto (Diretora Geral)

Centro N Sra da Luz - Alexandre Ferreira (Presidente)

Município de Cascais - Teresa Ramos (Chefe e Rede Social)

Ass. Mimar - Sofia Pombo e Costa (Presidente da Direção)

Centro N Sra da Luz - Margarida Neto (Diretora Técnica)

Novamente - Vera Bonvalolot (Direção)

Ass. Mundo a Sorrir - André Sousa (Coord. Delegação Lisboa)

Centro S Musgueira - Inês Amaro (Técnica Formação)

OIKOS - João José Fernandes (Presidente)

APELA - Maria Eulália Ribeiro (Vice-Presidente)

CERCICA - Catarina Costa Duarte (Assessora da Direção)

Pais-em-Rede - Isabel Felgueiras (Presidente Mesa AG)

APELA - Filomena Borges (Responsável Comunicação)

CERCIOEIRAS - Alexandra Mendes (Diretora Técnica IP e CRI)

Pais-em-Rede - Ana Irina Silva (Gestora de Projetos)

Associação Salvador - Mariana Lopes da Costa (Diretora Geral)

CERCIOEIRAS - Ana Mafalda Roque (Técnica de Reabilitação)

Port. Inovação Social - Marta Albuquerque (Diretora- Adjunta)

Ass. Salvador - Margarida Lopes Alves (Angariação de Fundos)

CRESCER - Maria Carmona (Coordenadora Projetos)

Pressley Ridge - Susana Bernardo (Diretora Técnica)

Ass. Terra dos Sonhos - Sofia Matos Chaves (Apoio à Gestão)

CRESCER - Florencia Salvia (Parcerias Corporativas)

Pressley Ridge - Paulo Gomes (Coordenador da Academia PR)

ASTA - Maria José Dinis da Fonseca (Presidente da Direção)

Cruz Vermelha Sintra - Filomena Espírito Santo (Dir. Técnica)

Prog. Cidadãos Ativos - Mafalda Leónidas (Diretora- Adjunta)

Banco do Bebé - Joana Moura (Comunicação e Candidaturas)

Fundação AFID – Domingos Rosa (Presidente)

TESE - Joana Mendonça (Coordenadora da Capacitação)
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Neste encontro, partimos da seguinte premissa:

“O acesso a praticamente todos os fundos de financiamento dirigidos à Economia Social, é feito através
de concurso. Assim sendo, hoje em dia, dominar a técnica de apresentação de candidaturas constitui
uma competência decisiva para a sustentabilidade de qualquer entidade de solidariedade social”
Pedro Aragão Morais (Sector 3)
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juntámos três proeminentes fundos de apoio social
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Programa Cidadãos Ativos

“para além do financiamento”
apoio às candidaturas a montante e a jusante do concurso
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Prémios BPI “la Caixa”

dotação de 3.750.000 euros ao ano
o maior fundo privado de apoio social em Portugal
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Portugal Inovação Social

iniciativa pioneira a nível europeu

investimento de impacto em inovação e empreendedorismo social
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aprendemos também com o testemunho de três casos de sucesso
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OIKOS

Mundo a Sorrir

estratégia e experiência

voluntariado de competência

internacionais

com impacto

Fundação AFID
pioneirismo e replicabilidade
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Candidatura Competitiva

Programa de capacitação no acesso a financiamentos por concurso
para entidades da Economia Social
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Inquérito à Satisfação dos Participantes
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
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Indicador

1

2

3

4

Média

Divulgação da iniciativa

0

0,04

0,30

0,65

3,61

Conteúdos e formato da ação

0

0

0,26

0,74

3,74

Duração da ação

0

0

0,39

0,61

3,61

Horário da ação

0

0

0,22

0,78

3,78

Logística (espaço e refeição)

0

0

0,22

0,78

3,78

Contributo para valorização pessoal

0

0,09

0,39

0,52

3,43

Avaliação global

0

0

0,26

0,74

3,74

N = 23 respostas

ESCALA:
1 – muito insatisfeito

Voltaria a inscrever-se numa iniciativa semelhante?

