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sumário
executivo

c onsoli dar a capaci dade de i nfluê ncia p olí tica

A Presidência Portuguesa do Conselho da UE,
a elaboração da Estratégia da Cooperação Portuguesa, o retomar do Exame Interpares do CAD/
OCDE a Portugal, foram alguns dos processos de
definição de políticas públicas em que a Plataforma Portuguesa das ONGD e as suas Associadas se
envolveram em 2021, um ano ainda profundamente marcado pela pandemia e pelos constrangimentos associados ao seu controlo, a nível nacional e
internacional.
A par de uma necessidade constante de adaptação ao contexto, a Plataforma procurou ajustar
a sua intervenção e corresponder às exigências
do momento e ao incremento exponencial da sua
atividade em 2021, num quadro de renovação dos
Órgãos Sociais e de uma atividade realizada quase
totalmente em regime remoto.
Todos os processos mencionados acima, e vários outros que poderão ser analisados aquando da
leitura do presente Relatório de Atividades, resultaram numa necessária e estratégica interconexão
entre os vários eixos de trabalho da Plataforma.
Assim, com o objetivo de incrementar a dimensão de coesão e partilha internas, a Plataforma
procurou aprofundar a reflexão interna, em torno
de temáticas incontornáveis para o setor, como as
tendências da Cooperação Internacional, as relações UE-África ou o papel do setor privado numa
transição que se pretende verde e justa. A Plataforma manteve-se ativa e incentivou as ONGD As-

sociadas, através da realização em formato virtual
de todas as reuniões e ações de partilha e coesão,
a responder às exigências da Presidência Portuguesa do Conselho da UE, através da definição
das prioridades da sociedade civil, bem como da
programação estratégica da cooperação bilateral
portuguesa com dois países parceiros. Simultaneamente, manteve a dinâmica de participação interna através da dinamização e acompanhamento dos
Grupos de Trabalho e do retorno da realização de
visitas às Associadas.
No eixo da influência política e da monitorização das políticas e práticas públicas, nacionais e
internacionais na área do Desenvolvimento, 2021
foi um ano intenso de produção de conhecimento e de posicionamentos públicos de advocacy pela
Plataforma, de forma concertada com as Associadas, para reforçar a importância do envolvimento
da sociedade civil em todas as fases da definição
das políticas públicas (em linha com um dos objetivos estratégicos da Estratégia de Advocacy). Neste
âmbito, destaca-se a publicação, em português e
inglês, de três estudos sobre os temas assumidos
pela Plataforma para a Presidência (tendências
da cooperação internacional, relações UE-África
e papel do setor privado na transição verde e
justa), assim como a apresentação de documentos
de posicionamento sobre as Prioridades da Sociedade Civil para a Presidência Portuguesa, a country
page relativa a Portugal incluída no Relatório Aid
Watch 2021 da CONCORD, o policy paper sobre as
tendências da cooperação para o desenvolvimento,
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o posicionamento sobre “As relações África-UE e
a Transição Verde, Justa e Sustentável” e a revisão e atualização do memorando sombra para o
processo de Avaliação Interpares de Portugal pelo
CAD/OCDE, para além da partilha do seu posicionamento para o processo de elaboração da nova
Estratégia de Cooperação Portuguesa.
Durante o ano, a Plataforma realizou ainda
múltiplos contactos regulares para articulação política e técnica com atores do Desenvolvimento, em
particular com atores governamentais e decisores
políticos nacionais e europeus (SENEC, Camões
IP, deputados/as da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, REPER,
Comissão Europeia, Conselho Europeu), mas
igualmente com entidades relevantes do continente africano, como por exemplo a União Africana,
procurando descentralizar o debate e trazer a perspetiva africana sobre a cooperação para o desenvolvimento e as relações UE-África.
Com esta perspetiva orientadora, realizaram-se
três sessões de debate com decisores no âmbito da
Presidência Portuguesa do Conselho da UE e uma
Conferência Internacional sobre o tema “Uma
Parceria entre iguais: a relação UE-África num
mundo cada vez mais complexo”, em que se procurou informar, debater e refletir sobre os princípios
fundamentais que devem estar no centro de uma
parceria genuína e significativa entre África e a UE
e o papel da sociedade civil neste âmbito.
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A Plataforma continuou ainda a cumprir o seu
papel no acompanhamento e implementação do
Plano de Ação da ENED, participando na Comissão de Acompanhamento, e contribuindo para a
organização das III Jornadas de Educação para o
Desenvolvimento e para a capacitação das Entidades Subscritoras do Plano de Ação 2018-2022.
Com vista a reforçar a sustentabilidade organizacional da Plataforma e das suas Associadas, através da capacitação, num enquadramento de promoção de uma conduta ética e de transparência,
a Plataforma apostou na realização de ações de
formação e capacitação diversificadas, procurando
responder aos desafios estratégicos, operacionais
e temáticos que as ONGD enfrentam atualmente
e, ao mesmo tempo, aprofundar o elo de ligação
com a área de advocacy. Desta forma, a Plataforma
realizou webinars sobre temáticas relacionadas com
políticas europeias na área do Desenvolvimento,
no quadro da Presidência Portuguesa do Conselho
da UE, e ações de formação sobre elaboração de
candidaturas, relações UE-África e contratação
pública. De relevar igualmente, a realização da 3ª
edição do International Development Sumer Course, este
ano em formato online, sobre o tema “Desafiando o
futuro do Desenvolvimento Global”.
Adicionalmente, prosseguiu, apoiando o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho de Ética, na
finalização dos instrumentos, inclusivamente digitais, e no sistema de implementação do Código de
Conduta da Plataforma, culminando na aprovação

c onsoli dar a capaci dade de i nfluê ncia p olí tica

do Guia de Implementação em Assembleia-geral.
De forma a profundar a colaboração com a
academia, nomeadamente no quadro da parceria
com a Oficina Global do CEsA ISEG, a Plataforma investiu na temática da Inovação para o Desenvolvimento na Sociedade Civil Organizada, através
da colaboração na realização de um webinar e de
um estudo sobre a Inovação nas ONGD realizado
pelo CEsA.
No campo da promoção da sustentabilidade
organizacional, a Plataforma continuou a partilhar informação sobre linhas de financiamento
existentes, através da plataforma Development Aid,
e do Programa Sustentare, tendo permitido acesso à plataforma digital Geofundos a todas as suas
ONGD Associadas durante um ano. Implementou
ainda, com apoio financeiro da Comissão Europeia, um mecanismo de subgranting para a promoção da EDCG em Portugal, que apoiou 10 ONG
portuguesas para o desenvolvimento de iniciativas
relacionadas com a Agenda 2030 ou os temas da
Presidência Portuguesa da UE.
Para aumentar a visibilidade sobre o setor do
Desenvolvimento nos canais de comunicação da
Plataforma e nos órgãos de comunicação social,
no eixo de Comunicação Externa a Plataforma
projetou exponencialmente os temas do setor, ao
abrigo do espaço mediático proporcionado pela
Presidência Portuguesa do Conselho da UE, tanto
nos meios de comunicação portugueses, como nos

canais próprios. Para tal prosseguiu a aposta na
produção de conteúdos informativos e de qualidade sobre o setor (divulgados no website, Newsletter e
redes sociais), e também no planeamento e execução de duas campanhas nas redes sociais sobre os
temas associados ao trabalho de advocacy no âmbito
da Presidência - Tendências da Cooperação Internacional e Relações UE-África. Também é de
destacar a publicação de duas edições da Revista
da Plataforma, sobre os temas Igualdade de Género e Relações UE-África. Este trabalho resultou
num aumento generalizado do alcance dos canais
digitais da Plataforma.
A maior aproximação aos meios de comunicação nacionais, com o apoio de uma agência de comunicação, resultou num aumento de referências
mediáticas, tanto em formato de notícias, como
entrevistas ou artigos de opinião, e na disseminação do entendimento das ONGD sobre as dinâmicas nacionais e internacionais do setor.
fevereiro de 2022
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Executive
summary
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The Portuguese Presidency of the Council of
the EU, the elaboration of the next Portuguese
Cooperation Strategy, the resumption of the DAC/
OECD Peer Review to Portugal, were some of the
public policies definition processes in which the
Portuguese NGDO Platform and its members were
involved in 2021, a year still deeply marked by the
pandemic and the constraints associated with its
control, both nationally and internationally.
Alongside a constant need to adapt to the context, the Platform also sought to adjust its intervention and respond to the demands of the moment
and the exponential increase in its activity in 2021,
within a framework of renewal of its Governing
Bodies and an activity carried out almost entirely
in a remote format.
All the processes mentioned above, and several
others that can be analysed throughout this Report, resulted in a necessary and strategic interconnection between the various working axes of the
Platform.
Thus, with the aim of increasing the dimension
of internal cohesion and sharing, the Platform
sought to deepen internal reflection around central
themes for the sector, such as trends in International Cooperation, EU-Africa relations or the role
of the private sector in a green and fair transition.
The Platform remained active and encouraged
its NGDO members, through meetings in a virtual format, to respond to the demands of the

Portuguese Presidency of the Council of the EU,
through the definition of civil society priorities, as
well as the strategic programming of Portuguese
bilateral cooperation with two partner countries.
At the same time, it maintained the dynamics of
internal participation through the dynamisation
and monitoring of its internal Working Groups
and the resumption of visits to its member NGDO.
In terms of political influence and the monitoring work around national and international public policies and practices regarding International
Development, 2021 was an intense year of knowledge production and public advocacy positions by
the Platform, jointly with its members, to strengthen the importance of involving civil society at all
stages of public policy definition (in line with one
of the strategic objectives of the organisation’s Advocacy Strategy). In this context, it is important to
highlight the publication, in Portuguese and English, of three studies on the themes assumed by the
Platform for the Presidency (trends in international
cooperation, EU-Africa relations and the role of
the private sector in a green and fair transition), as
well as the presentation of position papers on Civil
Society Priorities for the Portuguese Presidency,
Portugal’s country page included in CONCORD’s
Aid Watch 2021 Report, the policy paper on trends
in development cooperation, the position paper
on “Africa-EU Relations and the Green, Fair and
Sustainable Transition” and the review and update
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of the shadow memorandum for Portugal’s Peer
Review process by the DAC/OECD, in addition to
sharing its positions within the process of elaborating the new Portuguese Cooperation Strategy.
During the year, the Platform also made multiple regular contacts for political and technical
articulation with development actors, in particular
with government actors and national and European policy makers (SENEC, Camões IP, members
of the Committee on Foreign Affairs and Portuguese Communities, Portuguese Representation at
the UE, the European Commission, the European
Council), but also with relevant African entities,
such as the African Union, seeking to decentralize
the debate and bring the African perspective on
development cooperation and EU-Africa relations.
With this guiding perspective, three debate
sessions were held with decision-makers within the
scope of the Portuguese Presidency of the Council
of the EU and an International Conference on the
theme “A Partnership between equals: the EU-Africa relationship in an increasingly complex world”,
in that the Platform sought to inform, debate and
reflect on the fundamental principles that must be
at the core of a genuine and meaningful partnership between Africa and the EU and the role of
civil society in this area.
The Platform also continued to fulfill its role in
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monitoring and implementing the ENED Action
Plan, participating in the Monitoring Committee,
and contributing to the organization of the 3rd
Development Education Seminar and the training
of the Action Plan 2018-2022 Subscribing Entities.
With the perspective of reinforcing the organizational sustainability of the Platform and its
members, through training and capacity building,
within a framework of promoting ethical conduct
and transparency, the Platform has focused on carrying out diversified training and capacity building activities, seeking to respond to strategic and
operational challenges, as well as thematic issues,
that NGDOs are currently facing, and deepen the
link with the area of advocacy. Thus, the Platform held webinars on topics related to European
policies related with International Development,
within the framework of the Portuguese Presidency of the Council of the EU, and training courses
on subjects as preparing applications for funding,
EU-Africa relations and public procurement. Also
noteworthy was the 3rd edition of the International Development Sumer Course, this year online,
on the theme “Challenging the future of Global
Development”.
Additionally, supporting the work carried out
by the Ethics Working Group, namely the finalisation of instruments, including digital ones, and the
implementation system for the Platform's Code of
Conduct continued, culminating in the approval
of the Implementation Guide at the Platform’s

c onsoli dar a capaci dade de i nfluê ncia p olí tica

General Assembly.
To deepen the collaboration with the academia,
within the framework of the partnership with the
CEsA ISEG’s Oficina Global, the Platform invested in the theme of Innovation for Development in
Organized Civil Society, through a collaboration
within a webinar organised and a study on Innovation in NGDOs carried out by CEsA.
For the promotion of organizational sustainability, the Platform continued to share information
on existing funding calls, by sharing information
from the Development Aid platform, and the
Sustentare Program, having granted access to
the Geofundos digital platform to all its members
for one year. It also implemented, with financial
support from the European Commission, a subgranting mechanism for the promotion of EDCG
in Portugal, which supported 10 Portuguese NGOs
for the development of initiatives related to the
2030 Agenda or the themes of the Portuguese
Presidency of the EU.
To increase the visibility of the International
Development sector in the Platform's communication channels and in the media, as expressed in the
External Communication axis, the Platform exponentially projected the themes of the sector, under
a media space created within the framework of the
Portuguese Presidency of the Council of the EU,
both in the Portuguese media and in the Platform’s
own channels. To this end, the focus involved the

production of informative and quality content
about the sector (disclosed on the website, Newsletter and social media), and also the publication
of two social media campaigns on themes associated with the advocacy work carried out within the
scope of the Presidency - trends in International
Cooperation and EU-Africa Relations. Also noteworthy was the publication of two editions of the
Platform’s Magazine, on the topics of Gender
Equality and EU-Africa Relations. This work resulted in a general increase in the Platform's digital
channels’ reach.
The closer approach to the national media,
with the support of a communication agency, led
to an increase in media references, both in the
form of articles, but also interviews or op-eds, and
in the dissemination of the NGDO's perspectives
on the national and international dynamics related
with the sector.
February 2022
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Conselho Fiscal

Eleito em dezembro de 2020 para o período 2021-2023

Composição dos
órgãos Sociais
em 2021

CIDAC – Centro de Intervenção para
o Desenvolvimento Amílcar Cabral

Cristina Cruz (Presidente)

Direção

Eleita em dezembro de 2020 para o período 2021-2023

Ana Patrícia Fonseca (Presidente)

Eleita em dezembro de 2020 para o período 2021-2023

Pedro Krupenski (Presidente)
ACEP - Associação para a
Cooperação Entre os Povos

Ana Filipa Oliveira (Vice-presidente)
Rosto Solidário

Paulo Costa (Secretário)

