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O presente Relatório reflete o trabalho da
Plataforma das ONGD em 2018, ano em que uma
nova direção assumiu a gestão da organização,
em que terminou o período de vigência do Plano
Estratégico 2014-2018 da Plataforma e em que se
firmou um novo Contrato Programa entre a Plataforma Portuguesa das ONGD e o Camões IP para
o período 2018-2022.
Sendo assim, um ano de aumento da estabilidade e da sustentabilidade institucional, as atividades realizadas procuraram consolidar a ação
da PPONGD com vista à concretização dos três
objetivos do Plano Estratégico da Plataforma:
i) Reforçar a cultura de partilha e a coesão interna;
ii) Consolidar a capacidade de influência política;
iii) Assegurar a sustentabilidade organizacional
da Plataforma e das suas Associadas.
Este ano representa a consolidação do trabalho
da Plataforma, nomeadamente apostando numa
revisão dos mecanismos internos de partilha e coesão entre as associadas, de um investimento na capacitação entre pares, do lançamento dos primeiros passos de priorização reforço da dimensão de
influência política e articulação mais incisiva com
as autoridades governamentais e outros parceiros,
e de um investimento na produção de conteúdos de
comunicação externa e informação mais relevantes
para os desafios de advocacy e de capacitação da
Plataforma.

No que se refere à dimensão de reforço da
cultura de partilha e a coesão interna, a Plataforma
consolidou a sua capacidade de reflexão interna e
harmonização de conceitos, nomeadamente com
a conclusão do processo de atualização conceptual
sobre Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global. Também com o início da realização
da atividade de visitas às Associadas, a Plataforma
aproximou-se das suas Associadas e criou espaços
de comunhão e partilha individualizados que dificilmente aconteceriam de outra forma.
No que concerne a consolidação da capacidade de influência política, a Plataforma apostou na
elaboração de vários pareceres e cartas de posicionamento, que permitiram a sua afirmação como
interlocutor político do setor, dentre os quais se destaca o reporte nacional anual de análise da Cooperação Portuguesa à CONCORD, através da participação no Relatório Aid Watch da organização.
Na esfera da sustentabilidade organizacional da
Plataforma e das suas Associadas, a realização das
Jornadas Transfronteiriças de Educação para o Desenvolvimento com ONGD nacionais e de Organizações da Extremadura, permitiram o incremento
de uma reflexão mais alargada e o estabelecimento
de novas parcerias e oportunidades de articulação
futuras. Considera-se ainda importante destacar
a realização da Academia do Desenvolvimento,
evento que materializou a aposta da Plataforma na
vertente de capacitação entre pares, mas igualmente a continuação do Programa Bolsas de Formação
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Internacional, implementado em parceria com a
Fundação Calouste Gulbenkian, que possibilita
o alargamento de momentos de capacitação com
entidades formadoras de renome internacional, às
quais as ONGD não teriam acesso em Portugal.
Ainda neste âmbito, a construção, lançamento
e gestão do Diretório das ONGD, que reúne informação sistematizada do trabalho das ONGD Associadas da Plataforma projeta a sua ação e permite
externalizar possibilidades de parceria e compreender o trabalho realizado pelo setor em Portugal.
Considera-se ainda fundamental analisar os
dois projetos que a Plataforma se encontra a
implementar e que contribuem inequivocamente
para o aumento da sua sustentabilidade, o Projeto
“Europa no Mundo”, realizado em parceria com
outras 24 ONG europeias, e o Projeto “Platforms
Unite: Partnerships for Advocacy”, que nos permitiu
uma aproximação e trabalho em colaboração com
Plataformas de ONG congéneres de países lusófonos para, entre outras questões, reforçar a dimensão de advocacy e influência política da Plataforma.
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This Report reflects the work of the Portuguese
NGDO Platform in 2018, when a new direction
took over the management of the organization,
when the period of the 2014-2018 Strategic Plan
of the Platform ended and in which a new Framework Contract was signed between the Portuguese
NGDO Platform and Camões IP for the period of
2018-2022.
Thus, a year of increased stability and institutional sustainability, the activities undertaken
sought to consolidate PPONGD's action with a
view to achieving the three objectives of the Platform's Strategic Plan:
i) Strengthening the culture of sharing and
internal cohesion;
ii) Strengthening the capacity of political influence;
iii) Ensure the organizational sustainability
of the Platform and its Associates.
This year represents the consolidation of the
work of the Platform, namely by focusing on a
review of the internal mechanisms for sharing and
cohesion among the associates, an investment in
peer training, strengthening the dimension of political influence and more incisive articulation with
government authorities and other partners, and an
investment in the production of external communication and information contents more relevant to
the advocacy and capacity-building challenges of
the Platform.