2 – insatisfeito

SIM – 91%

3 – satisfeito
4 – muito satisfeito

NÃO – 0%

n.s./n.r. – 9%
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Inquérito à Satisfação dos Participantes
AVALIAÇÃO QUALITATIVA
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o que mais gostou?
• Participação das entidades financiadoras.
• Gostei de todo o programa, da forma como estava estruturado, em que foi possível ouvir financiadores e responsáveis de projetos financiados, e ainda trocar
experiências.
• Da forma relativamente informal e esclarecedora com que se abordaram assuntos que são, normalmente, muito burocráticos como as candidaturas.
• Identificação dos aspetos a melhorar na elaboração das candidaturas e de poder contar com consultoria a este nível.
• Os testemunhos dos convidados, a objetividade dos temas e a possibilidade de partilha.
• Variedade e qualidade de oradores e intervenções.
• 1. o grupo de entidades reunidas 2. o rigor nos tempos da agenda 3. a adequação das apresentações ao tema do encontro
• Um bom leque de apresentadores. Bom ambiente entre os participantes.
• Encontrar pessoas que já não via a algum tempo e trocar impressões. Perceber melhor alguns dos grandes projetos e ver quem os representa.
• O bom acolhimento e a qualidade dos conteúdos.
• Saber o feedback das instituições em relação às candidaturas e aos prémios ganhos. Saber como apresentar devidamente uma candidatura a um prémio.
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aspetos a melhorar?
• Seria interessante incluir mais momentos de networking entre instituições - talvez um almoço ou mais tempo para debate nas mesas.
• Dar voz a Instituições com recursos humanos mais reduzidos onde há dificuldades de tempo não só para as candidaturas como para a gestão dos próprios projetos que
cada vez mais implicam especializações que estas Instituições não têm.
• Mais tempo para que muitas questões abordadas possam ser discutidas e aprofundadas; mais espaço para o intercambio de ideias e conhecimentos entre os pares.
• Gostava que tivesse existido a possibilidade de conhecer as instalações da unidade anfitriã (AFID).
• Dar mais tempo para a reflexão nas mesas; Por parte das entidades promotora as apresentações deveriam ter dado um maior enfoque nos aspetos que são mais
valorizados ( e por oposição também os que jogam a desfavor).
• Mais tempo para discussão na mesa redonda.
• Horário; ter em conta quem se desloca de fora de Lisboa.
• Não querer tanto em tão pouco tempo. Parecia uma maratona e ficamos sem espaço de perguntas e de esclarecimentos e duvidas.
• Mais tempo para debate, talvez duração da sessão mais alargada.
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sugestões para novas iniciativas?
• Financiamento é sempre importante. Outros temas: Estratégias de marketing e comunicação; Estruturas organizacionais, recursos humanos, gestão de equipas,
voluntariado.
• Dar voz a projetos de menor dimensão mas que sejam relevantes. Dar a conhecer a "ginástica" que estas Associações tem que fazer para levar avante os projetos de
que tanto necessitam.

• O diretório Sector 3 encontra sempre, e oportunamente, novas formas e pertinencias a ter em conta para os novos desafios e encontros a levar a cabo. Relembro no
entanto a necessidade de fazer encontros em alguns "cantinhos" do interior do nosso país.
• Poderia ser uma ação com uma vertente mais prática: O que é que estamos a fazer mal quando a taxa de sucesso é tão baixinha; dar oportunidade às organizações de
explicarem quais os maiores constrangimentos sentidos (ex: algumas rubricas como RH não serem elegíveis).
• Incluir momentos de debate de temas em mesa redonda (ex.: financiador, financiados e não financiados, ou processos de candidatura com capacitação e sem
capacitação).
• Para além dos projetos de financiamento, que são muito importantes, sugeria existir algum encontro em nos ajudassem na área de angariação de fundos autónoma.
Como por exemplo: realização de eventos solidários, como abordar os financiadores, mecenas, como angariar sócios, voluntários, projetos pro bono, etc.
• Ferramentas de gestão.

• Nesta linha conhecer projetos apoiados.
• Inserir dinâmicas de grupo.