IMVF – Instituto Marquês de Valle Flor

Hermínia Ribeiro (Vogal)

ADRA Portugal

Cármen Maciel (Vogal)
APDES – Agência Piaget para o Desenvolvimento

Oikos – Cooperação e Desenvolvimento

para o Desenvolvimento Africano

Ana Gaspar Nunes (Vogal)
Fundação Fé e Cooperação

mesa da Assembleia Geral

VIDA - Voluntariado Internacional

secretariado da plataforma

Diana Castro (Vogal)

O Secretariado da Plataforma assumiu a seguinte composição:

Associação HELPO

Diretora Executiva

Assistente de projeto

Joana Clemente (Vogal)

Rita Leote (desde agosto de 2017)

Girl Move Portugal

Responsável pela Comunicação

Catarina Farrajota (de setembro
de 2020 a setembro de 2021)

Marta Figueiredo (Vogal)
PROSOCIAL - Associação Promotora
de Instituições Sociais

Simão Cardoso Leitão (Vogal)

Carlota Bicho (desde janeiro de 2018)
Responsável pela Capacitação

Luciana Almeida (desde janeiro

de 2016)

Responsável Financeira

TESE – Associação para o Desenvolvimento

Paula Aço (desde 1999)

Berta Silva (Vogal)

Técnico de Advocacy

Tomás Nogueira (desde
fevereiro de 2020)

Assistente Administrativa

Bárbara Muniz (de dezembro
de 2020 a setembro de 2021)
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Eixo
Coesão
e Partilha
Associadas comprometidas
e envolvidas na Plataforma,
partilhando recursos, competências
e conhecimentos.
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E i xo C oesão e Parti lha

eixo
coesão
e partilha

reuniões
reunião
gt edcg
com
e gt aid
associada
watch

4ª reunião
de associadas sobre intervenções
em moçambique

reunião
gt aid
watch,
gt ética
e gtedcg

janeiro

reunião
com associadas parceiras
no projeto
#coerêncianapresidência

workshop
de concertação com
associadas
na área das
tendências na
cooperação
internacional

reunião
com 1
associada

reunião
com associadas
sobre desenvolvimento
humano e o
papel da
educação

sessão
informativa
para
associadas
sobre
programa
sustentare

reunião
gt ética
e gt edcg

reunião
com 3
associadas

reunião
com associadas
sobre sobre o
pec com são
tomé e príncipe

março

fevereiro

participação
em eventos da
ongd rosto
solidário

abril

reunião
gt aid watch,
gt ética e
gtedcg
participação
em evento da
ongd fec

setembro

setembro

reunião
dos gt
aid watch,
gtedcg
e ética

reunião
com associadas sobre
o pec com
moçambique
encontro
dos
grupos de
trabalho

reunião
com 1
associada

setembro

julho

sessão
informativa sobre o
programa
sustentare

participação
em reunião do
movimento por
cabo delgado

participação
em evento
da acep “percursos
de cidadania”

visita
ao
cidac

reunião
gtedcg,
gt aid
watch
e gt ética

participação
em sessão
de comemoração do
aniversário
do cpr

outubro

participação
em evento da
ongd fec

reunião
de associadas com
empresa ab
associados

maio

junho
reunião
de concertação
com associadas
sobre a estratégia da cp e
o peer review

visita
à cuerama

reunião
com associação
horizontes
sobre candidatura de
adesão

participação
em evento da
ongd adra

reunião
com humanitave sobre
candidatura
de adesão

participação
em evento
da ongd
aidglobal

visita
à sopro

reunião
do gt
ética

visita
à fundação
bomfim

novembro

participação
em evento da
ongd rosto
solidário

visita
à rosto
solidário

reunião
gtedcg

participação
em evento da
ongd helpo

participação
em evento
da ongd
helpo

participação
em sessão da
ongd rosto
solidário

reunião
gt ética

participação
em evento da
ongd eapn
portugal

reunião
gt aid
watch

reunião
do gtedcg
com a
aripese

sessão
informativa sobre o
código de
conduta

reunião
de coordenação com
associadas
sobre “transição verde e
papel do setor
privado”

participação
em evento
da ongd
helpo
ag plataforma

dezembro

atividades regulares
informação semanal às associadas: todas as semanas excepto em agosto.
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A.1.1. Dinamização das
estruturas internas de
trabalho da Plataforma
A .1.1.1 Dinam i zação
d o s GT da Pl atafor ma

Os Grupos de Trabalho (GT) da Plataforma são
uma componente essencial de participação orgânica
na vida ativa da Plataforma. Funcionam de uma forma
relativamente autónoma, com objetivos próprios definidos anualmente num plano de atividades de cada GT,
e que se consubstanciam em diferentes tipos de iniciativas. Em 2021 os GT dedicaram-se a:
/ GT Aid Watch - análise da Ajuda Pública ao Desen-

volvimento portuguesa e europeia e das Políticas de
Cooperação Portuguesa;
/ GT EDCG - Continuação e conclusão da revisão/
renovação da visão GTEDCG; conclusão do Ciclo
de Conversas sobre EDCG; acompanhamento da
formação às ESPA; acompanhamento e participação
nas Jornadas de ED; acompanhamento e apoio em
momentos de advocacy da Plataforma relacionados com
EDCG; reflexão sobre o setor da EDCG em Portugal.
/ GT Ética - conclusão das ferramentas e documentos
para implementação do Código de Conduta e preparação da apresentação das ferramentas do Código de
Conduta na Assembleia-geral da Plataforma.

E i xo C oesão e Parti lha

Grupo de Trabalho de Aid Watch
O GT Aid Watch conta com a participação de quatro Associadas e reuniu oito vezes ao longo do ano,
tendo estado envolvido em vários processos em que a
Plataforma participou: na elaboração da página sobre
Portugal no Relatório Aid Watch 2020 da Confederação
Europeia de ONG de Ajuda Humanitária e
Desenvolvimento (CONCORD); no processo de elaboração do memorando sombra para o peer review do
CAD a Portugal e do Manifesto da Plataforma Portuguesa
das ONGD no âmbito das eleições legislativas de 30 de
janeiro de 2022; preparação de eventos no quadro da
Presidência Portuguesa do Conselho da UE.

Grupo de Trabalho de Educação para o
Desenvolvimento e a Cidadania Global (GTEDCG)
Durante o ano de 2021, o GTEDCG, composto por
oito ONGD associadas, realizou 10 reuniões através
das quais foi possível refletir sobre o futuro e as tendências da EDCG em Portugal, e concluir a Visão do
Grupo, tendo para isso contado com a contribuição da
ARIPESE que esteve presente numa sessão. A promoção de sinergias internas no quadro da Plataforma, possibilitou que algumas ONGD Associadas que trabalham
em ED elaborassem uma candidatura para a linha de
ED do Camões e vissem o seu projeto aprovado, tendo
como ONGD proponente a ADRA, e outras 7 ONGD
como parceiras.

Grupo de Trabalho de Ética (GT Ética)
O GT Ética conta com a participação de sete
Associadas e reuniu nove vezes em 2021. Ao longo do
ano, o GT procedeu, durante as reuniões, a uma revisão final do Questionário de Autodiagnóstico e do Guia
de Implementação para proceder à sua paginação e à
criação do questionário em formato online no website da
Plataforma, na área reservada das Associadas. Foi ainda
criada a identidade gráfica do Código de Conduta e
paginada toda a documentação relativa à implementação do Código de Conduta. O GT procedeu ainda
à preparação e realização da sessão de apresentação
das ferramentas com as Associadas e apresentação na
Assembleia Geral (AG) da Plataforma, realizada a 15 de
dezembro. Toda a documentação e instrumentos foram
aprovados pelas Associadas na AG.

A .1 .1 .2 Enc on t ro anual
d os G T da Pl ataforma

No dia 27 de setembro realizou-se o Encontro Anual
dos Grupos de Trabalho da Plataforma (GT), tendo
contado com a presença de oito representantes de
ONGD que integram os GT.
O Encontro de GT pretende promover um espaço
de avaliação, reflexão e partilha entre GT, Secretariado
e Direção da PPONGD, tendo este sido dedicado a
proceder a uma apresentação do ponto de situação e
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dos resultados alcançados pelos GT em 2021; a revisitar as reflexões do Encontro anterior; a refletir sobre
a participação das Associadas na Plataforma, sobre o
modelo de funcionamento dos GT e envolvimento dos
GT em momentos de capacitação/advocacy, no quadro
das atividades da Plataforma.

A .1 .1 .3 Dinamização de
C omun idades de In ter es s e

Procurando adequar os mecanismos de participação
às distintas necessidades de partilha e trabalho conjunto
das Associadas, a Plataforma tem desenvolvido novos
formatos de trabalho interno. O sucesso alcançado no
ano transato com a implementação de algumas destas
experiências, reforça a importância de uma contínua
aposta na diversificação de novas formas de colaboração e comunicação interna. Assim, em 2021, continuaram a ser dinamizadas as Comunidades de Interesse
de Comunicação e Administrativa e Financeira. Estas
funcionam de forma flexível, e são compostas por profissionais das Associadas dessas áreas, com o objetivo
de discutir assuntos, esclarecer dúvidas, adquirir maior
conhecimento, trocar experiências, estratégias operacionais e saberes. Em 2021, participaram 10 representantes de Associadas na comunidade de interesse de
comunicação e 13 na comunidade de interesse financeira e administrativa.
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A.1.2 Visitas às ONGD

A.1.3 Dinamização da

Associadas da Plataforma

comunicação interna

Depois de um ano em que, devido às restrições e constrangimentos impostos pela Covid-19, a
Plataforma não teve possibilidade de concretizar esta
atividade, a mesma foi retomada com a realização de
cinco visitas em 2021 (às ONGD CIDAC, Cuerama,
SOPRO, Fundação Bomfim e Rosto Solidário). As
visitas foram realizadas por uma equipa composta
por elementos do Secretariado e da Direção
da PPONGD.
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da Plataforma
A Plataforma realizou o seu trabalho de comunicação com e entre as Associadas através de vários mecanismos de partilha e troca de informação, tendo entre
janeiro e dezembro de 2021 enviado 35 Informações
Semanais.
Para além da Informação Semanal, a comunicação da Plataforma com as suas Associadas faz-se com
recurso a vários canais mais ou menos informais, sendo

que em 2021 foram enviados 73 correios eletrónicos
com informação prioritária e de especial interesse para
as Associadas.
Ainda no âmbito da comunicação das Associadas com
a Plataforma, foi dinamizado o diretório das ONGD.

A.1.4 Encontros
com as Associadas
Com o intuito de promover o interconhecimento,
a partilha e a concertação de posições de advocacy com
as Associadas da Plataforma, foram organizados onze
encontros e webinars online, nomeadamente:

4ª reunião com Associadas
sobre intervenções em
Moçambique
2 de fevereiro

Workshop concertação
PPONGD tendências da
cooperação
26 de fevereiro

Reunião com Associadas
sobre Desenvolvimento
Humano, área de Educação
2 de março

2 Sessões Informativas
sobre o Programa
Sustentare
10 de março e 2 de setembro

Visita à Associada “SOPRO Solidariedade e Promoção”, 25.11.2021

Workshop de concertação: “Perspetivas das ONGD sobre as tendências da Cooperação para o Desenvolvimento”

Reunião com Associadas
para análise e concertação em torno do PEC
STP-Portugal
7 de abril
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Reunião de coordenação
com Associadas sobre a
Transição Verde e o papel
do setor privado
15 de abril

Reunião concertação
com Associadas sobre a
Estratégia da Cooperação
Portuguesa e o Peer Review
do CAD/OCDE
1 de julho

Reunião com Associadas
para análise e concertação em torno do PEC
Moçambique-Portugal
22 de setembro

Reunião entre Associadas
e a empresa AB Associados
para explorar possibilidades de colaboração
com empresas em projetos
de Cooperação para
o Desenvolvimento
29 de outubro

Sessão de Apresentação
do Guia de Implementação
e Questionário de Autodiagnóstico do Código
de Conduta
9 de dezembro

Sessão de Apresentação do Guia de Implementação e Questionário de Autodiagnóstico do Código de Conduta
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Eixo
Influência
Política
Plataforma é interlocutora do setor
do Desenvolvimento junto de decisores
nacionais e internacionais na definição,
implementação e monitorização das
políticas públicas.
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eixo
influência
política

webinar
lançamento do
projeto "por uma
europa aberta,
justa e sustentável no mundo”

reunião
do gt do forus
“financing for
development”

reunião
do fórum da
sociedade civil
para os ods

webinar
forus sobre
ambiente
favorável à
sociedade civil

reunião
com senec

reunião
com a representação
de portugal na ue

reunião
com a direção
do camões ip

audiência
com a
cnecp na ar

reunião
de avaliação ao
programa de
capacitação de
membros do forus

fevereiro

janeiro

reunião
com oikos para
preparação do
estudo sobre
transição verde

fevereiro

abril

abril

reunião
do gt sobre
ambiente favorável para a
sc do forus

webinar
de advocacy
“o papel do setor
privado na transição para uma
economia verde,
justa e sustentável”

participação
em evento
da crosol

reunião
com camões ip
sobre a presidência
portuguesa da ue

assembleia geral
do forus 2021

abril

reunião
para definição
da estratégia
da concord

reunião
com dg just
da ue sobre
rule of law
report 2021

reunião
da rede global
education week

webinar
de advocacy
“cooperação para
o desenvolvimento: tendências e
perspetivas”

webinar
da concord
sobre relações
áfrica-ue

reunião
do msg do
programa
dear da ue

reunião
espa

reunião
com gp do be
sobre o papel
da sofid

maio
reunião
com a cplp
reunião
das espa

reunião
com a ceaup
para implementação da ened

reunião
do gt do forus
de financiamento
para o desenvolvimento

learning
and exchange
forum 2021
da concord

março
reunião
de preparação do
idsc 2021

assembleia geral
do gcap

webinar
de governança
do forus

reunião
do grupo de
trabalho codev
sobre desenvolvimento
humano e o papel
da educação

reunião
da rede de
advocacy
do projeto
bridge 4.7

reunião
com oficina
global do
cesa

reunião
com a sofid
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reunião
de preparação
da ag da concord

maio

eixo
influência
política

reunião
bridge 4.7
iiiº encontro
do fórum da
sociedade civil
dos países de
língua portuguesa

webinar
da concord
sobre blended
finance

webinar
do forus sobre
ambiente digital
para as osc

conferência
internacional
do projeto
presidência

reunião
com centro
norte sul
(global
education
week)

reunião
de lançamento
de evento do
gene

junho

maio

reunião
com alto
representante
para os direitos
humanos da ue

ag
da concord
participação
na xiiª sessão
plenária do
fórum da cooperação para o
desenvolvimento