With regard to the dimension of the culture of
sharing and internal cohesion, the Platform consolidated its capacity for internal reflection and
harmonization of concepts, namely with the conclusion of the process of conceptual updating on
Education for Development and Global Citizenship. Also, with the beginning of the activity of visits done to the Associates, the Platform approached
its Associates and created spaces for individual
communion and sharing that would hardly happen
otherwise.
With regard to the consolidation of its political
influence, the Platform focused on the elaboration
of various positioning papers, which allowed its
pronouncement as the main political interlocutor
of the sector, among which we can point out the
annual national report on Portuguese International
Cooperation, through the participation in CONCORD’s Aid Watch Report.
In the sphere of organizational sustainability of
the Platform and its Associates, the implementation of the Cross-Border Seminar on Development
Education with national NGDOs and NGDOs
from Spanish Extremadura, which allowed for a
broader reflection and the establishment of new
partnerships and opportunities for future articulation. It is also important to highlight the implementation of the Development Academy, an event
that materialized the Platform's focus on peer
training, but also the continuation of the International Scholars Training Program, implemented in
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partnership with the Calouste Gulbenkian Foundation, that represented the possibility of having
training courses with internationally renowned
training entities, to which Portuguese NGDOs
would probably not have access in Portugal.
Likewise, in this scope, the construction,
launching and management of the NGDO Directory, which gathers systematized information on
the work of the Platform’s Associated NGDOs, its’
projects and interventions and intensifies possibilities for partnership and to increment external understanding on the work carried out by the sector
in Portugal.
It is also considered fundamental to analyse the
two projects that the Platform is implementing and
that contribute unequivocally to the increase of its
sustainability, the Project “Europe in the World”,
carried out in partnership with 24 other European
NGOs, and the Project “Platforms Unite: Partnerships for Advocacy”, which has enabled the
Platform to work closely with NGO Platforms from
Portuguese-speaking countries and to strengthen
the advocacy and political influence of all these
Platform, among other issues.
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Conselho Fiscal

Eleito em dezembro de 2017 para o período 2018-2020

Composição dos
órgãos Sociais
em 2018

Leigos para o Desenvolvimento

Nuno Fonseca (Presidente)

Direção

Eleita em dezembro de 2017 para o período 2018-2020

VIDA - Voluntariado Internacional
para o Desenvolvimento Africano

Fundação Fé e Cooperação

Susana Réfega (Presidente)

Ana Gaspar Nunes (Vogal)
TESE, Associação para o Desenvolvimento

Cristina Machado (Vogal)2
CARITAS Portuguesa

mesa da Assembleia Geral

João Pereira (Vogal)

Eleita em dezembro de 2017 para o período 2018-2020

EAPN Portuguesa - Rede Europeia Anti-Pobreza

Joaquina Madeira1 (Vogal)

Oikos – Cooperação e Desenvolvimento

Pedro Krupenski (Presidente)

secretariado
da plataforma

MONTE Desenvolvimento Alentejo Central, ACE

Inácia Rebocho (Vogal)

ADRA Portugal

Cármen Maciel (Vice-presidente)

Diretora Executiva

Rita Leote (desde agosto de 2017)

Rosto Solidário

Paulo Costa (Vogal)

ACEP - Associação para
a Cooperação Entre os Povos

Saúde em Português

Ana Filipa Oliveira (Secretária)

Susana Jorge (Vogal)
Comité Português para a UNICEF

Francisca Magano (Vogal)

Responsável de Comunicação

Carlota Bicho (desde janeiro de 2018)
Responsável de Capacitação e Advocacy

Luciana Almeida (desde janeiro de 2016)
Responsável Administrativa e Financeira

Paula Aço (desde 1999)
Coordenador de Projeto

1

Durante o ano de 2018 a EAPN Portuguesa – Rede Europeia Anti-Pobreza substituiu o seu representante na Direção
da Plataforma, cumprindo o Ponto 4 do artigo 7º do Regulamento Eleitoral da Plataforma Portuguesa das ONGD.

2

Durante o ano de 2018 a TESE, Associação para o Desenvolvimento substituiu o seu representante no Conselho
Fiscal da Plataforma, cumprindo o Ponto 4 do artigo 7º do Regulamento Eleitoral da Plataforma Portuguesa das ONGD.