Encontros Inter Pares

RELATÓRIO 13ª EDIÇÃO

Inquérito à Satisfação dos Participantes
DEPOIMENTOS
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Tema I: Principais dificuldades sentidas na apresentação de candidaturas a concursos.
• Ter o diagnóstico da instituição; definição de indicadores de impacto do projeto.
• As candidaturas à EU são mais difíceis, há um maior nº de organizações a concorrer, logo a taxa de aprovação é mais baixa. Seria
interessante a organização de workshops para criação de consórcios internacionais a linhas de financiamento.
• Alocação de RH a essa função.

• As principais dificuldades são elaborar o diagnóstico das necessidades. Outras das maiores dificuldades é a apresentação de um orçamento
apurado e plausível.
• Uma das principais dificuldades é o orçamento já que era bom perceber que tipo de despesas são valorizadas.
• Parcerias institucionais.
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Tema II: Principais fatores de sucesso na apresentação de candidaturas a concursos.
• 1. Relação anterior com a instituição sempre que possível 2. alinhamento a 100 % dos objetivos do concurso e missão do projeto 3. rigor na
documentação entregue 4. descrição do retorno para a instituição e do alinhamento com a sua missão e objetivos.
• Ter alguém alocado exclusivamente à elaboração e coordenação de projetos.
• Das apresentações retirei como pontos mais relevantes: 1) A importância da relevância do projeto ; 2) O projeto já estar bem desenhado e se possível

"avançado" no momento de se fazer a candidatura ( em oposição às situações em que aparece uma oportunidade de candidatura e se vai "desenhar" um
projeto para essa candidatura).
• Há um investimento na participação em workshops internacionais para criação de consórcios para candidaturas a linhas da EU. É dispendioso, mas tem
compensado.
• Revisão de outro elemento de equipa da instituição com experiência e expertise da versão final da candidatura antes da submissão.
• Preparação atempada da candidatura; construção de uma candidatura estruturada, objetiva, com conteúdo atualizado; acompanhamento rigoroso do
projeto; avaliação do projeto (resultados, impacto, boas práticas e lições aprendidas)
• O conhecimento pessoal é um fator importante, assim como o historial e a transparência nas instituições
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Tema III: Aspetos a melhorar na "arquitetura" dos concursos em vigor.
• Clareza e objetividade na linguagem disposta no regulamento; feedback célere e rigoroso não só sobre as razões que estiveram na génese da aceitação da candidatura,
mas também sobre os motivos que justificaram a sua recusa.
• 1. disponibilidade definida para apoiar pilotos e portanto assumir maiores riscos 2. simplicidade da documentação exigida
• No regulamento devia aparecer sempre informação clara de todos os prazos das várias etapas do processo. No caso de serem candidaturas em que existem candidatos
que não passam a uma fase posterior, esses mesmos deviam ser notificados dessa decisão, não tendo de esperar pela divulgação final dos vencedores para saberem se
são ou não contemplados. É importante ( acredito que seja difícil) para as instituições não premiadas receberem feedback sobre a razão porque não foram escolhidas, de
forma a que de futuro possam ter em consideração esses pontos nas candidaturas que fizerem.
• Maior transparência na apresentação das avaliações - grelhas de avaliação. Mais feedback com detalhe das entidades financiadoras e avaliadoras.
• Acessibilidade da linguagem. Acrescentar momento onde é proporcionado ao candidato identifcar os aspectos de melhoria da sua candidatura ou mesmo do seu projeto.
• Penso que às vezes os formulários são muito extensos. E alguns dos tópicos são muito semelhantes, o que causa a instituição a tornar-se repetitiva na sua candidatura.
• Maior celeridade na divulgação de resultados; divulgação da avaliação da candidatura para melhoria contínua.
• São longos e como já disse muitas vezes o vocabulário não se adequa ao das instituições.
• Os formulários que muitas vezes não têm opção de gravar ou que têm de ser preenchidos em documentos word; as falhas aquando a submissão dos
formulários/documentos e o limite de caracteres ser aumentado pois nem sempre conseguimos explicar o projeto na integra.
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iniciativa ao Programa Cidadãos Ativos na pessoa da Dra. Mafalda Leónidas, ao BPI “la Caixa” na
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