setembro

setembro
webinar
open space
for national
platforms
concord
reunião
com Camões
IP sobre a
Estratégia da
Cooperação
Portuguesa

reunião
do cad ocde com
três associadas

entrevista
com cad ocde
sobre o peer
review a
portugal

Participação
em Conferência
do Instituto Militar Universitário

reunião
fórum da
sociedade
civil para
os ods

Reunião
com Coordinadora

setembro

reunião
do gt de
ambiente
favorável
à sociedade
civil do forus

Reunião
de preparação
das Jornadas
de ED

junho

julho
assembleia geral
do gcap

evento
de lançamento
do relatório
aidwatch 2021
da concord

participação
no lançamento
da conferência
sobre o futuro
da europa

workshop
zero sobre
economia de
futuro em
portugal”

reunião
das espa

reunião
do comité de
acompanhamento
estratégico do contrato programa (com
camões ip)

reunião
centro norte
sul (global
education
week)

outubro
participação
no webinar da
europe direct

webinar
sobre digitalização
da concord

reunião
do fórum da
sociedade civil
para os ods

evento
concord
sobre insider's
guide to the
post-cotonou
agreement

reunião
da comissão de
acompanhamento do mecanismo financeiro
do espaço
económico europeu 2014-2021

webinar
de advocacy
“o papel das
presidências do
conselho da
ue no desenvolvimento das
relações com
áfrica”

participação
na conferência
interparlamentar sobre
as relações
ue-áfrica
na ar
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outubro

reunião
com camões ip

eixo
influência
política

reuniões
de preparação
das jornadas
de ed

sessão de
informação
da global
education
week 2021

reunião
do gt de
ambiente
favorável à
sociedade civil do forus

reuniões
de preparação
das jornadas
de ed

reunião
do fórum da
sociedade civil
para os ods

participação
nas jornadas
de ed

outubro

formação
de multiplicadores
para a educação
global

novembro
workshop zero
sobre economia
de futuro em
portugal

novembro

reunião
com camões ip
reunião
com a ocde
sobre “portugal civic
space scan”

reunião
para preparação da
estratégia
da concord

reunião
com congdex

reunião
do gt ambiente
favorável
à sociedade
civil do forus

participação
em evento da
venro “shaping
an african-european partnership on health”

participação
na sessão da
conferência
sobre o futuro
da europa

novembro

dezembro
workshop
zero sobre
economia de
futuro em
portugal

participação
na cop26

reunião
para preparação da
estratégia
da concord

reunião
com
senec

reunião
com a
fescoop

reunião
do gt
financiamento para
o desenvolvimento do
forus

webinar
envolvimento
dos membros
do forus

concord
national
platform
open space
com plataforma
partos (nl)

conferência
do comité de
transparência
do projeto da
ucp - porto

apresentação
do relatório
“dinâmicas do
desenvolvimento
em áfrica 2021”

reunião
de comunicação
do forus

atividades regulares
/ Reuniões com parceiros Projeto Presidência (Steering group, por áreas de trabalho – financeira, comunicação e advocacy - e para preparação e implementação de atividades) e para avaliação “Critical Friends”
/ Reuniões com CONCORD para preparação e implementação do Projeto Presidência; no quadro do
funcionamento mensal dos Workstreams da CONCORD (ISE, FFSD, PCSD), Regional Alliances, GCE;
Preparação do Learning and Exchange Forum
/ Reuniões CAENED
/ Reuniões e atividades do Grupo de Trabalho da ANIMAR relacionado com a ENEC
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A.2.1. Implementação da

A. 2 . 1 . 1 . El aboração de

Estratégia de Advocacy e

publ icaç ões e p olicy papers

Influência Política junto de
decisores políticos relevantes
2021 foi um ano de consolidação da abordagem iniciada no primeiro ano de implementação da
Estratégia de Advocacy e Influência Política. Ao mesmo
tempo, 2021 foi também um ano em que, em virtude
da Presidência Portuguesa do Conselho da UE e da
implementação do Projeto cofinanciado pela Comissão
Europeia, Towards open, fair and sustainable Europe in the
world – Presidency Project 2019-20211, a Plataforma conseguiu alargar o seu âmbito de trabalho na dimensão de
advocacy e, assim, reforçar o seu alcance. Este foi um elemento de elevada importância para alicerçar a posição
da Plataforma no trabalho de advocacy e para garantir
a consistência necessária neste domínio. Ao longo do
ano, foi possível criar diversos momentos de partilha com decisores políticos (Secretaria de Estado dos
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Assembleia
da República [em particular, a Comissão de Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas], Camões
IP, etc.) e, dessa forma, assegurar a consideração de
propostas diversas no âmbito dos objetivos definidos
na Estratégia de Advocacy da Plataforma. Em suma, este
foi um ano importante de reforço do trabalho desenvolvido, e contribuiu decisivamente para fortalecer a
Plataforma no contexto do conjunto de processos que
marcarão o ano de 2022.

A necessidade de aprofundar temas relevantes
para o setor, enquadrados também na Presidência
Portuguesa do Conselho da UE, e incrementar as capacidades da Plataforma e suas Associadas de construção
de argumentações fundamentadas em documentos de
posicionamento, conduziram à continuação da aposta
na vertente de investigação para a produção de publicações e policy papers, procurando manter atualizada a
informação sobre as tendências atuais. Em 2021, foram
elaboradas três publicações e seis policy papers que, entre
outros, versaram sobre temas como a Cooperação
para o Desenvolvimento, as relações UE-África e a
Transição Verde e Justa.
Como em anos anteriores, a Plataforma elaborou,
sob coordenação do GT Aid Watch, e em consonância
com o trabalho realizado pelo Workstream Financing and
Funding for Sustainable Development da CONCORD, a
country page relativa a Portugal incluída no Relatório Aid
Watch 2021 da organização. Neste relatório são disponibilizados dados relativos à APD nacional, cuja recolha
resultou de articulação realizada com o Camões IP.
Em 2021, a Plataforma organizou seis processos de
auscultação interna, com as suas ONGD Associadas,
1

Projeto Towards open, fair and sustainable Europe in the world – Presidency Project 20192021, elaborado por 6 Plataformas membro da CONCORD (Roménia, Finlândia, Croácia,
Alemanha, Portugal – PPONGD - e Eslovénia) em parceria com a CONCORD e que conta
com o financiamento da Comissão Europeia durante 3 anos enquadrando as 6 Presidências
nacionais do Conselho Europeu até final de 2021.

dos quais resultaram a elaboração de seis policy papers.
Adicionalmente, procedeu-se à definição de contribuições para os Programas Estratégicos de São Tomé e
Príncipe e de Moçambique, os quais foram remetidos
para o Camões IP, verificando-se que os contributos da
Plataforma e ONGD foram considerados no que respeita às áreas setoriais e ao reforço do papel da sociedade
civil na cooperação com os países parceiros.

Workshop de concertação
sobre tendências da cooperação
i.

Este workshop de consulta com as ONGD Associadas
serviu para preparar um policy paper sobre as tendências da cooperação para o desenvolvimento e desenvolver um conjunto de recomendações que podem
ser consideradas pelos decisores. Para tal, procurou
debater as principais tendências que se têm evidenciado no setor do desenvolvimento internacional,
com base nas conclusões preliminares do relatório
“O Futuro da Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento” - Fragmentação, Adaptação e
Inovação num Mundo em Mudança”, que foi apresentado durante o workshop. Adicionalmente, foram
debatidos os resultados de um questionário aplicado
a Organizações da Sociedade Civil (de Portugal,
Europa, África e outras regiões) sobre as implicações das tendências internacionais na definição de
políticas de cooperação para o desenvolvimento,
fomentando o pensamento crítico e impulsionando
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um posicionamento comum sobre tendências e perspetivas para a Cooperação para o Desenvolvimento.
A reunião foi dirigida aos representantes das ONGD
portuguesas e estiveram presentes 33 participantes
na reunião zoom.
ii) Reunião com Associadas
sobre Desenvolvimento Humano
e o papel da Educação

Na sequência de um convite da Representação
Permanente de Portugal na UE (REPER) para
apresentar a perspetiva da Sociedade Civil sobre o
Desenvolvimento Humano e o papel da Educação
nas políticas da UE, antecedendo a reunião do grupo CODEV organizada a 11 de março, a Plataforma
realizou uma reunião de coordenação com as
ONGD Associadas para discutir e preparar a sua
intervenção no CODEV, que contou também com a
colaboração da CONCORD. Na reunião estiveram
presentes nove representantes de ONGD Associadas,
que partilharam as suas experiências e perspetivas
sobre o tema, propondo ideias e recomendações que
foram posteriormente apresentadas durante a reunião do CODEV e muitas das questões constam das
Conclusões do Conselho sobre a matéria.
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Reunião de coordenação com
Associadas sobre setor privado,
transição verde justa e sustentável
iii)

Esta reunião teve o propósito de contribuir para
um melhor entendimento sobre o envolvimento
do setor privado na transição para uma economia verde, justa e sustentável no contexto das
relações UE-África, assim como proceder à definição de um posicionamento da Plataforma sobre
a matéria (“As relações África-UE e a Transição
Verde, Justa e Sustentável”). Na reunião contou-se
com a colaboração das ONGD FEC e IMVF, que
abordaram o tema da Coerência das Políticas para
o Desenvolvimento, e da ONGD Oikos, que apresentou os resultados preliminares do estudo realizado para a Plataforma, intitulado “Financiamento
Sustentável, Setor Privado e Transição Justa”.
iv) Reunião

de concertação com Associadas
sobre a Estratégia da Cooperação Portuguesa
e para revisão e atualização do memorando
sombra para o processo de Avaliação Interpares
de Portugal pelo CAD/OCDE.
No seguimento da consulta, foi preparado um
documento de posicionamento da Plataforma na
sequência de algumas orientações solicitadas pelo
Camões IP, o qual foi posteriormente enviado
para o Instituto. No que se refere ao memorando
sombra para o peer review, foi revisto o memorando
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preparado em 2020, na sequência do adiamento do
processo devido à situação pandémica, e incluídas
recomendações das ONGD no seguimento da alteração dos indicadores e metodologia de avaliação.
O memorando sombra foi remetido para o CAD/
OCDE para consideração no âmbito do processo do
peer review a Portugal.
“Prioridades da Sociedade Civil para a Presidência
Portuguesa do Conselho da UE”
Durante os três meses anteriores ao início da
Presidência portuguesa, foi realizado um processo de
consulta com cerca de 150 Organizações da Sociedade
Civil (OSC) portuguesas – incluindo ONGD membros
da Plataforma – com o objetivo de identificar as áreas
prioritárias para a Presidência Portuguesa do Conselho
da UE.
O processo atingiu o seu término com a apresentação do documento de posicionamento “Prioridades
da Sociedade Civil para a Presidência Portuguesa do
Conselho da UE” num evento público, mencionado
mais à frente neste relatório.
Entre as principais prioridades, a Sociedade Civil
destacou a importância de a UE não deixar ninguém
para trás durante a recuperação da crise pandémica.
Como ator global, as ONG consideram que cabe à
UE garantir que as comunidades mais vulneráveis têm
acesso à vacina Covid-19 e que a recuperação e as transições digitais e climáticas são definidas, e conduzidas,
de forma justa.

Em 2021, a Plataforma elaborou ainda três publicações temáticas:
“O Futuro da Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento” - Fragmentação, Adaptação e
Inovação num Mundo em Mudança”
/

Este estudo foi elaborado pelo CEsA ISEG em colaboração com a Plataforma e surgiu da necessidade de
produzir conhecimento que permitisse que as ONGD
membro da Plataforma pudessem realizar uma análise
mais informada das mudanças em curso na Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento.
Compreender a transformação em curso e os desafios que ela apresenta é fundamental para que a
Plataforma e os seus membros esbocem conjuntamente linhas de ação
para o futuro e as
prioridades, nomeadamente para as
políticas da UE na
área. O relatório foi
elaborado em português e traduzido
para inglês, resultando em duas versões
distintas.

“União Europeia e África: rumo
a uma “parceria entre iguais”?”

/

A Presidência Portuguesa da UE incluiu a relação
com o continente africano como uma das principais
prioridades, dimensão que é muitas vezes referida como
uma mais-valia da política externa portuguesa e da sua
cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente
atuando no quadro europeu e multilateral. Por esta razão, a Plataforma elaborou um estudo para compreender a evolução, as mudanças e as perspetivas da relação
entre a UE e o continente africano, nomeadamente
tendo em conta as tendências e desafios do desenvolvimento e da cooperação.
O Estudo “A União Europeia e África: Rumo a uma
Parceria “Entre Iguais”?”, elaborado pelas investigadoras Patrícia Magalhães Ferreira e Andreia Oliveira, baseou-se na ideia de que se encontra em curso a transição de uma abordagem mais centrada na “ajuda”, para
uma abordagem “mais geopolítica”. O estudo aborda
as mudanças recentes na política de desenvolvimento
da União Europeia, ao nível estratégico e prioritário,
ao nível da dinâmica institucional e ao nível dos instrumentos financeiros. A evolução das relações UE-África
é analisada, incluindo o diálogo continental e o novo
acordo ACP-UE, bem como o envolvimento da sociedade civil na parceria. É ainda realizada uma análise
crítica da parceria, nomeadamente dos principais
fatores que a dificultam e das oportunidades existentes,
incluindo o papel de Portugal neste contexto. São também apresentadas recomendações para que a parceria
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se torne mais estratégica, inclusiva e eficaz no futuro.
O relatório foi elaborado em português e traduzido
para inglês resultando em duas versões integrais e dois
briefs nas duas línguas.
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/ Recomendações da CONCORD Europe no âmbito

“Financiamento Sustentável,
Setor Privado e Transição Justa”

/

No termo da Presidência Portuguesa da UE, a
Plataforma Portuguesa das ONGD realizou um estudo
que procede à análise da relação entre financiamento
climático, o papel do setor privado no Desenvolvimento
Sustentável e as implicações da agenda global da sustentabilidade ambiental e da descarbonização, numa
transição global que se pretende justa para a “resiliência da Terra e da Humanidade”.
Vivemos um momento em que o combate às alterações climáticas e a criação de respostas adequadas
para ultrapassar os seus impactos são um tema central a nível internacional. O estudo “Financiamento
Sustentável, Setor Privado e Transição Justa”, elaborado por João José Fernandes e José Luís Monteiro
da ONGD Oikos – Cooperação e Desenvolvimento e
publicado pela Plataforma Portuguesa das ONGD, procura relacionar os desafios climáticos com as restantes
dimensões do desenvolvimento sustentável.
Este estudo pretendeu contribuir para o posicionamento informado da PPONGD no âmbito das suas
ações de advocacy e para a implementação de uma
abordagem aos/às decisores/as para a participação na
definição de políticas públicas nacionais e europeias nas
áreas de intervenção das ONGD portuguesas.
O relatório foi elaborado em português e traduzido
para inglês resultando em duas versões integrais e dois
briefs nas duas línguas.
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do Conselho da UE de dezembro de 2021 (carta enviada ao Primeiro-Ministro a 3 de dezembro de 2021)