Pedro Cruz (desde agosto de 2017)
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Ampliar e
promover
a cultura
de partilha
e coesão
Ampliar e promover a cultura de partilha
e coesão entre Associadas da Plataforma
Portuguesa das ONGD, valorizando
a sua diversidade, promovendo o diálogo
e as parcerias, bem como consolidando
a Plataforma como uma organização aberta
e facilitadora do debate e intercâmbio com
outras organizações.
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Ampliar e
promover
a cultura
de partilha
e coesão

reunião
adida da
cooperação
de moçambique

gt
edcg

gt
aid
watch

gt
ética

reunião
grupo de
trabalho
agenda 2030
do forus

sessão
associadas
sobre contexto
de intervenção
em angola

sessão
de trabalho
com jorge
moreira da silva
(ocde)

gt
edcg

gt
aid
watch

gt
ética

encontro
gt aidwatch

fevereiro

janeiro

gt
ética

participação
encontro
das escolas
associadas
da unesco

março
participação
gaia model
united nations

cronograma

39º ag
plataforma

abril

gt
edcg
gt
aid watch
gt
ética

dezembro
visitas
às associadas
apf

atividades regulares
informação semanal às associadas
Todas as semanas (excepto em agosto,
que só houve uma info semanal).

40º ag
plataforma

novembro
gt
aid watch

gt
edcg

conferência
gene (intervenção
da plataforma) com
assinatura de pa
da ened

gt
ética

outubro
gt
aid watch

gt
edcg

gt
aid watch

gt
edcg

setembro

julho

junho

encontro
gts da
plataforma

gt
ética

gt
aid watch

maio
gt
edcg

gt
aid watch

gt
ética
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Organi zação de um encont ro
entre as ONGD que i ntegr am
os GT da Pl ataforma
Objetivo Específico

Promove r, e n tre as
As so ciadas , a partil ha de
in for mação, c ompe tê ncias
es pecí ficas e técn icas e a
apr e n di zage m de b oas
pr áticas, de mod o a
mel hor ar o s des e mpe n ho s .

No dia 20 de setembro de 2018 realizou-se o
Encontro dos Grupos de Trabalho da Plataforma (GT),
tendo contado com a presença de 18 representantes das
ONGD que integram os GT.
O Encontro de GT pretendeu promover uma reflexão interna sobre eventuais ações de melhoria no funcionamento dos grupos de trabalho, com o objetivo de
aumentar o nível de participação das associadas na vida

da Plataforma, consolidar a relevância e legitimidade
do trabalho da Plataforma (interna e externamente),
e melhorar a articulação do trabalho dos GT com as
prioridades de escala da organização.
No que se refere às melhorias e próximos passos
para o futuro da coesão da Plataforma e participação
das suas Associadas, os/as participantes consideraram
importante equacionar a implementação de outras
formas de colaboração e participação ativa, nomeadamente pela criação de grupos ad hoc ou task force, em que
as Associadas pudessem ser mobilizadas mais pontualmente e de acordo com necessidades concretas para as
quais sintam que podem contribuir.

9

Conclu são d o pro ces s o
de at ual ização conce p tual
sob r e Ed u cação para o
Desenvolvim ento/ E ducação
par a a Cidadania G lobal

No seguimento do trabalho iniciado em
2017, o renomeado Grupo de Trabalho
de Educação para o Desenvolvimento e a
Cidadania Global (GTEDCG) finalizou
o processo de revisão conceptual sobre
este âmbito, tendo resultado na elaboração da Narrativa de Educação para o
Desenvolvimento e a Cidadania Global,
a qual, na sequência de uma consulta às
Associadas, foi aprovada na 39º Assembleia
Geral da Plataforma Portuguesa das
ONGD, a 12 de abril de 2018. Esta atualização conceptual permite à Plataforma
das ONGD um posicionamento sobre o seu
entendimento de EDCG.
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R e forço d o e nvolvim e n to das
As s o ciadas no s G T int e rnos
O reforço do envolvimento das Associadas nos
Grupos de Trabalho foi uma prioridade ao longo de
2018, tendo-se verificado um reforço nos GT Aid Watch
e Ética, com a adesão de mais uma Associada a cada
GT em 2018 e com a concretização dos planos de trabalho definidos.

Grupo de Trabalho de Aid Watch
O GT Aid Watch reuniu regularmente ao longo do
ano e teve um papel fundamental no arranque da reflexão interna sobre a dimensão de advocacy e influência
política da Plataforma das ONGD, tendo sido responsável pela organização de um encontro interno intitulado
“Que advocacy queremos?”.
Este encontro teve o objetivo de refletir com as
Associadas sobre as prioridades e opções estratégicas
de advocacy e influência política da Plataforma para
o futuro. Considerando a necessidade de analisar o
contexto atual e os desafios que se colocam ao setor
do Desenvolvimento a nível nacional e internacional, o Encontro serviu igualmente para sensibilizar as
Associadas para a necessidade de priorizarem esta dimensão do trabalho e para compreenderem a exigência
técnica e temporal que representa o acompanhamento
dos temas da atualidade.
Através da realização de um exercício de análise
conjunta sobre as Forças, Fraquezas, Oportunidades e

Ampliar e promove r a cultura de parti lha e c oesão

Ameaças (análise SWOT) no contexto da Plataforma
das ONGD, foi possível aferir da opinião das
Associadas e iniciar um trabalho que se aprofundará
em 2019, com a definição de uma Estratégia de Advocacy
da Plataforma.
Os membros do GT envolveram-se ainda na elaboração da página sobre Portugal do Relatório Aid
Watch 2018 produzido pela Confederação Europeia
de ONG de Ajuda Humanitária e Desenvolvimento
(CONCORD) e lançado em Bruxelas em outubro de
2018, no qual são analisadas anualmente as tendências
da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) prestada
por países europeus. Este ano, as conclusões do Relatório
apontaram para a diminuição (em 4%) da APD da
União Europeia (UE) pela primeira vez em 5 anos.

