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O PROJETO EM REVISTA

PROJETO
Garantir um mundo mais justo, mais digno e
sustentável, é mais do que nunca uma exigência da
comunidade internacional e nacional. 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.

O projeto coerência.pt contribuirá para alicerçar as
políticas de Desenvolvimento na sociedade. Por um
lado através do conhecimento e aplicação dos
mecanismos estabelecidos na Coerência das
Políticas para Desenvolvimento e, por outro, pela
mobilização da opinião pública para a luta contra a
pobreza, através de ações concertadas, coerentes e
eﬁcazes.

ATIVIDADES
Da Pesquisa ao Conhecimento e Capacitação; da
Mobilização à Ação, vamos colaborar com todos os
atores de desenvolvimento que estejam
empenhados em promover o Desenvolvimento
Sustentável.

DURAÇÃO: 24 MESES
SETEMBRO 2016 - AGOSTO 2018
ORÇAMENTO: 206.483€

PARCEIROS

A missão da FEC é promover
o desenvolvimento humano
integral, com a visão de construir
uma sociedade onde cada pessoa
possa viver com dignidade e
justiça.

O IMVF é uma ONGD que
acredita no esforço conjunto dos
milhões de pessoas que em todo
o Mundo procuram promover o
Desenvolvimento Sustentável.

A CIDSE é uma plataforma de
organizações católicas de justiça
social, que trabalham juntas com
outros parceiros para promover a
justiça, aproveitando o poder da
solidariedade global para criar
mudanças tranformadoras a ﬁm
de acabar com a pobreza e as
desigualdades.

www.coerencia.pt

PALAVRAS-CHAVE DO PROJETO
PLANIFICAÇÃO
Para garantir que o projeto assenta em processos de
implementação sólidos e alinhados às atividades
revistas, é fundamental garantir uma planiﬁcação
mais detalhada, tendo em conta o enquadramento
político nacional e europeu. Uma vez que o projeto
tem uma forte componente de comunicação, o
plano estratégico de comunicação foi encarado
com uma prioridade.
Seguiu-se o estabelecimento de regras de gestão

claras e transparentes que asseguram um modelo
de governança mais eﬁcaz, e que podem constituir
uma boa prática para as ONGD portuguesas.
O Manual de Gestão Coerência.pt que será
disponibilizado no portal do projeto, tornando-o
acessível a todos os que procurem mais informação de gestão e administração de projetos de
Cidadania Global.

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 partilhado entre a
equipa, a concretização de planos de ação e futuras
atividades pressupõe um reforço da conﬁança
institucional e pessoal.

Sendo que tanto a FEC, como o IMVF e a CIDSE, são
ONGD, com uma forte tradição de empenho e
compromisso com os projetos que assumem, é
necessário, que utilizando diferentes abordagens
ao processo de Desenvolvimento, se mantenha 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.

Comprometemo-nos a reforçar o diálogo entre os
atores dos desenvolvimento e a contribuir
efetivamente para o Desenvolvimento Sustentável.

COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Um dos eixos do projeto é a Comunicação para o
Desenvolvimento. Assim, demos prioridade à
divulgação do projeto através de uma ﬁcha síntese
e de duas newsletters com informação temática a
sobre CPD.

Ambos os documentos estão temporariamente
alojados nos respetivos websites das instituições
parceiras e disseminados nas redes sociais.
#ParceirosNoDesenvolvimento

LINHA VERDE CPD
Como forma de dar uma resposta mais direta às
perguntas, desaﬁos e sugestões apresentadas
pelos atores do desenvolvimento, a equipa do
projeto lançou uma linha verde sobre CPD, que
será amplamente disseminada no portal e nas
redes sociais.
Neste trimestre foi concebida uma imagem gráﬁca
para a linha verde, que será depois utilizado nos
suportes de comunicação.
Trata-se da primeira linha verde promovida por
ONGD portuguesas na área da Cidadania Global.

GESTÃO, AVALIAÇÃO E MONITORIA
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:
- reunião inicial do projeto;
- reunião de coordenação e planeamento;
- 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;

Equipa:
FEC | www.fecongd.org | Ana Patrícia Fonseca e Margarida Alvim
IMVF | www.imvf.org | Ana Isabel Castanheira e Mónica Santos Silva
CIDSE |www.cidse.org | Jean Saldanha

www.coerencia.pt

- elaboração do relatório narrativo e ﬁnanceiro;
- 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;
- construção de uma linha do tempo, que permita
aos beneﬁciários visualizar as principais atividades
desenvolvidas no ambito do projeto.
Na avaliação destacamos o processo de avaliação
continuada e o processo de avaliação entre pares,
cujos contributos irão permitir alinhar a nossa
atuação aos resultados previstos.

Esta publicação foi produzida com o ﬁnanciamento do Camões – ICL. O
seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade da FEC, do IMVF e da
CIDSE, e não pode, em caso algum, ser tomado como a expressão das
posições do ﬁnanciador.
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.