A Plataforma elaborou ainda diversos artigos, nomeadamente, sobre assuntos relacionados com as políticas europeias para as migrações e, em sentido lato, para
o setor; a COP 26 e políticas ambientais europeias; o
papel da Sociedade Civil no reforço da democracia e
na elaboração e implementação de processos de desenvolvimento, bem como o papel do setor privado na
cooperação para o desenvolvimento. Assim, em 2021
foram elaborados os seguintes artigos de posicionamento (disponíveis no site da Plataforma das ONGD):

Adicionalmente, a Plataforma posicionou-se criticamente relativamente a outros assuntos relevantes, tendo
inclusivamente enviado as seguintes cartas a decisores,
com vista a contribuir para a tomada de melhores decisões de caráter político e técnico, nomeadamente:
/ Linhas de cofinanciamento do Camões IP para a

Sociedade Civil (carta enviada ao Camões IP a 23 de
fevereiro de 2021)
/ Reação da CONCORD Europe ao Acordo pós-Cotonou (carta enviada ao SENEC a 7 de maio de 2021)
/ Recomendações da CONCORD Europe no âmbito
das Conclusões do Conselho sobre Desenvolvimento Humano (carta enviada ao SENEC a 24 de maio de 2021)

/ As fronteiras europeias e a necessidade de fazer reset
às políticas migratórias da UE
/ COP26 – Uma mão cheia de nada
/ Plataforma subscreve Declaração do 2º Encontro
de ONG de países de língua portuguesa
/ ONU assinala o Dia Internacional para a Redução
do Risco de Catástrofes com apelo a mais investimento na proteção do desenvolvimento
/ Uma Europa aberta ao Mundo
/ Aprofundar a democracia: um apelo da Sociedade
Civil para o pós-Presidência Portuguesa da UE
/ Relações UE-África: recomendações para a Ação
/ Civicus publica relatório sobre a situação da sociedade civil nos últimos dez anos
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/ Lei Europeia do Clima e o desenvolvimento sustentável

A. 2 . 1 . 2 C oncertação c om

/ Desenvolvimento Global e a Solidariedade Interna-

ag ent es públ ic o s da área d o

cional – O Compromisso Necessário
/ Dever de Diligência, além das boas intenções
/ África-UE: A caminho de uma parceria genuína
ou business as usual?
/ Vacina contra a Covid-19: bem público global?
/ Joint press release: Africa-EU Partnership can only work
with civil society actors at the table
/ O desafio das alterações Climáticas e a crise
da biodiversidade
/ O papel da União Europeia na promoção da
Igualdade de Género
/ Plataforma junta-se a Carta Aberta por uma
transição climática justa e inclusiva
/ O papel vital da Presidência Portuguesa para o
novo Pacto sobre Migração e Asilo
/ A pandemia e a urgência da reflexão sobre o futuro
da cooperação
/ A Presidência Portuguesa da UE e a importância
de um diálogo franco e alargado com a sociedade civil
/ Relatório Oxfam - “O Vírus da Desigualdade”
/ O contexto da Presidência Portuguesa da União
Europeia
/ Education must be at the forefront of EU’s development
policies
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Desenvolvim ento e decisores/as
nacionais e c om o G overno

A monitorização das políticas públicas que influenciam as áreas de trabalho das ONGD e a Cooperação
Portuguesa continuaram a ser uma das prioridades do
trabalho da PPONGD, tendo-se trabalhado também
intensamente em 2021 em torno das políticas europeias relativas a temas do setor do Desenvolvimento
Internacional. Assim, realizaram-se várias reuniões
de trabalho e de articulação com o Camões IP, com
a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e
da Cooperação e com a Representação Permanente
de Portugal junto da União Europeia (REPER).
Considerando o trabalho realizado em 2021, em termos de publicações e papers de posicionamento com
ligação à esfera europeia, procurou-se manter contactos
com os principais eurodeputados/as portugueses/as no
Parlamento Europeu, partilhando recursos e informações sobre eventos e convidando-os para os mesmos (em
um dos eventos foi possível contar com o contributo de
Marisa Matias do GUE/NGL e de Carlos Zorrinho do
grupo S&D).

Secretaria de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação (SENEC)
No que se refere ao relacionamento com o
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
Cooperação, Francisco André, a Plataforma realizou
duas reuniões em 2021, com o objetivo de abordar
assuntos relevantes para o corrente ano, nomeadamente, as Prioridades da Sociedade Civil para a Presidência
Portuguesa da UE, a Estratégia da Cooperação
Portuguesa, o Peer Review do CAD/OCDE a Portugal,
a Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública e a
sustentabilidade das ONGD. A articulação com a
Secretaria de Estado nestes domínios teve resultados
positivos relativamente ao reforço da participação
da Sociedade Civil na construção da Estratégia de
Cooperação Portuguesa, bem como na redação final da
Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, na qual
foi consagrada a especificidade das ONGD e do setor.

Camões, Instituto da
Cooperação e da Língua IP
Realizaram-se sete reuniões técnicas de trabalho entre a Plataforma das ONGD e o Camões IP e
a Plataforma participou na XIIª Sessão Plenária do
Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento.
As reuniões com o Camões IP foram na sua maioria organizadas com a Divisão de Assuntos Europeus
(DAE) e a Divisão de Ação Humanitária, Sociedade
Civil e Cidadania (DAHSCC). Estas reuniões serviram essencialmente para incrementar a colaboração
e a articulação entre as duas instituições no quadro
da Presidência Portuguesa do Conselho da UE, tendo
resultado num diálogo mais consequente e numa maior
participação do Camões IP e da Secretaria de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação nos eventos realizados no quadro da Presidência. O trabalho
com a DAHSCC, permitiu avaliar e definir prioridades
relativas à implementação do CP (reunião do Comité de Acompanhamento
do Contrato Programa), discutir temas
relevantes para as ONGD, como a
Estratégia da Cooperação Portuguesa, e
a questão da sustentabilidade e das linhas
de cofinanciamento para as ONGD. Esta
articulação possibilitou avançar numa
discussão mais aprofundada sobre novas
possibilidades de incremento da sustentabilidade das ONGD no futuro.

Reunião com a Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, 04.02.2021
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Reunião com Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades
Portuguesas da Assembleia da República, 10.02.2021

Reunião com Camões IP, 13.12.2021

Adicionalmente, a Plataforma reuniu com o Camões
IP e a REPER para acertar as condições para um trabalho mais articulado durante a Presidência e abrir um
canal de comunicação para obtenção de mais informações neste âmbito. Na reunião com a REPER, foi
proposta a participação da Plataforma numa reunião
futura a realizar pelo CODEV sobre Desenvolvimento
Humano. Esta reunião teve lugar em março e a
Plataforma, em colaboração com a CONCORD, apresentou o tema e propostas de melhoria do enquadramento das políticas europeias para esta área.
Em 2021, procurando incrementar a relação
com deputados/as na Assembleia da República, a
Plataforma reuniu com a Comissão dos Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para abordar
os temas da Estratégia de Cooperação Portuguesa e as
Prioridades da Sociedade Civil para a Presidência.

A convite da Comissão de Assuntos Europeus, a
Plataforma foi a única representante da sociedade civil a
participar na Conferência que teve lugar na Assembleia
da República subordinada ao tema “As Relações UE
África e o papel dos Parlamentos”.

“Conferência sobre o papel dos Parlamentos no aprofundamento da
relação UE-África” - Salão Nobre, Lisboa, Portugal, 21 de junho, 2021
Foto de Margarida Basto, junho 2021

© Arquivo Fotográfico da Assembleia da República, 2021

Com o enquadramento da Presidência Portuguesa, a
Plataforma teve ainda a oportunidade de participar em
reuniões de consulta com a DG Just sobre o Relatório
da CE sobre o Estado de Direito na UE e com o representante Especial da UE para os Direitos Humanos no
quadro da sua visita virtual a Portugal, bem como de
participar no lançamento da Conferência sobre o Futuro
da Europa, e a Conferência “Migrações e Parcerias”.
Procurando reforçar o trabalho que a Academia
tem vindo a desenvolver na área do Desenvolvimento, a
Plataforma continuou a colaborar com a Oficina Global
do CEsA - ISEG (Centro de Estudos sobre África e
Desenvolvimento do Instituto Superior de Economia
e Gestão), nomeadamente como parceira no projeto
“Inovação nas ONGD Portuguesas”, implementado por
esta entidade.
A Plataforma prosseguiu a colaboração com
a Universidade Católica do Porto no projeto
“Transparência nas Organizações de Economia Social
Portuguesas”, no quadro do qual integrou o Comité de
Transparência criado no quadro deste projeto. O projeto
concebeu instrumentos para a promoção da transparência e prestação de contas por parte das organizações da
economia social em Portugal, designadamente um manual e um mecanismo de prestação de contas.
Adicionalmente, a Plataforma participou em dois
seminários organizados por instituições académicas, o
Seminário Internacional “A Investigação e o Ensino
da Ação Humanitária em Universidades de Países de
Língua Portuguesa”, organizado pelo ISCTE, em que
contou com a colaboração da ONGD Associada Saúde

23

em Português, e a Conferência “O papel das ONG no
Desenvolvimento de África”, integrada no XVI Curso
de Estudos Africanos 2021 do Instituto Universitário
Militar.
Adicionalmente, prosseguiu-se o trabalho realizado
em torno da Agenda 2030 e dos ODS, através da coordenação do Fórum da Sociedade Civil para os ODS, rede
informal da qual a Plataforma Portuguesa das ONGD é
membro. Neste âmbito realizaram-se cinco reuniões de
planificação
e reflexão em torno da Agenda 2030.
A Plataforma participou ainda em 16 reuniões do
Grupo de Trabalho em torno da ENEC (sob liderança
da rede ANIMAR) e na coorganização de vários webinars
temáticos e no webinar organizado pelo EuropeDirect
Algarve “Conversas com Futuro: Agricultura e
Biodiversidade”.
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Em 2021, a Plataforma realizou três sessões de debate
com decisores, relacionadas com a Presidência Portuguesa
do Conselho da UE, nomeadamente:
i) Webinar

“Cooperação para o Desenvolvimento:
tendências e perspetivas” - 26 de março

Ao longo dos últimos anos, a dinâmica global passou
por grandes mudanças que contribuíram para uma
complexificação do sistema de governança global. O
conjunto de fatores que contribuíram para tal – aos
quais devem ser adicionados os impactos desproporcionais da pandemia - colocam sérios desafios à definição
das prioridades de política externa dos diferentes países
e, portanto, ao desenho dos programas de cooperação
para o desenvolvimento. A Plataforma Portuguesa das
ONGD organizou o webinar com o objetivo de debater
estas dinâmicas, compreender as suas implicações e
discutir possíveis abordagens aos stakeholders.
O evento começou com a intervenção da presidente
da Plataforma, Ana Patrícia Fonseca, que apresentou
as preocupações identificadas pelas Organizações da
Sociedade Civil para o futuro da Cooperação para
o Desenvolvimento. O evento contou ainda com um
painel moderado por Luís Mah do ISEG – Lisbon School
of Economics & Management, que acrescentou ao debate as conclusões do estudo “O Futuro da Cooperação
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Internacional para o Desenvolvimento: fragmentação,
adaptação e inovação num mundo em mudança”,
que foi publicado pela Plataforma no dia do evento.
Para debater sobre o assunto o evento reuniu Marlene
Holzner, Chefe de Unidade para a Sociedade Civil,
Organizações, Fundações na DG INTPA, Comissão
Europeia; Asmae Boureddaya, Oficial Sénior de
Parcerias da NEPAD, União Africana; Daphine
Muzawazi, Oficial de Mobilização de Recursos da
NEPAD, União Africana; João Ribeiro de Almeida,
Presidente do Camões IP; Iara Pietricovski, Presidente
do FORUS; Vitalice Meja, Diretor Executivo da Reality
of Aid Africa. Estiveram presentes 223 pessoas em
formato online.

Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento;
Maria Shaw Barragan, Diretora do Departamento do
Banco Europeu de Investimento (BEI) relacionado com
as operações de crédito em África, Caraíbas e Pacífico,
Ásia e América Latina; Batchi Baldeh, Diretor do
Departamento de Sistemas Elétricos — Banco Africano
de Desenvolvimento; Elina Mikola, Plataforma finlandesa de ONG de desenvolvimento – Fingo; Erika
Mendes da organização Justiça Ambiental / Amigos da
Terra Moçambique; Erinch Sahan, Diretor Executivo
da Organização Mundial do Comércio Justo. No webinar
contou-se com a participação de 49 pessoas online.