Grupo de Trabalho de Educação para o
Desenvolvimento e a Cidadania Global
(GTEDCG)
Como referido no ponto A.1.4, o Grupo de
Trabalho finalizou no primeiro trimestre de 2018 a
Narrativa de Educação para o Desenvolvimento e Cidadania
Global da Plataforma. Este documento central para
o trabalho e posicionamento da Plataforma das
ONGD no que a esta área diz respeito, foi aprovado pelas Associadas, originando a renomeação do
GT para Grupo de Trabalho de Educação para o
Desenvolvimento e a Cidadania Global (GTEDCG).
A aprovação de uma nova Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento (ENED) 2018-2022,

em julho de 2018, encerrou um longo processo de concertação no âmbito da Comissão de Acompanhamento
(CAENED), na qual a Plataforma das ONGD se envolveu e contribuiu de forma significativa, tendo para tal
contado com a expertise e capacidade de reflexão do
GTEDCG.
A par do trabalho realizado no seio da CAENED,
o GTEDCG foi também determinante na definição do
Protocolo de Colaboração para Subscrição do Plano de
Ação da ENED 2018-2022, que foi assinado em novembro pelas Entidades Subscritoras do Plano de Ação
num evento público promovido pelo GENE em Lisboa.

Grupo de Trabalho de Ética
O Grupo continuou o trabalho de revisão da parte
processual do Código de Conduta, tendo terminado
o Guia de Autodiagnóstico e iniciado a elaboração do
questionário de Autodiagnóstico, sobre o qual não foi
possível auscultar as Associadas ainda em 2018.
Adicionalmente, o GT iniciou um processo de reflexão em torno da questão da salvaguarda de pessoas em
situação de vulnerabilidade, na sequência da necessidade de reforço de medidas de proteção de pessoas
em contextos de cooperação para o desenvolvimento e
ajuda humanitária, sob o desígnio do “dever do cuidado” (duty of care em inglês). Desta forma, o GT foi
responsável pela elaboração da Carta de Princípios sobre
Sistema de Proteção a Pessoas em situação de vulnerabilidade, a
qual foi alvo de correções no seguimento de um processo de consulta às Associadas e que será alvo de análise
em Assembleia Geral em 2019.
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Grupo de Trabalho de Ajuda
Humanitária e de Emergência
(GTAHE)
O GTAHE apoiou a Plataforma na análise de documentação enquadradora para procedimentos de candidatura, proposta pelo Camões IP, e emissão de pareceres, na sequência da criação de duas linhas adicionais
de cofinanciamento para projetos de ONGD na área da
Ajuda Humanitária e de Emergência.
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Organi zação de
reuniões temáticas
Objetivo Específico

Promove r um maior
e nvolvi m e n to das
As so ciadas na de fin ição,
aval iação e impl e me n tação
das ativi dades da
Pl ataforma .
Reunião com a nova Adida da Cooperação da Embaixada Portuguesa em Moçambique, Patrícia Pincarilho

Sessão com Associadas para validação dos eixos estratégicos de ação da Plataforma definidos no Plano Estratégico

As reuniões temáticas com Associadas realizadas
pela Plataforma em 2018 tiveram como propósitos
principais a concertação em torno de prioridades
da Plataforma e das ONGD e a criação de oportunidades de divulgação do seu trabalho e de articulação e influência a atores relevantes na área do
Desenvolvimento.

Reunião com Diretor da Direção de Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, Jorge Moreira da Silva
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R e al ização de
vis i tas às As s o ciadas

Adicionalmente, a Plataforma preparou um documento de apresentação da

Para a realização da atividade “visitas
às Associadas”, a Plataforma procedeu à
preparação de instrumentos específicos
para utilização nas visitas e registo de informações, nomeadamente um documento
que sintetiza a relação de cada Associada
com a Plataforma (Ficha de caracterização)
e um Guião de Visita, o qual foi organizado
sequencialmente em termos dos pontos a
abordar.
A visita às Associadas tem o objetivo de
apresentar a dimensão estratégica do trabalho da Plataforma, procurando também
atualizar o conhecimento que a organização detém da atuação das Associadas e da
sua expertise específica, ao mesmo tempo
que se consagra uma parte da visita para
acertar pormenores de ordem operacional,
os quais permitem melhorar a articulação
e o serviço que a Plataforma presta às suas
ONGD membro.