Webinar “O papel do setor privado na transição
para uma economia verde, justa e sustentável” - 28
de abril

ii)

Considerando a prioridade da Presidência Portuguesa
do Conselho da UE de reforçar o diálogo com o setor
privado para a mobilização de investimento verde no
quadro das relações UE-África, neste webinar procurou-se
debater as abordagens adequadas para responder à crise
ecológica. Neste sentido, a Plataforma, em colaboração
com o Projeto “Coerência na Presidência” implementado
pelo IMVF e FEC, convidou oradores/as com experiência e reflexão na matéria, bem como decisores relevantes:
Francisco André, Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação; Ricardo Mourinho Félix,

Webinar “O papel do setor privado na transição para uma economia verde, justa e sustentável”
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iii) Webinar

“O papel das Presidências do Conselho
da UE na promoção das relações com África” - 26
de março

No seu Programa, publicado em junho de 2020 e
com a Cimeira UA-UE no horizonte – inicialmente
prevista para outubro de 2020 -, o Trio de Presidências
do Conselho da UE (Alemanha, Portugal e Eslovénia)
comprometeu-se a trabalhar “para o desenvolvimento das relações e cooperação com a África”. Tendo a
Cimeira de Chefes de Estado e de Governo sido adiada
devido à pandemia, a Plataforma considerou importante realizar um balanço, num momento de transição entre a Presidência Portuguesa e a Presidência
Eslovena, dos progressos realizados neste campo até
ao momento. Este foi um dos principais objetivos do
webinar, que pretendeu debater a importância das
próximas Presidências na conclusão do processo em
curso. No webinar participaram 78 pessoas para um
debate que contou com uma declaração gravada de
Cristina Moniz, Vice-Presidente do Instituto Camões,
e envolveu Tine Rus, Representação Permanente da
Eslovénia na UE; Eyachew Tefera, Diretor do Instituto
de Estudos Africanos, em representação da SLOGA
(plataforma eslovena de ONGD) e Pierre Jacquemot,
da Coordination Sud (plataforma francesa de ONGD).
O webinar terminou com os comentários de Tanya Cox,
Diretora da CONCORD Europe.
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África e com os ACP” na DG INTPA; Paul Okumu,
Chefe do Secretariado da Plataforma África; Marisa
Matias, Membro do Parlamento Europeu (GUE/
NGL) e Salah S. Hammad, Chefe do Secretariado da
Arquitetura de Governação Africana (AGA) na União
Africana.
Participaram 164 pessoas online na Conferência e no
seu seguimento foi elaborado um relatório que sistematiza os principais resultados e as intervenções dos/as
oradores/as.
Webinar “O papel das Presidências do Conselho da UE na promoção das relações com África”

Adicionalmente, com a realização da Conferência
Internacional “Uma Parceria entre iguais: a relação
África-UE num mundo cada vez mais complexo”,
procurou informar, debater e refletir sobre os princípios
fundamentais que devem estar no centro de uma parceria genuína e significativa entre África e a UE, com
foco no seu potencial para promover políticas centradas
nas pessoas e aumentar a consciência sobre o papel da
sociedade civil. A conferência foi preparada em articulação com os parceiros do Projeto Presidência, contando com a contribuição direta da CONCORD num dos
painéis. Foram discutidas as posições da sociedade civil
sobre assuntos como a cooperação portuguesa e europeia para o desenvolvimento, os direitos humanos e o
papel da sociedade civil, com base nas posições comuns
dos parceiros do projeto sobre os mesmos.
No programa da conferência, a Plataforma contou com a participação de vários atores relevantes,

como por exemplo, Francisco André, Secretário de
Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação;
Jutta Urpilainen, Comissária da União Europeia para
as Parcerias Internacionais; Awad Sakine Ahmat,
Representante Permanente da União Africana junto
da UE e dos Estados ACP; Faten Aggad, Conselheira
Sénior do Alto Representante da UA para as relações
UA-UE; Luís Leandro da Silva, Diretor para a África
Subsariana, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
Tanya Cox, Diretora da CONCORD Europa; Moses
Isooba, Diretor Executivo do Fórum de ONG do
Uganda; Cristina Moniz, Vice-Presidente Camões
IP; Ernestina Menezes, Diretora Executiva Instituto
Nacional para a Promoção da Igualdade de Género
de São Tomé e Príncipe; Carine Nsoudou, Diretora
Executiva da Plataforma de Desenvolvimento da
Diáspora África-Europa (ADEPT); Domenico Rosa,
Chefe de Unidade para “Parcerias Estratégicas com
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A.2.2 Implementação e

A.2.3 Participação e

seguimento do Plano

envolvimento em organismos

de Ação da Estratégia

e iniciativas internacionais

Nacional de Educação

A .2.3.1 Part icipação da

para o Desenvolvimento
A Plataforma das ONGD continuou a cumprir o seu
papel no acompanhamento e implementação do Plano
de Ação da ENED (Estratégia Nacional de Educação
para o Desenvolvimento), participando na tomada de
decisões de diversos assuntos, discutidos nas 19 reuniões
realizadas em 2021 da Comissão de Acompanhamento,
e contribuindo para a organização das III Jornadas de
Educação para o Desenvolvimento. Adicionalmente,
a Plataforma participou em três reuniões com as
Entidades Subscritoras do Plano de Ação 2018-2022,
bem como em atividades por estas propostas.
As III Jornadas de Educação para o
Desenvolvimento, realizaram-se no dia 20 de novembro, com uma sessão pública, e no dia 24 de novembro,
com uma sessão especificamente dedicada às ESPA, e
foram subordinadas ao tema “A Digitalização: Olhares
a partir da Educação para o Desenvolvimento”.

A Plataforma participou igualmente na conferência de lançamento do relatório Aid Watch em Bruxelas.
Este ano o lançamento do Aid Watch Report 2021 da
CONCORD decorreu novamente online.

Pl ataforma na C ONC ORD
Jornadas de ED 2021

Ainda no âmbito dos compromissos assumidos pela
Plataforma para a implementação do Plano de Ação da
ENED 2018-2022, realizou-se um Workshop Formativo
sobre ED: conceitos, práticas e novas abordagens, com
o objetivo de reforçar a capacitação das ESPA para a
prossecução do seu trabalho em ED, reforçando estruturalmente esta dimensão nas suas organizações e nas
suas práticas, e assim contribuindo para um entendimento conceptual comum, ao mesmo tempo que criou
oportunidades de aprendizagem entre pares.
Na área de EDCG, a Plataforma colaborou ainda
com o Centro Norte Sul e coordenou a nível nacional
a Global Education Week, tendo, neste âmbito, articulado com as organizações que realizaram atividades em
novembro durante a Semana e participado no webinar
Formação de Multiplicadores para a Educação Global,
organizado pela CM Porto durante a Semana da
Educação Global.

No quadro do trabalho realizado pela CONCORD
Europe, em 2021 a Plataforma participou nas seguintes
estruturas:
Workstream

Workstream

Policy Coherence
for Sustainable
Development

Financing and
funding for
Sustainable
Development

Mónica Silva, IMVF

Workstream
Inequalities and
Sustainable Economy
Rita Leote, Diretora Executiva

Grupo de trabalho
Regional Alliances

Tomás Nogueira, técnico de Advocacy
Ana Filipa Oliveira, ACEP

Grupo de
trabalho
Global Citizenship
Education
Ana Isabel Castanheira, IMVF

Rita Leote, Diretora Executiva

Comité da Rede Inclusiva
Luciana Almeida Responsável de capacitação

Comunidade de Comunicação
Carlota Bicho Responsável de Comunicação

Assembleia-Geral da CONCORD
Rita Leote Diretora Executiva

Reunião do Comunidade de Comunicação da Concord Europe

Em articulação com a CONCORD, no quadro da Presidência Portuguesa do Conselho da UE,
a Plataforma coorganizou a reunião semestral do
Workstream Inequalities and Sustainable Economy (ISE) e o
Learning and Exchange Forum 2021.
A reunião do ISE foi subordinada ao tema “Abordar
as desigualdades e construir economias sustentáveis
através da cooperação África-UE”, e contou com uma
troca aberta de opiniões entre parceiros europeus e
africanos, sobre formas de promover as questões deste
grupo temático na agenda da UE e na sua parceria com
África. A CONCORD apresentou os seus pontos de vista
para abordar as desigualdades e construir uma economia
sustentável nos dois continentes. No encontro foi possível
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uma discussão mais alargada para potenciar a compreensão da perspetiva dos parceiros da CONCORD sobre
questões de desigualdade e economia sustentável, ajudando a melhorar o impacto da advocacy da CONCORD por
meio de uma cooperação mais alargada com membros
e parceiros de outros continentes. Na reunião estiveram
presentes 47 participantes de organizações de países
europeus e africanos.
O Learning and Exchange Forum 2021 (no qual também
as Associadas da Plataforma puderam participar) realizou-se nos dias 2 e 3 de março e reuniu 85 participantes
de diferentes regiões do mundo. O evento foi dedicado
ao tema “Cocriando parcerias transformadoras e inovadoras” e iniciou com sessões sobre neocolonialismo,
relações de poder e parcerias mútuas, que estabeleceram
o tom das reflexões seguintes. Durante esses dois dias,
organizaram-se vários debates com estudos de caso sobre
parcerias inovadoras no feminismo, sobre o enquadramento dos valores da imagem na cooperação para o
desenvolvimento, sobre storytelling, e sobre a importância
de formas inclusivas e descentralizadas no trabalho em
parceria.

E i xo I nfluê ncia P olí tica

A. 2 . 3. 2 Part icipação nas
at ividades d o Foru s (Fórum
Int ernacional das Pl ataformas
Nacionais de ONG )

A Plataforma é membro ativo de três Grupos de
Trabalho internos do Forus, o Working Group sobre a
Agenda 2030, o Working Group sobre ambiente favorável
à Sociedade Civil e o Working Group sobre Financing for
Development. Neste âmbito realizaram-se várias reuniões
e encontros sobre estes temas que contribuíram para
fortalecer o trabalho de advocacy que a Plataforma realiza a nível nacional.

que decorreu em Glasgow, tendo sido representada por
duas ONGD Associadas (Oikos e FEC) na delegação
nacional liderada pela APA.
Durante o ano, a Plataforma continuou a participar ativamente no Comité de Gestão do Projeto
Presidência, tendo inclusivamente organizado várias
reuniões de trabalho dos responsáveis de advocacy e de
comunicação do projeto e participado nas atividades
realizadas pela Plataforma Eslovena, SLOGA, e pela
Plataforma alemã, VENRO.

A .2.3.4 Part icipação
da Pl atafor ma na
RePLONG

A. 2 . 3. 3 Part icipação em o ut ras
iniciat ivas int ernacionais
rel evant es para o setor

Prosseguiu-se a participação na rede Global Call
Against Poverty (GCAP - Europe) e o acompanhamento do trabalho realizado, analisando e contribuindo
especificamente para as atividades realizadas a nível
internacional no quadro da Agenda 2030 e do Fórum
Político de Alto Nível, que ocorre todos os anos nas
Nações Unidas.
Como em 2019, a Plataforma participou em 2021
na Conferência das Partes da Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC)

Em 2021, além dos contactos periódicos, a participação da Plataforma na RePLONG envolveu, essencialmente, a troca de informação sobre processos de
potencial interesse para as organizações da rede, mas
também uma colaboração no quadro da Presidência
Portuguesa da UE. A Plataforma procurou envolver
as entidades congéneres, principalmente africanas,
nos vários eventos e processos no quadro do Projeto
Presidência, nomeadamente nos seguintes eventos:
Workshop “Tendências e perspetivas na cooperação”
(27 de janeiro); Conferência ‟Uma Parceria entre
iguais: a relação África-UE num mundo cada vez
mais complexo” (18 de maio); Seminário “Portugal e
o Desenvolvimento Global num mundo em mudança”
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(26 de outubro); Webinar “A Pandemia da Dívida:
Que Impactos para Cabo Verde, Guiné-Bissau e
Moçambique?” (9 de junho). Adicionalmente, no
projeto contou-se com a participação das plataformas
da RePLONG e seus membros no preenchimento do
questionário, realizado pela Plataforma, sobre as tendências internacionais e as políticas de cooperação para
o desenvolvimento.
No quadro da dinamização da RePLONG, a
Plataforma procurou ainda reforçar a rede, através da
apresentação de uma proposta para o seu alargamento e inclusão de uma organização da Guiné-Bissau. A
articulação com as plataformas da rede, decorreu ainda
no quadro da realização do IIIº Encontro do Fórum da
Sociedade Civil dos Países de Língua Portuguesa, que
se realizou na Cidade da Praia entre 20 e 21 de maio,
tendo a Plataforma das ONGD colaborado com a
Plataforma Cabo-verdiana de ONG e participado num
dos painéis do Fórum.
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Eixo
Sustentabilidade
Organizacional
Associadas e Plataforma com
competências estratégicas, técnicas e
operacionais reforçadas e alicerçadas
em princípios éticos e de transparência.
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eixo
sustentabilidade
organizacional

reuniões
do júri do
mecanismo
subgranting

reunião
com geofundos

reunião
com taikai
e fes agency
(devhack4impact)

reunião
de preparação
do learning
and exchange forum da
concord

reunião
preparação
do idsc

reunião
com
associadas
para devhack4impact

workshop
de capacitação sobre
tendências e
perspetivas na
cooperação

reuniões
de mentoria
para programa
devhack4impact
reunião
com geofundos

fevereiro

janeiro

fevereiro
junho
março

julho
agosto

julho
reunião
com oficina
global do
cesa sobre
o projeto de
inovação
nas ongd

reunião
com geofundos

reunião
de avaliação
do idsc 2021

reuniões
com adra para
preparação da
formação às
espa
consulta
de associada ao
development aid

setembro

reunião
com aspea

maio

junho
reunião
sobre reporte
dos projetos
apoiados pelo
subgranting

formação
às espa

international
development
summer course

reunião
com stone
soup

webinar
“a pandemia
da dívida” em
parceria com
a acep

curso de
formação
"como elaborar
candidaturas de
sucesso"

reunião
com moderadores do idsc

webinar
sobre
inovação
nas ongd

reunião
de preparação
do idsc com
cidse

workshop
formativo
sobre relações
ue-áfrica

outubro

atividades regulares

reunião
com
geofundos

reunião
de preparação
das jornadas
de ed

participação
em fórum da
cidadania da ong
gaf (apoiada pelo
subgranting)

jornadas
de ed

novembro

formação
em contratação
pública

reunião
de preparação
do idsc 2021

jornadas
ed espa

lançamento
da revisão
técnica de
candidaturas
do programa
sustentare

reunião
com
geofundos

abertura
do programa
sustentare

reunião
com
geofundos

reunião
com fes agency
(devhack4impact)

abertura
da plataforma
taikai do programa
devhack4impact
reunião
com
geofundos

abril
participação
em evento da
ong aspea
(apoiada pelo
subgranting)

reunião
de arranque
do mecanismo
de subgranting

reunião
com taikai
(devhack4impact)

reunião
de preparação
do idsc 2021

reunião
com oficina
global do
cesa sobre
inovação nas
ongd

dezembro

/ Resumos mensais de oportunidades de financiamento (Development Aid) para as Associadas da Plataforma / Reuniões de preparação de ações com formadores/as / Reuniões de parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian
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A.3.1. Implementação
do Código de Conduta
Em 2021, procedeu-se a uma revisão final do Questionário de Autodiagnóstico e do Guia de Implementação, com vista à criação do questionário em formato
online no website da Plataforma, na área reservada das
Associadas, e para uniformizar a identidade gráfica de
toda a documentação do Código de Conduta. Assim,
durante o ano foi criada a identidade gráfica do Código de Conduta e paginada toda a documentação. O
GT Ética preparou e realizou uma sessão, dirigida às
Associadas, de apresentação das ferramentas de implementação do Código de Conduta e de esclarecimento
de dúvidas, de modo a preparar a sua apresentação
posteriormente na Assembleia-Geral (AG) da Plataforma, realizada a 15 de dezembro. Considerando a forma
como o processo de informação e apresentação foi conduzido, toda a documentação e os instrumentos foram
aprovados pelas Associadas na AG.

A.3.2 Implementação do
Plano de Capacitação
A Capacitação das ONGD continuará a ser sempre
uma estratégia fundamental para reforço da qualidade,
das capacidades e das competências do setor, bem como
de salvaguarda do espaço da sociedade civil, particularmente através do reforço do trabalho de advocacy e das

E i xo Su ste ntabi li dade Organi zacional

capacidades de resposta, adequação e de estruturação
necessárias para as ONGD incrementarem a sua sustentabilidade, tendo particularmente em consideração o
contexto pandémico atual, em que os desafios são cada
vez maiores e mais complexos.

A. 3. 2 . 1 Real ização de
evento s de capacitação

Conforme os objetivos definidos na Estratégia de
Capacitação, a abordagem da Plataforma continua a
ter um espaço privilegiado de resposta às necessidades
formativas e de capacitação identificadas pelas Associadas.
A Plataforma tem procurado proporcionar ao setor
do Desenvolvimento Internacional e às suas Associadas,
a organização de um evento de capacitação por ano.
Tem por isso intercalado a realização do International
Development Summer Course, organizado em parceria com
a Fundação Calouste Gulbenkian e com o CEsA /
ISEG – Centro de Estudos de Desenvolvimento, com
a Academia do Desenvolvimento, realizando ambos os
eventos numa base bienal. Em 2021 realizou-se assim
a III Edição do International Development Summer Course,
que decorreu nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2021,
sob o tema “Desafiando o futuro do Desenvolvimento
Global”. À semelhança das anteriores edições, o curso
foi organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian,
pela Plataforma Portuguesa das ONGD e pelo Centro
de Estudos sobre África e Desenvolvimento do Instituto

Superior de Economia e Gestão da Universidade de
Lisboa (CEsA/ISEG).
Enquanto evento focado na construção de conhecimento, de pensamento crítico e da procura de respostas
para questões e problemas de um mundo interdependente, o Curso de Verão de Desenvolvimento Internacional tem vindo a promover, desde a sua primeira
edição, o reforço do conhecimento sobre as tendências e desafios da Desenvolvimento Global a todos
os intervenientes que nele participam. Esta 3ª edição
contou com a presença de pensadores e profissionais
de desenvolvimento de referência nacional e internacional, num leque de 26 moderadores/as e oradores/as
distribuídos/as em torno dos seguintes temas: Repensar
a Cooperação para o Desenvolvimento num mundo
pós-pandémico; Construir parcerias genuínas e legítimas; Paradigma da globalização liberal em perspetiva:
Democracia e economia; Financiamento para o desenvolvimento: novas tendências num “mundo multiplexo”; Justiça Comercial e Desenvolvimento: produção e
consumo sustentáveis; e Esfera Pública e Espaço
Cívico.
A edição deste ano, realizada online, foi considerada um sucesso em termos de participação,
com uma abordagem crítica e prospetiva sobre os
assuntos, e uma coerência lógica entre os diferentes painéis. Registaram-se no evento 273 participantes, e obteve-se uma participação mínima por
sessão de 111 participantes.
A Plataforma realizou também vários wor-
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kshops de capacitação, relacionados com programas
implementados para a promoção da sustentabilidade
das ONGD, mas igualmente com o propósito de incrementar a compreensão e capacidade crítica e de ação
das ONGD, em temáticas relacionadas com políticas
europeias na área do Desenvolvimento, no quadro da
Presidência Portuguesa do Conselho da UE, nomeadamente em temas como as tendências da Cooperação
para o Desenvolvimento, a relação UE-África ou a
Transição Verde e Justa.
Assim, a Plataforma realizou os seguintes webinars
de capacitação:
/ Webinar Por uma Europa aberta, justa e sustentável no

mundo - Prioridades da Presidência Portuguesa da EU
/ Workshop de capacitação sobre tendências e perspetivas na cooperação e APD
/ Webinar “A Pandemia da Dívida: Que Impactos para
Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique”, em parceria com a ONGD ACEP
/ Webinar “Inovação para o Desenvolvimento na
Sociedade Civil Organizada”, em colaboração com a
Oficina Global do CEsA ISEG
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Webinar Por uma Europa aberta, justa e sustentável
no mundo - Prioridades da Presidência Portuguesa
da UE
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Portugal e a nível da UE, como ao público em geral, e
contou com 239 inscrições e 152 participantes estiveram presentes online.

Este evento teve como objetivo apresentar e discutir
as prioridades da Presidência Portuguesa, com foco nos
temas priorizados pela sociedade civil. Pretendeu-se
também incentivar a discussão das questões a abordar no âmbito da Presidência Portuguesa ao longo do
semestre, potenciar o diálogo entre as organizações
da sociedade civil e os decisores políticos e sensibilizá-los para as expectativas e perspetivas das OSC. Este
workshop foi uma oportunidade também de os decisores
políticos portugueses informarem as OSC, bem como o
público em geral, sobre os objetivos do Governo para a
Presidência.
Este evento de lançamento foi dirigido tanto a
representantes de OSC (europeias, portuguesas e de
outras regiões, nomeadamente de África), decisores em

Workshop de capacitação sobre tendências
e perspetivas na cooperação e APD

Este workshop teve como objetivo aumentar o conhecimento das ONGD sobre as questões relacionadas
com as tendências e perspetivas da Cooperação para o
Desenvolvimento, a partir da leitura de dados publicados nos últimos anos sobre a área e sobre financiamento para o desenvolvimento. Assim, durante o workshop,
Ana Paula Fernandes, da OCDE, Ana Luísa Silva da
Oficina Global do ISEG, que elaborou um relatório já
mencionado no eixo de advocacy, e Andreia Oliveira,
consultora independente especialista em questões relacionadas com a APD e Cooperação para o Desenvolvimento, partilharam as suas perspetivas
sobre os desafios que o setor enfrenta. O
painel de especialistas foi moderado por
Ana Filipa Oliveira, da ACEP e membro
do Grupo de Trabalho Aid Watch, e incluiu
uma sessão de debate que visou responder
às principais dúvidas e questões levantadas
pelos participantes.
Esta atividade contribuiu para preparar as ONGD para se envolverem nas políticas de Cooperação para o DesenvolviWebinar “Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo”
mento da UE e preparar o caminho para
- Prioridades da Presidência Portuguesa da UE

a definição conjunta de um documento sobre o assunto.
Este workshop contou com a participação de 79 pessoas.

Workshop de capacitação sobre tendências e perspetivas na cooperação e APD

Webinar “A Pandemia da Dívida: Que Impactos
para Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique”,
em parceria com a ONGD ACEP
A crise pandémica exacerbou os problemas económicos e sociais existentes. O aumento do endividamento devido à crise sanitária, social e económica
terá impactos significativos na próxima década, com
grande transferência de recursos dos países devedores
para credores externos – recursos fundamentais para a
recuperação económica e social dos primeiros. Algumas
semanas depois da Cimeira sobre o Financiamento das
Economias Africanas, onde a dívida foi um dos temas
centrais do debate, a ACEP e a Plataforma Portuguesa
das ONGD organizaram uma sessão sobre o impacto
da “pandemia da dívida” nas economias africanas,
com especial enfoque em Cabo Verde, Guiné-Bissau e
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Moçambique. O webinar contou com a participação de
Geraldo Martins, Economista e ex-Ministro das Finanças da Guiné-Bissau; Avelino Bonifácio, Ex-Ministro
da Economia de Cabo Verde e ex-presidente da Plataforma das ONG de Cabo Verde; Adriano Nuvunga,
Diretor do Centro para Democracia e Desenvolvimento
em Moçambique; Daniel Munevar, Senior Policy and
Advocacy Officer da Eurodad, que apresentou o relatório
“A Debt Pandemic: Dynamics and Implications of the
2020 Debt Crisis”. Este webinar foi dirigido a ONGD
portuguesas (Associadas e Não Associadas da Plataforma) e contou 42 participantes online.
Adicionalmente, no quadro da parceria com a
Oficina Global do CEsA ISEG, realizou-se o webinar
“Inovação para o Desenvolvimento na Sociedade Civil
Organizada”, no dia 7 de outubro, no âmbito do projeto de investigação “Mudança e Inovação nas ONGD
Portuguesas”, que o Centro de Estudos se encontra a
implementar com cofinanciamento do Camões IP. O webinar contou com a presença de 40 participantes e apresentou um painel composto por Kees Biekart, Professor
no International Institute of Social Studies, Erasmus
University Rotterdam, The Netherlands; Munir Ahmad,
Global Innovation Lead da Aga Khan Foundation;
Wenny Ho, Senior staff Learning, M&E and Knowledge,
Strategy and Impact na ONG Hivos.
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A .3.2.2 R eali zação de
aç ões de for mação

Conforme os dados indicativos do questionário
de capacitação respondido pelas Associadas em 2019,
as ações de formação modular continuam a ser uma
forma eficaz de reforço e criação de competências e
capacidades nas Associadas (individual e organizacionalmente). Por isso, esta abordagem de capacitação
continuou a ter um espaço privilegiado na resposta às
necessidades identificadas pelas Associadas.
Em 2021 realizaram-se as seguintes ações de formação modular:
/ Elaboração de Candidaturas de Sucesso
/ Workshop Formativo Relações UE-África
/ Contratação Pública

i) Formação

em Elaboração
de Candidaturas de Sucesso

O principal objetivo desta ação foi dotar as ONGD
Associadas da Plataforma dos conceitos básicos e dicas
para procura de financiamento e elaboração de candidatura a financiamentos para os seus projetos. Estiveram presentes na formação 20 representantes de 20
ONGD Associadas que, de uma forma global, reportaram o sucesso da ação, tendo solicitado que a mesma
se volte a repetir e que outros conteúdos relacionados
sejam trabalhados.
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ii)

Workshop Formativo Relações UE-África

Atendendo ao processo global de reformulação das
relações entre a UE e África, com vista à construção
de uma nova estratégia, a Plataforma Portuguesa das
ONGD organizou um webinar formativo para capacitar
as organizações da sociedade civil com conhecimentos
que lhes permitissem um posicionamento como atores
relevantes na base das relações futuras entre os dois
continentes. A ação formativa decorreu através de uma
plataforma digital, no dia 12 de novembro. Foi realizada uma apresentação introdutória do contexto, propostas e prioridades políticas atuais, procurando refletir
sobre o papel da sociedade civil. A formação contou
com a presença de 29 representantes de organizações
da sociedade civil portuguesas e dos países parceiros
e com a colaboração de Fátima Proença e de Pedro
Krupenski, que deram o seu testemunho num formato
de resenha história do envolvimento da sociedade civil
portuguesa, em particular da Plataforma Portuguesa
das ONGD, nas relações UE-África.
iii)

ONGD evitar e corrigir erros, certificando-se que os
seus procedimentos institucionais correspondem ao que
está previsto na legislação aplicável. Desta forma, realizou-se esta ação em formato presencial, tendo estado
presentes 20 participantes das ONGD Associadas e três
do secretariado da Plataforma.
Em geral, considera-se que a formação foi ajustada
às necessidades concretas das Associadas, tendo sido
bem acolhida pelos participantes, que demonstraram
muito interesse no acompanhamento da ação formativa, contribuindo para o dinamismo com que a mesma
se desenrolou. Para o sucesso da formação, muito contribuiu também a forma colaborativa com que a Plataforma Portuguesa das ONGD e a Linking Partners trabalharam mutuamente no planeamento do programa
e na definição da modalidade de formação, tendo-se
revelado igualmente muito importantes os dados que
resultaram de um questionário de diagnóstico realizado
previamente às Associadas.

A .3.2.3 Implemen tação d o
Pro g rama de visitas de
apren dizag em in t er nacional

O programa de visitas de aprendizagem internacional, intitulado Pair Up!, promovido pela Fundação
Calouste Gulbenkian e pela Plataforma Portuguesa
das ONGD, pretende apoiar visitas de aprendizagens
a realizar por nove ONGD portuguesas a organizações
de outros países. O programa deveria ter decorrido ao
longo de 2020 e 2021. No entanto, devido à situação de
pandemia Covid-19, às dificuldades de mobilidade daí
decorrentes e à falta de capacidade das organizações internacionais para acolhimento dos visitantes nestas condições, a execução do programa foi adiada para 2022.

Formação em Contratação Pública

Procurando dar resposta às necessidades da Plataforma e das ONGD na área da Contratação Pública
(CP) e atendendo às mudanças ocorridas nas ONGD
e na legislação da Contratação Pública nos últimos
anos, importava atualizar e reforçar as capacidades,
criar novas competências e aumentar o conhecimento relacionado com esta área, de modo a permitir às

Ação de formação em contratação pública
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A .3.2.4 I m ple m e n tação d o

A. 3. 2 . 5 Bol sas de formação

Pro grama de Dig i tal i zação

int ernacional d o Secretariad o

O programa “DevHack4Impact - Soluções digitais
para o Desenvolvimento”, desenvolvido com o apoio
da Fundação Calouste Gulbenkian, procura refletir
sobre os desafios digitais futuros e dar resposta, através da digitalização, a problemas e necessidades do
Desenvolvimento.
O programa iniciou em 2020, com a realização
de um Seminário online com a participação de vários
especialistas internacionais e um Workshop Virtual de
Capacitação e Diagnóstico para a Digitalização das
ONGD, e teve seguimento em 2021 com o lançamento
dos desafios digitais na Plataforma da Taikai e com a
realização de dois workshops de ideação com as ONGD,
sobre Educação em contextos de vulnerabilidade e
Articulação Institucional entre ONGD portuguesas. No
entanto, devido à falta de envolvimento da comunidade
digital, não se reuniram as condições favoráveis para
avançar com a maratona digital. Atendendo à importância e ao fator de inovação da iniciativa, adiou-se a
implementação do programa para 2022, em moldes a
definir.

da Pl ataforma

Na sequência do apoio da Fundação Calouste
Gulbenkian à Formação Internacional de Quadros das
ONGD, que se estendeu ao secretariado da Plataforma
de 2020 para 2021, não foi possível participar em ações
de formação, uma vez que não se identificaram oportunidades formativas adequadas às necessidades específicas dos recursos humanos da Plataforma nesse ano.
A ação transitará para 2022 numa lógica contínua de
capacitação interna da Plataforma e suas estruturas.

A.3.3 Criação e implementação
de mecanismos de suporte e
sustentabilidade
A3. 3. 1 Informação sobre
op ort unidades de financiamen to

Com o objetivo de garantir a sustentabilidade organizacional da Plataforma e suas Associadas, prosseguiu-se a divulgação de linhas de financiamento internacionais a que as ONGD podem concorrer, através dos
serviços da plataforma Development Aid.
Foram comunicados 11 resumos mensais para as
Associadas da Plataforma, com informação sobre 184
oportunidades de financiamento em 2021, tendo 2

ONGD Associadas consultado o Development Aid com
o apoio direto do Secretariado e tendo existido outras
164 consultas pelas associadas através da Informação
Semanal.