Plataforma e do trabalho que tem realizado e que se prevê para o futuro, para
enquadrar as Associadas durante a visita
e permitir uma adequação das intervenções às expectativas dos membros da
Plataforma.
Em final de 2018, dois elementos da
Direção e dois elementos do Secretariado
da Plataforma das ONGD realizaram a
primeira visita no quadro desta atividade à Associação para o Planeamento da
Família (APF).

12
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Avaliação F inal d o Pl ano
Es t r at ég ico da Pl atafor ma
2 01 4 - 2 01 8

resultados alcançados
média ponderada das respostas
3.58
3.74
4.13

os objetivos definiDos para
os eixos foram alcançados

3.45
3.61
4

os resultados definiDos para
os eixos foram alcançados

as expectativas da minha organização
em relação a esta dimensão de trabalho
da plataforma foram concretizadas

eixo 1
partilha e coesão

eixo 2
advocacy

eixo 3
sustentabilidade

5

4

3

2

1

3.38
3.69
4.03

0

No quadro da avaliação externa realizada ao
Contrato Programa 2014-2018, conduzida por Carlota
Quintão da Associação A3S entre março e junho de
2018, foi feita uma breve análise, através do recurso a
entrevistas com representantes de Associadas, à perceção destes representantes sobre a avaliação e perspetivas de redefinição do Plano Estratégico (PE). Como
já mencionado, a reflexão em torno da revisão do PE
fundamentou a realização de um momento participativo de consulta às Associadas, na Assembleia-geral de 12
de abril de 2018, para aferir do grau de concordância
das Associadas com as linhas estratégicas e objetivos
presentes no Plano Estratégico da Plataforma em vigor
até final de 2018.
Em outubro de 2018, arrancou o processo de avaliação final do Plano Estratégico 2014-2018 (PE) da
Plataforma, tendo-se contado com o apoio da consultora Logframe para o efeito. A Logframe preparou
um questionário de avaliação que foi preenchido pelas
Associadas da Plataforma, no qual solicitava a sua
opinião relativamente aos Eixos e prioridades do PE e
colocava algumas questões relativamente à revisão do
Plano Estratégico.
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As principais conclusões da avaliação apontam para
o reconhecimento de que o PE responde a uma necessidade real e que é reconhecida pela esmagadora maioria
das associadas e que é bem avaliado ao nível da pertinência, eficácia e com contributos positivos ao nível
da capacitação. O aspeto mais destacado na avaliação
refere-se ao facto de o PE ter permitido o reforço da
ação da Plataforma, dando maior coerência e foco à
sua ação. No entanto, as Associadas consideram que o
PE tem espaço para melhorias significativas, no que diz
respeito ao desenho dos objetivos e à mensurabilidade
dos mesmos, assim como à necessidade de uma maior
aposta na comunicação.
Em 2019 prevê-se a implementação de um processo de consulta às Associadas para elaboração do
próximo PE.
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governamentais da região da Estremadura (Espanha),

Objetivo Específico

C on soli dar a Pl ataforma

sença de 33 participantes portugueses e 29 participan-

Jornadas

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a

tes espanhóis, de diferentes territórios transfronteiriços.

Transfrontei riças

AUPEX – Associação das Universidades Populares

Durante os dois dias, as entidades presentes tiveram

de Educação para

da Estremadura, a CONGDEX - Coordinadora

a oportunidade de debater questões diversas ligadas à

Estremeña de Organizaciones No Gubernamentales

Educação para o Desenvolvimento, através de momen-

para el Desarollo.

tos de questionamento, reflexão e de participação.

o Desenvolvi mento
com ONGD nacionai s
e de outros países

ex ter no, c omo uma organi -

(Organizações
da Extremadura)

diálo g o e in te rcâmb io (par ce rias, al ianças e re l aç ões
estratég icas ) c om o s o u t ro s
ator es lo cais , nacionais ,
r egionai s e in te rnacionai s ,
c ong éne res d o s ec tor e d o s
s ec tores privad o e púb l ic o.