A .3.3.2 Implemen tação de um
mecan ismo de subgranting

No quadro do Projeto Presidência, que a Plataforma
implementou em 2021, foi criado um mecanismo de
subgranting “Uma Europa aberta, justa e sustentável
no mundo: as políticas europeias e o papel da juventude portuguesa”, que possibilitou que 10 organizações da sociedade civil portuguesa tivessem acesso a
financiamento específico para o desenvolvimento de
ações/projetos de sensibilização e de Educação para o
Desenvolvimento e a Cidadania Global, no âmbito da
Presidência Portuguesa do Conselho da UE, em torno
dos temas considerados prioritários para a mesma.
Esta linha de apoio pretendia contribuir para a consciencialização crítica dos jovens para os temas
prioritários do projeto Presidência e também
para os esforços de consciencialização e sensibilização do público em geral. Foram executados 10 projetos de 10 ONG portuguesas
(ACTUAR, ADRA, ASPEA, CIDAC, CNE,
FEC, FGS, GAF, Associação Par – Respostas
Sociais, Rosto Solidário), entre as quais seis
ONGD Associadas da Plataforma, num total
de 96.460€ executados totalmente com fundos
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da Comissão Europeia, através do Projeto Presidência.
Para retratar o trabalho realizado pelas ONG beneficiárias do mecanismo de subgranting, a Plataforma
produziu, em colaboração com a Bagabaga, um vídeo
intitulado “Por uma Europa aberta, justa e sustentável
no mundo”.
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Eixo
Comunicação
Externa
Visibilidade sobre setor do
Desenvolvimento consolidada
nos canais de comunicação da
Plataforma e ampliada nos
órgãos de comunicação social.
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E i xo C omunicação E xte rna

reuniões
com agência de
comunicação do
projeto presidência

elaboração
de dossiês de
imprensa sobre o
projeto presidência
e a plataforma

press briefing
projeto presidência

entrevista
da lusa à
presidente
da plataforma

publicação
do artigo de
opinião sobre a
presidência portuguesa da ue no
jornal público

entrevista
do programa
ecclesia
à presidente
da plataforma

webinar
da comunidade
de comunicação
da concord

janeiro

fevereiro

eixo
comunicação
externa

comunicado
de imprensa
sobre as prioridades da sociedade civil para
o ppue

março

junho

maio
reuniões
com agência
de comunicação
do projeto
presidência
campanha
nas redes
sociais
sobre as
relações
ue-áfrica

participação
da presidente da direção em mesa
redonda
da tsf

lançamento
da revista
“relações
união europeia-áfrica:
que futuro?”

preparação
da revista
“relações
união europeia- áfrica:
que futuro?”

comunicado
de imprensa
sobre o papel
das presidências da ue nas
relações com
áfrica

junho

entrevista
da diretora
executiva
ao jornal
público

webinar
do comunidade
de comunicação da concord europe

entrevista
da diretora
executiva
ao noticiário da rdp
áfrica

lançamento
do teaser
"por uma europa aberta,
justa e
sustentável
no mundo”

abril
participação
no programa
sociedade
civil da rtp

publicação
do artigo
de opinião
no jornal
expresso

comunicado
reunião
à imprensa
com agência
sobre confede comunirência intercação do
nacional
projeto
presidência

entrevista
à diretora
executiva
pelo iscte-iul sobre
as relações
ue-áfrica

julho/agosto

entrevista
da agência
ecclesia à
presidente
da direção

entrevista
da rubrica
código forte
à presidente
da plataforma

lançamento
do vídeo “por
uma europa
aberta, justa
e sustentável
no mundo”

preparação
da revista
“relações
união europeia- áfrica:
que futuro?”

campanha
nas redes
sociais do
aniversário
da agenda
2030 no âmbito
do fscods

setembro

atividades regulares

publicação
do artigo
de opinião
no jornal
público

divulgação
dos dados
da apd da
concord

comunicado
de imprensa
sobre a transição verde justa
e sustentável
nas relações
ue-áfrica

preparação
da revista
“igualdade
de género e
desenvolvimento”

outubro

campanha
nas redes
sociais sobre
tendências
da cooperação para o
desenvolvimento
preparação
da revista
“igualdade
de género
e desenvolvimento”

novembro

reunião
com agência de comunicação
do projeto
presidência

lançamento
da revista
“igualdade
de género e
desenvolvimento”

reunião
com a
bagabaga
studios

reunião
com agência
de comunicação do projeto
presidência
participação
da presidente
da plataforma
em programa
da rádio
renascença
reunião
com agência
de comunicação
do projeto
presidência

comunicado
de imprensa
sobre as tendências
e perspetivas da
cooperação para
o desenvolvimento

divulgação
do estudo
“financiamento
sustentável,
setor privado
e transição
justa”

participação
em reunião
de grupo
de comunicação do
forus

dezembro

/ Implementação da Estratégia de Comunicação da Plataforma / Elaboração e envio de Newsletter mensal / Gestão e atualização do website / Dinamização das redes sociais
/ Gestão do Diretório das ONGD / Gestão de pedidos de divulgação de ONGD Associadas / Reuniões do grupo de comunicação com os parceiros do Projeto Presidência

organic search
direct
social
referral
email

página de facebook
número de seguidores
30 dezembro, 2021

nº total de
seguidores

15,704

16k

15.5k

dez

nov

15k
out

Ao longo do ano, o website da Plataforma foi
atualizado com regularidade, com conteúdos de
relevância sobre o setor do Desenvolvimento como
artigos, eventos, ofertas de emprego, publicações,
entre outros. Para além das atualizações regulares da
homepage, publicações, e outros menus mais visíveis,
destaca-se a atualização frequente da secção Notícias
(ao longo de 2021, foram publicadas 55 notícias no
website da Plataforma). De referir também a secção
Agenda, mensalmente atualizada com eventos
relevantes do setor. A página Recrutamento foi
também regularmente atualizada com oportunidades
profissionais no setor.
No que concerne às visitas ao website, entre 1 de
janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2022, segundo
o Google Analytics, contou-se com 114.732 sessões,
representando um aumento de cerca de 29%
relativamente a 2020 (88.449). O principal canal
através do qual os utilizadores encontraram o website
da Plataforma, como se pode constatar no gráfico
abaixo, foi a pesquisa orgânica (via pesquisa google,
por exemplo), o que demonstra a colocação (definida,
por exemplo, pela relevância do conteúdo apresentado)

21,9%

set

dinam ização das r e des so ciais

67,4%

aug

A . 4. 1 . 1 . 1 Gestão d o website e

Origem do tráfego do Site

jul

ex t erna da Pl ataforma

jun

da Plataforma das ONGD

canais principais

abr

e sup ort es de c omunicação

mar

Estratégia de Comunicação

do website da Plataforma nos motores de busca. Já a
entrada via redes sociais, representou cerca de 6% dos
acessos ao website.
A página de Facebook da Plataforma tem vindo
a sofrer um contínuo e sustentado crescimento de
seguidores. Em dezembro de 2021, o número de
pessoas que seguia a página de Facebook da Plataforma
era de 15.704. Comparando ao ano anterior, constatase que no dia 1 de janeiro de 2020, a página contava
com 15.401 seguidores.
Do ponto de vista do impacto das publicações, o ano
de 2021 foi um ano de considerável crescimento: em
2021, o número total de impressões (nº de vezes que a
publicação apareceu aos utilizadores) foi de 283.918,
enquanto que em 2020 tinha sido de 182.515.
A página de Facebook do Fórum da Sociedade Civil
para os ODS tem sido também atualizada, sendo que
contava, no dia 31 de dezembro de 2021, com 1.503
seguidores.
Relativamente a outras redes sociais, a Plataforma
tem ainda um perfil de Twitter e um perfil no LinkedIn. A
página de Twitter passou de 782 para 858 seguidores em
2021, sendo que o número de impressões total cresceu
ligeiramente de 23.185 para 23.414.
No que concerne à página de LinkedIn da
Plataforma, o número de seguidores aumentou de 2.403
em 2020 para 3.867 em 2021. As publicações tiveram
um total de 53.007 impressões, representando um
aumento em relação a 2020 (cujo total de impressões
foi de 35.667).
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A.4 . 1. 1 Dinam ização d o s canais

2021

A.4.1. Implementação da

O ano de 2021 foi o segundo ano de implementação da estratégia de comunicação. As metas de 2020
referentes à renovação do website, newsletter e revista
foram alteradas, pois foram atingidas nesse ano. Em
2021, foram atingidas as metas propostas referentes aos
objetivos de fortalecer o posicionamento da Plataforma
enquanto interlocutor e referência do setor (através da
divulgação do trabalho de advocacy na comunicação
externa - nomeadamente no website, órgãos de comunicação social, newsletter - e junto das Associadas); melhorar o acesso das ONGD a informação e conhecimento
relevante para a sua sustentabilidade e incremento de
boas práticas (através da frequente divulgação de formação sobre oportunidades de capacitação e recursos
para a sustentabilidade organizacional e boas práticas,
nomeadamente na Informação Semanal); e aumentar
a visibilidade do setor do Desenvolvimento e do trabalho da Plataforma e das ONGD (através do aumento
da presença da Plataforma nos órgãos de comunicação
social e do alcance dos canais digitais, e da divulgação
do trabalho das Associadas).
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Ainda ao nível da dinamização das redes sociais e
do website, e no sentido de diversificar os formatos de
comunicação, foi elaborado o vídeo “Por uma Europa
aberta, justa e sustentável no mundo”, em colaboração
com a Bagabaga, sobre o trabalho realizado pelas
ONG beneficiárias do mecanismo de subgranting, como
mencionado anteriormente. Através da recolha de
testemunhos e de imagens de algumas das atividadeschave das iniciativas apoiadas, o vídeo constrói uma
narrativa que dá a conhecer os projetos e convida à
reflexão e ação crítica perante as temáticas abordadas
pelos projetos.

E i xo C omunicação E xte rna

um aumento relativamente ao ano anterior (média
de 956). Analisando dados recentes, a Newsletter
conta com 3.737 subscritores.

A . 4. 1 . 1 . 3 E dição e divulgação
da R e vista da Pl atafor ma

Em 2021, a revista da Plataforma teve duas
edições: “Relações União Europeia-África:
Que Futuro?” e “Igualdade de Género e
Desenvolvimento”

A edição “Relações União Europeia-África: Que
Futuro?”, foi lançada em junho. O total de acessos a esta
edição, incluindo à sua versão em inglês, foi de 1.460.
A edição “Igualdade de Género e Desenvolvimento”,
lançada em dezembro, contou um total de 795 acessos
até 31 de dezembro de 2021.
A . 4 . 1 . 1 . 4 G estão d o Di r etór io das ONG D

A secção do site “ONGD Associadas” - equivalente
ao antigo “diretório” -, é composta por duas secções:
a Lista das Associadas e respetivas páginas, e a
Página “Gráficos e Mapas”. Ao longo de 2021, as
duas secções contaram com um acesso acumulado de
22.809, representando um aumento em relação a 2020
(19.304 sessões). Ao longo do ano, a secção “ONGD
Associadas” foi divulgada através de publicações nas
redes sociais, assim como foram enviados pedidos e
avisos às Associadas no sentido de atualizarem as suas
páginas de Associada.

A .4.1.1.2 E l aboração e divulgação

A .4.1 .2 Dinamização das rel aç ões

da Newslet ter da Pl ataforma

c om os meios de c omun icação em

Ao longo do ano foram enviadas 11 newsletters
externas mensais, com artigos sobre temas relevantes
para o setor, divulgação de atividades da Plataforma
e agenda de eventos. A taxa de abertura da Newsletter
manteve-se nos 35%, o que corresponde a uma
média de 1.079 acessos por newsletter, representando

P ort ugal

No quadro da relação da Plataforma com os media,
foram dinamizados contactos com jornalistas e enviados
comunicados de imprensa, e propostos artigos de
opinião e entrevistas, sempre que adequado. O trabalho
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desenvolvido junto dos órgãos de comunicação social ao
longo de 2021 materializou-se em 106 referências nos
media, o que representou um aumento relativamente a
2020, em que a Plataforma teve 74 referências.
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A.4.2 Realização de
campanhas temáticas
de comunicação externa
Foram concebidas e implementadas duas campanhas
de redes sociais no âmbito do Projeto Presidência do
Conselho da UE “Por uma Europa aberta, justa e
sustentável no mundo”.
A primeira campanha decorreu em abril e maio e
teve por objetivo dar a conhecer a sensibilizar para o
debate sobre as novas tendências da Cooperação para
o Desenvolvimento, advogando por uma abordagem
ao desenvolvimento que seja integrada, coerente e
centrada nas pessoas, baseada em parcerias genuínas,
e financiada com base num modelo de financiamento
para o Desenvolvimento, que tenha por objetivo central
a redução da pobreza e o combate às desigualdades.

A segunda campanha decorreu no mês de junho e
incidiu sobre o tema das relações UE-África. No âmbito
da nova estratégia conjunta África-UE e finalização
do acordo pós-Cotonu, e com base no estudo União
Europeia e África: Rumo a uma parceria “entre
iguais”?. Esta campanha teve por objetivo informar
sobre as relações UE-África (contexto histórico,
desenvolvimento e impacto global da mesma) e advogar
por uma parceria genuína.

No âmbito da participação da Plataforma no Fórum
da Sociedade Civil para os ODS, foi ainda partilhada
uma terceira campanha. Esta campanha decorreu no
mês de setembro, no período pré-eleições autárquicas
e no mês em que se assinalou o 6.º aniversário da
Agenda 2030 e dos ODS, com o objetivo de colocar
o Desenvolvimento Sustentável no centro da agenda
política local.
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Seguimento
de indicadores
de avaliação
Na sequência da criação, em 2019, de um Sistema
de Monitorização e Avaliação do Quadro Estratégico e
Operacional 2018-2022 (incluindo o Plano Estratégico
2014-2018 e o Contrato Programa 2018-2022) da
Plataforma Portuguesa das ONGD, no quadro do
qual foram definidos indicadores de avaliação a serem
analisados anualmente ou bienalmente, procede-se
abaixo à sistematização dos principais indicadores
aferidos relativamente ao ano de 2021.
A avaliação e análise de indicadores resultou de
análise documental e das respostas de 38 ONGD
Associadas a um questionário de avaliação anual
realizado relativamente ao ano de 2021.
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Rel evância e c oerência

Perceção sobre os aspetos mais valorizados pelas
ONGD na execução do Plano Estratégico e dos
Planos de Atividade Anuais
Entre os aspetos mais valorizados referidos pelas
Associadas no questionário, destacam-se os seguintes:
capacitação/ações de formação (29 Associadas, 77%);
comunicação interna (regularidade e conteúdos
relevantes) (27 Associadas, 71% dos inquiridos);
ações de partilha (20 Associadas, 51%); ações de
advocacy/influência política (19 Associadas, 54%);
acompanhamento às ONGD (12 Associadas, 33%) e
grupos de trabalho (12 Associadas, 31%).