A segunda edição das Jornadas contou com a pre-

nomeadamente a AEXCID - Agencia Extremeña

P ortuguesa das ONGD, a nível

zação aberta e promotor a d o
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De forma a consolidar as relações de parceria, reafirmar o compromisso institucional e planear as atividades previstas para 2018, a RED-NETT reuniu-se no
final de 2017, no dia 7 de dezembro, nas instalações do
Camões IP., tendo-se avançado com a decisão de realizar uma segunda edição deste evento, recomendação
saída já da primeira edição.
A II Edição das Jornadas Transfronteiriças de
Educação para o Desenvolvimento, iniciativa da
RED-NETT, em colaboração do CEsA-ISEG,
realizaram-se assim nos dias 15 e 16 de março de 2018, em Lisboa. Desta rede fazem parte a
Plataforma Portuguesa das ONGD, o Camões I.P.,
e outras organizações da sociedade civil e entidades
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Ações de capacitação e promoção de parceiras
Concr e t ização das
at ividades pre vis tas
no Proje to “Europa
no Mun d o”
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Foram realizadas em 2018 duas sessões online de capacitação que tiveram como objetivo apresentar o projeto Europa no Mundo e perceber que outros projetos
/ atividades / iniciativas estão em execução, de modo
a explorar possibilidades de parceria ou complementaridade. Estas sessões contaram com a participação de
organizações da sociedade civil de diferentes áreas.

Workshops Regionais
O projeto Europa no Mundo prevê a realização de
workshops regionais que permitem trabalhar os ODS
com organizações de diferentes pontos do país, aproveitando para divulgar boas práticas regionais que podem
ser replicadas em diferentes locais. Em junho de 2018,
decorreu um workshop em Faro, organizado em conjunto com o Centro Europe Direct e a CCDR local. Este
workshop contou com a participação de 25 representantes de diferentes tipos de organizações do Algarve
e permitiu perceber de que forma os ODS estão a ser
integrados na estratégia de desenvolvimento regional
do Algarve, que reúne entidades de vários municípios
Algarvios, do Barlavento ao Sotavento.

Semana de Ação ODS
Assinalando o 3º aniversário da aprovação da
Agenda 2030 pela ONU, a Plataforma Portuguesa das

ONGD e a CPADA – Confederação Portuguesa de
Associações de Defesa do Ambiente, parceiras nacionais do projeto “Europa no Mundo”, organizaram um
conjunto de atividades que decorreram no Neya Lisboa
Hotel (único hotel a nível nacional com pegada de
carbono zero):
25 de setembro

Mesa redonda sobre a implementação e monitorização da Agenda 2030;
/ Mesa Redonda sobre Gestão Florestal e Desafios
para a Biodiversidade;
/ Apresentação do livro “Na minha Escola Cabe um
Mundo”.
/

29 e 30 de setembro

Workshop sobre Gastronomia Sustentável, (chef Fábio
Bernardino)
/ Oficinas de conceção de carimbos para crianças
(Catarina Correia Marques) e Desenho de Animais
(João Carvalho), utilizando materiais sustentáveis;
/ Workshop sobre a Defesa dos Direitos de Mulheres
e Raparigas no contexto da Agenda 2030 (Alexandra
Silva, Presidente da PpDM)
/

Mecanismo de Cofinanciamento
O projeto “Europa no Mundo” incluiu igualmente a
implementação de um mecanismo de Subgranting que
permitiu o apoio financeiro a pequenas ações ligadas aos
ODS, implementadas por Organizações da Sociedade
Civil nacionais. Em 2018 foram apoiados 3 projetos:

ONGD IN-LOCO: Cidades Sustentáveis Precisamse Agora! Em articulação com os eventos “Mercado
fora d’horas”, organizados em parceria com Junta de
Freguesia de Silves e Câmara Municipal de Silves,
foram organizadas as 2 ações de rua “É daqui?” e a
demonstração gastronómica Ver p’ra crer – comer local
por 1 euro (agosto e setembro de 2018)
/ ONGD GRAAL: O(ouvir), D(izer), S(aber)- a crescer até 2030 – Organização de um Workshop residencial
de 12 horas, distribuídas por 2 dias, sobre a Agenda
2030 e os ODS, com 30 jovens (com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos) de escolas da região da
Golegã. Pretendeu-se demonstrar a relevância dos ODS
face aos problemas atuais do mundo e as interligações
com a vida quotidiana (julho de 2018)
/ Corpo Nacional de Escutas: Scouts go Neutral App –
Construção de uma aplicação de telemóvel que ligue os
ODS aos percursos feitos pelos escuteiros que participam nas atividades do DRAVE - Centro de Escuteiros
de Arouca (outubro de 2018)
/

Oficina Residencial ODS
A crescer até 2030
Na sequência do sucesso da oficina organizada pelo
GRAAL, mencionada acima, com 30 jovens de escolas
da região da Golegã, e considerando relevante aprofundar as reflexões realizadas, foi organizada uma 2ª
oficina residencial em dezembro de 2018.
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Concr e t ização das
at ividades pre vis tas
no Proje to “Pl at form s
Un it e : Part n e rs hips
for Advo cacy”