Perceção sobre nível de resposta do trabalho
da Plataforma às necessidades das ONGD
No quadro da avaliação da coerência/relevância do
trabalho da Plataforma, e procurando perceber da sua
utilidade, no questionário de avaliação anual relativa
a 2021, questionou-se as ONGD sobre a sua perceção
relativamente ao nível de resposta dado pela Plataforma
às necessidades por estas sentidas. Os resultados
apontam no sentido de confirmação de que o trabalho
da Plataforma responde às necessidades das ONGD de
forma muito satisfatória, com um nível de resposta de
82% para as pontuações 4 e 5, numa escala de 1 a 5.

Ef iciência

Perceção dos fatores críticos favoráveis ou
desfavoráveis da eficiência do Plano Estratégico
e dos Planos de Atividade Anuais
Não obstante a diversidade de respostas ao
questionário, podem resumir-se nos pontos
apresentados em seguida:

Fatores

Fatores

favoráveis

desfavoráveis

/ Comunicação com as
associadas e comunicação
externa
/ RH do Secretariado
(disponibilidade, empenho,
profissionalismo e expertise)
/ Proximidade com
as Associadas
/ Possibilidade de participação nas atividades em
regime online
/ Ações de formação
/ Estabilidade financeira
decorrente do Contrato
Programa
/ Conhecimento e proximidade de decisores

/ Poucos recursos
(financeiros e RH)
/ Falta de participação
generalizada das Associadas e dificuldade de
resposta a um grupo
heterogéneo de membros
da Plataforma
/ Pouca influência e
reconhecimento fora
do setor
/ Dificuldades de proximidade e comunicação
com as ONGD fora
de Lisboa
/ Dificuldade de articulação entre as diferentes
Associadas
/ A multiplicidade
de assuntos e temas
/ Dificuldade em
encontrar estratégias
alternativas de abordagem às Associadas
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Eficácia

Taxa de concretização das atividades
previstas, total e por eixo
A taxa de concretização das atividades previstas
foi de 93% em 2021, representando a realização
da quase totalidade das atividades previstas no
Plano de Atividades de 2021. A situação pandémica
contribuiu em larga medida para a impossibilidade de
cumprimento total das ações previstas, devido ao tipo
de metodologia planeada para a sua execução.

N.º de pessoas envolvidas nas atividades de formação
e eventos de capacitação (conferências, seminários e
sessões temáticas) promovidas pela Plataforma
Participaram 809 pessoas nas atividades formativas
e eventos de capacitação realizados pela Plataforma.

N.º de associadas e de outras entidades do setor envolvidas nas atividades de formação e eventos de capacitação (conferências, seminários e sessões temáticas)
promovidos pela Plataforma
Ao longo de 2021, 556 entidades participaram
nas atividades formativas e eventos de capacitação
realizados pela Plataforma.
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N.º de associadas e outras ONGD que participam
em espaços de partilha da Plataforma
A Plataforma dinamizou 20 espaços de partilha em
2021, nos quais participaram 61 ONGD Associadas.

N.º de publicações e posicionamentos produzidos e
divulgados pela Plataforma
A PPONGD elaborou e divulgou 49 artigos e
posicionamentos em 2021, o que representou um
aumento de cerca de 100% relativamente a 2019.

N.º de reuniões e encontros com atores externos na área
do desenvolvimento/ N.º e tipologia de convites recebidos pela PPONGD para participação em eventos,
reuniões e outras ações na área do desenvolvimento/
Nº de eventos e de reuniões com decisores no âmbito
do desenvolvimento nacionais e internacionais em
que a Plataforma participa
Em 2021, a Plataforma participou em 293 reuniões,
encontros, conferências e workshops com atores externos
na área do desenvolvimento. Destas reuniões e eventos,
63 decorreram com decisores nacionais e internacionais
no âmbito do desenvolvimento. Ainda em 2021, a
Plataforma recebeu 255 convites externos para reuniões,
encontros, conferências e outras ações realizadas.

Perceção do nível de fortalecimento e reconhecimento
do papel das ONGD e PPONGD na definição e
monitorização das políticas no âmbito das suas
áreas de intervenção
Em relação a este indicador, as Associadas
inquiridas revelam continuar a percecionar um maior
reconhecimento da Plataforma do que das próprias
ONGD, tendo 95% selecionado os parâmetros
“médio, elevado e muito elevado” no caso da
Plataforma e 79% no caso das ONGD (seleção de
parâmetros “médio, elevado e muito elevado”). No
entanto, ambos os valores representam um aumento,
relativamente a 2020, na perceção das Associadas
do reconhecimento da Plataforma e das ONGD na
definição e monitorização das políticas na área do
desenvolvimento.
Mudanças e Impac to

Perceção do nível de fortalecimento do papel das
ONGD e PPONGD nas relações institucionais
com outros atores do desenvolvimento
Neste campo, 100% das Associadas considera que
houve um fortalecimento do papel da Plataforma, tendo
selecionado os parâmetros “médio, elevado e muito
elevado” e 95% entende que houve um fortalecimento
do papel das ONGD. Verifica-se em 2021 um aumento
na perceção das Associadas relativamente ao nível
de fortalecimento do papel das ONGD nas relações
institucionais com outros atores do desenvolvimento.
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N. º de ONGD que identificam melhorias internas
decorrentes das ações de capacitação da Plataforma e
de outras ações de partilha
Das 38 ONGD que preencheram o questionário
de avaliação referente ao trabalho realizado em 2021,
79% identificam mudanças decorrentes das ações
de capacitação promovidas pela Plataforma, 85%
identificam mudanças devido às ações de partilha e
59% identificam mudanças decorrentes do trabalho
de advocacy da Plataforma.
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Alcance da comunicação digital da Plataforma
Em 2021, o alcance da comunicação digital da
Plataforma totalizou o valor de 513.305, que se refere
a visitas, visualizações, sessões e impressões em todos
os meios digitais: Website, Facebook, Linkedin, Twitter,
Newsletter, Revista e Informação Semanal. Regista-se um
aumento generalizado nos indicadores de comunicação
externa da Plataforma, nomeadamente no número
de subscritores da Newsletter (3.737 atualmente),
utilizadores do website (66.829 atualmente) e seguidores
do Facebook (15.724), Linkedin (3.867 atualmente) e
Twitter (858 atualmente).

N.º de notícias publicadas sobre o setor
Em 2021 houve 4.515 referências ao setor do
Desenvolvimento Internacional nos media portugueses,
representando um aumento relativamente a 2020
em que tinham existido 3022 referências ao setor, e
106 referências à Plataforma Portuguesa das ONGD,
quando em 2020 foram 74.
Susten tabi l i dade

N.º médio e tipo de iniciativas conjuntas
desenvolvidas pelas ONGD
Para avaliar do contributo da Plataforma para
a sustentabilidade das ONGD e das suas práticas,
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as Associadas foram questionadas sobre se realizam
atividades com outras ONGD. O resultado é positivo,
considerando o propósito da Plataforma de promover
a colaboração e a partilha, com 32 inquiridas (de 38)
a responder afirmativamente, e com um índice de
colaboração elevado, considerando que a colaboração
aconteceu maioritariamente em mais do que uma
iniciativa. Em termos do número médio de iniciativas
colaborativas realizadas em 2021, este foi de 11. O tipo
de iniciativas mais comuns centra-se em elaboração
conjunta de candidaturas (20), implementação de
projetos (19), organização de conferências/ seminários/
debates (14), participação em grupos de trabalho (11),
realização de ações de influência política (9) e na
participação em ações de formação e workshops (8).

Nível de contribuição das ações de capacitação e ações
de partilha promovidos pela PPONGD para a sustentabilidade e melhoria das práticas das ONGD
Quando questionadas sobre o nível de influência
das iniciativas promovidas pela Plataforma na
sustentabilidade da organização, 71% das Associadas
consideram ter uma melhoria da sustentabilidade das
suas organizações por influência média e elevada das
iniciativas da PPONGD, representando um aumento de
30% relativamente a 2020.

N.º de parcerias formais e informais com os atores
estratégicos da Política de Cooperação Portuguesa da
PPONGD

Realizado o levantamento do número de parcerias
informais e formais, concluiu-se que até 2018 foram
estabelecidas 24 parcerias entre a Plataforma e
outras entidades na área do desenvolvimento. Em
2021, 22 dessas parcerias mantiveram-se em funcionamento. A Plataforma continuou a apostar no
aprofundamento das parcerias existentes.
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dados
financeiros

42

dad os fi nance i ros

3º
Contrato
Programa

Projeto
Presidência
da EU

Internacional
Development
Summer Course

DevHack4Impact

26%

66%

1%

1%

113 690 €

295 786 €

4 908 €

3 644 €

ENED/
outros

Representação
em organismos
internacionais

Gastos de
estrutura

total

1%

2%

4%

100%

6 126 €

4 250 €

16 540 €

444 945 €

Distribuição dos gastos
por atividades/projetos
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dados
financeiros
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dad os fi nance i ros

Camões,
I.P.

U.E
Presidência
da U.E.

Fundação
Calouste
Gulbenkian

Fundos
próprios

26%

68%

2%

4%

119 793 €

312 235 €

8 552 €

17 715 €

Distribuição das receitas
por financiador

total

100%
458 296 €
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dados
financeiros
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dad os fi nance i ros

Fornecimentos
e serviços
externos

Gastos com
o pessoal

Outros
gastos

38%

40%

23%

167 461 €

176 698 €

100 786 €

Distribuição da
estrutura dos gastos

total

100%
444 945 €

ACEP As s o c i ação pa r a a

Chapitô

MSH M i s s ão S aú d e pa r a a H u m a n i da d e

C o o p e r ação E n t r e o s P ovo s

CIDAC C e n t ro d e I n t e rve n ção pa r a

Mund o a Sorrir As s o c i ação

ADDHU As s o c i ação d e D e f es a

o D es e nvo lvi m e n to A m í lca r Ca b r a l

d e M é d i c o s D e n t i stas S o l i dá r i o s

d o s D i r e i to s H u m a n o s

CPR C o n s e l h o P o r t u gu ês

P o r t u gu es es

ADIRN As s o c i ação pa r a o

pa r a o s R e f u g i a d o s

OIKOS C o op e r ação e Des e nvolvi m e n to

D es e nvo lvi m e n to I n t eg r a d o

EAPN P ortugal R e d e Eu ro p e i a

OMAS - Leigos Boa Nova

Anti-Pobreza

O b r a M i s s i o n á r i a d e Ação S o c i a l

Equipa d’África As s o c i ação

ORBIS C o o p e r ação e D es e nvo lvi m e n to

FCL F u n dação C i da d e d e L i s b oa

Proso cial As s o c i ação p ro m oto r a

FEC F u n dação F é e C o o p e r ação

d e i n st i t u i ç õ es s o c i a i s

pa r a o D es e nvo lvi m e n to, R ec u r s o s
e As s i st ê n c i a

FGS F u n dação G o n ça lo da S i lve i r a

Aid global Ac ção e I n t eg r ação

Fundação Bomfim F u n dação

pa r a o D es e nvo lvi m e n to G lo ba l

St e l a e O s wa l d o B o m f i m

AJAP As s o c i ação d o s J ove n s

Fundação Champagnat

d o R i bat e j o N o r t e

ADPM As s o c i ação d e D e f es a
d o Pat r i m ó n i o d e M é r to l a

ADRA As s o c i ação A dve n t i sta

Ag r i c u lto r es d e P o r t u g a l

Rosto Solidário As s o c i ação d e
D es e nvo lvi m e n to S o c i a l e H u m a n o

SAPANA
Saúde em P ortuguês
SOLSEF S o l S e m F ro n t e i r as

AMU Aç õ es pa r a u m M u n d o U n i d o

Fundação Teresa Regojo
para o Desenvolvimento

APDES Ag ê n c i a P i ag e t

GASP ORTO

Terras Dentro As s o c i ação pa r a

Girl Move P ortugal

o D es e nvo lvi m e n to I n t eg r a d o

pa r a o D es e nvo lvi m e n to

APF As s o c i ação pa r a o p l a n e a m e n to
da fa m í l i a

AP OIAR As s o c i ação P o r t u gu es a
d e A p o i o a Á f r i ca

Asso ciação AVOAR

GRA AL As s o c i ação d e Ca r ác t e r
S o c i a l e C u lt u r a l

Health4Moz H e a lt h fo r
M oz a m b i ca n C h i l d r e n a n d Fa m i l i es

ICE I n st i t u to das C o m u n i da d es

Asso ciação Cuerama

E d u cat ivas

Asso ciação FENIKS I l u m i n a r

IMVF I n st i t u to M a rq u ês d e Va l l e F lô r

a D i g n i da d e H u m a n a e o s D i r e i to s
Humanos

Asso ciação HELP O
Asso ciação PAR R es p o stas S o c i a i s
Asso ciação Ser Mais Valia
ATL AS As s o c i ação d e C o o p e r ação
pa r a o D es e nvo lvi m e n to

Cáritas P ortuguesa

IPAV I N ST I T U TO PA D R E A N TÓ N I O VI E I R A
K aringana Wa K aringana
As s o c i ação

LD L e i g o s pa r a o D es e nvo lvi m e n to
Médicos d o Mund o
Meninos d o Mund o
MONTE D es e nvo lvi m e n to
A l e n t e j o C e n t r a l , AC E

SOPRO S o l i da r i e da d e e P ro m o ção

TESE As s o c i ação pa r a
o D es e nvo lvi m e n to

UMP U n i ão das M i s e r i c ó r d i as
P o r t u gu es as

UNICEF C o m i t é P o r t u gu ês
pa r a a U n i c e f

URB-África O N G pa r a a C o o p e r ação
e D es e nvo lvi m e n to U r ba n o

VIDA
VITAE As s o c i ação d e S o l i da r i e da d e
e D es e nvo lvi m e n to I n t e r n ac i o n a l

VSF Ve t e r i n á r i o s S e m F ro n t e i r as
PORTUGAL

WACT We a r e C h a n g i n g To g e t h e r