O projeto Plataformas Unidas, cofinanciado pelo
Forus (Fórum Internacional das Plataformas Nacionais
de ONG – ex-FIP), pretende reforçar as ligações
existentes entre as Plataformas de ONG dos Países
Lusófonos e estabelecer as bases para a criação de uma
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Rede de Plataformas de ONG lusófonas para trabalho
conjunto em advocacy e capacitação mútua.
Foram mobilizadas 5 plataformas dos seguintes países,
adicionalmente à Federação de ONG de São Tomé
e Príncipe (FONG STP), que é parceira no projeto:
Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Timor Leste.
Foram realizados dois webinars com as plataformas
lusófonas participantes para explicar o projeto, estabelecer um acordo de colaboração que vinculasse as
organizações ao projeto e suas atividades e preparar a
atividade conjunta que se realizou em Portugal, em junho. Foi ainda elaborado um questionário online, que foi
preenchido por todas as plataformas, de identificação
de necessidades e expetativas relativamente à criação de
uma Rede de Plataformas de ONG Lusófonas.
Entre os dias 18 e 22 de junho, os seis representantes

das plataformas envolvidas no projeto participaram numa
visita a Lisboa no quadro da qual foi preparada uma
agenda de trabalho para a sua participação na Academia
do Desenvolvimento, evento organizado pela PPONGD.
No âmbito da Academia do Desenvolvimento, realizou-se uma Mesa Redonda com ONGD portuguesas
em que houve a oportunidade de perceber os desafios
que enfrenta a Sociedade Civil dos países onde intervêm as Associadas da Plataforma. Foram ainda realizados três workshops formativos sobre Advocacy, Liderança e
Boa Governação, nos quais participaram ativamente as
Plataformas lusófonas parceiras.
A presença de representantes das organizações
congéneres da PPONGD possibilitou a realização
de reuniões de influência política com agentes decisores portugueses na área da Cooperação para
o Desenvolvimento, nomeadamente com o Grupo
Parlamentar de Negócios Estrangeiros na Assembleia
da República, e de reunir com o Camões IP, com os responsáveis pela Cooperação Bilateral no Instituto.
Na reunião com a Comissão Parlamentar dos
Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas na
AR, pretendeu-se encetar um diálogo em torno das
prioridades de atuação da Cooperação Portuguesa nos
países lusófonos, na qual participaram representantes
da Plataforma das ONGD, da Federação de ONG de
São Tome e Príncipe (FONG STP), e das Plataformas
de Angola (FONGA), do Brasil (ABONG), de Cabo
Verde (Plataforma de ONG de Cabo Verde), de
Moçambique (Joint) e de Timor-Leste (FONG TIL).
A PPONGD envolveu-se muito no trabalho desta organização, nomeadamente tendo a Diretora
Executiva da PPONGD participado no Programa de
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Desenvolvimento de Liderança, programa de capacitação para líderes das organizações membro. Este
Programa é realizado essencialmente através da realização de webinars de partilha à distância e envolveu
12 dirigentes de Plataformas de vários países, nomeadamente de Portugal, Espanha, Hungria, Roménia,
Uruguai, Colômbia, Filipinas, Kiribati, Camboja, tendo
permitido uma troca de conhecimentos muito enriquecedora para a PPONGD, nomeadamente em termos de
uma maior consciência sobre os desafios que se colocam ao setor do Desenvolvimento e sobre estratégias
para envolvimento mais concertado da Sociedade Civil
em cada país. No quadro do programa, realizou-se
ainda um workshop presencial de 4 dias no âmbito da
Assembleia-geral do Forus, decorrida em Santiago do
Chile, entre 30 de setembro e 8 de outubro.
Como membros desta estrutura, a Plataforma
participa ainda no Working Group on Agenda 2030, que se
reúne trimestralmente online para definir a abordagem
política da organização no que concerne a Agenda
2030, nomeadamente trabalhando com os membros
a elaboração de Relatórios Sombra aos Relatórios
Voluntários dos países sobre a implementação dos ODS.
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Consolidar
a capacidade
de influência
política
Influenciar, coletivamente, os decisores políticos
nacionais, europeus e internacionais, de modo
a que estes melhorem as políticas e práticas de
Desenvolvimento. Enquanto entidade coletiva, mobilizar as partes interessadas e o público
em geral e promover um maior conhecimento
e compreensão sobre os temas da Cooperação
para o Desenvolvimento, Educação para o
Desenvolvimento e Ação Humanitária e de
Emergência, levando-os a agir contra a pobreza e
as desigualdades globais e a favor de um desenvolvimento sustentável. Promover e facilitar a existência de espaços, no âmbito da Sociedade Civil,
para dar voz àqueles que não a têm.
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Consolidar
a capacidade
de influência
política

reunião
ministério
do trabalho,
solidariedade
e segurança
social

reunião
cndh - mne
unesco
newsletter
de janeiro

newsletter
de fevereiro

janeiro

lançamento
da xv revista
da plataforma

embaixador
português
em angola

participação
partnership
fair em malta

newsletter
de março

sessão
devolução
da avaliação
externa do
cp no camões

abril

março

fevereiro

reunião
delegação
do cad para
avaliação
intermédia da
peer review
a pt

newsletter
de abril

abril

cronograma
maio

setembro
ag
forus
newsletter
de setembro

julho
participação
fórum da
cooperação

junho

newsletter
de julho

lançamento
da xvi revista
da plataforma

lançamento
diretório das
ongd

reunião
camões e
plataformas
lusófonas

outubro

newsletter
de outubro
participação
missão de
portugal
ao uruguai
do camões
sobre a ened

lançamento
da xvii revista
da plataforma

sessão
diretor de cooperação
internacional e política
de desenvolvimento
da devco, organizada
pelo camões

newsletter
de novembro

reunião
policy
direction
committee
da concord

novembro

media talks
comunicar
com liberdade
e responsabilidade

maio

reunião
comissão
negócios
estrangeiros
da ar e
plataformas
lusófonas
reunião
diretor da
plataforma
finlandesa
de ongd

workshop
projeto
presidência
organizado
pela concord

sessão
cine onu

participação
lef da
concord

webinar
relatório
aid watch
da concord

reunião
rdp áfrica

ag
concord

reunião
presidente
do forus

newsletter
de junho

newsletter
de dezembro

dezembro

apresentação
a plataforma
e a cooperação
para o desenvolvimento no curso de
formação adidos
de embaixada

reunião
presidente
do forus

newsletter
de julho

reunião
camões sobre
o relatório
avaliação
integração
de género na
cooperação
portuguesa

atividades regulares
reuniões maio, julho, setembro, novembro Comissão ENED; fevereiro, maio,
junho, julho, novembro, dezembro Camões (revisão Protocolo mne; revisão documentação ahe,
janeiro, novembro SENEC; abril, maio Coordinadora Espanhola; março, dezembro Presidente e vice Presidente do Camões;
maio, junho Parceiros do Projeto das Presidências (via Skype); julho, setembro, dezembro Plataformas do Sul da Concord; maio, novembro ESPA.
Comité Acompanhamento CP, operacional CP);

pareceres setembro, novembro PPONGD a PEC Angola e TL; junho, dezembro PPONGD na definição de novas linhas de cofinanciamento do Camões.
updates trimestrais abril, junho, julho Sociedade Civil para CIVICUS.
cop 24 novembro, dezembro Reunião APA e participação na COP.
oficinas maio, novembro ESPA
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Reforço d o diálo go
com agentes públicos
da Co operação e com
Objetivo Específico

Reforçar o pape l
da Pl ataforma das ONGD
e nquan to in te rlo cu tora
d o Estad o na de fin ição
das p olí t icas púb l icas
nas áreas de in te rve nção
da Pl ataforma,
pro curan d o c on trib uir
para q ue o s ec tor d o
Dese nvolvime n to c on tinue
a ser ve rdade irame n te um
d os pi l ares da P ol ítica
E x te rna P ortu guesa.

o Governo

Secretaria de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação
No que se refere ao relacionamento com a Secretaria
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, a
Plataforma realizaram-se duas reuniões em 2018, com o
intuito de apresentar a nova direção e rever alguns pontos importantes relativamente à política de cooperação
nacional e às prioridades manifestadas pelo Ministérios
dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente sobre a importância da APD e de perceber melhor o contexto da
cooperação delegada e suas implicações na cooperação
portuguesa; a elaboração dos Programas Estratégicos de
Portugal (PEC) com os países parceiros da cooperação
portuguesa; a importância de transformar o Fórum da
Cooperação num órgão verdadeiramente consultivo e de
incrementar o funcionamento dos Grupos de Trabalho
criados aquando da realização do último Fórum. Em
termos europeus, foi mencionada a importância da
definição do próximo Quadro Financeiro Plurianual e o
papel do setor privado neste âmbito, tendo a Plataforma
referido vários aspetos que se consideram dever ser tidos
em conta para a sua intervenção neste setor, nomeadamente a definição de princípios claros relacionados com
a defesa dos direitos humanos.

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua IP
Realizaram-se nove reuniões técnicas de trabalho
entre a Plataforma e a Divisão de Ação Humanitária,
Sociedade Civil e Cidadania (DAHSCC) do Camões
IP. Estas reuniões serviram essencialmente para esclarecer questões relativas à relação entre a PPONGD e
o Camões IP, à implementação do CP e para redefinir
estratégias de implementação e atividades a priorizar,
assim como para definir ações no âmbito da RED
NETT.
Em 2018, foi finalizado o processo de negociação
da revisão do Protocolo de Cooperação existente entre
o MNE e a Plataforma e apresentada a proposta de
3.º Contrato Programa para o quadriénio 2018-2022,
tendo os dois documentos sido assinados numa sessão
pública, em julho, durante a realização do Fórum da
Cooperação.
No âmbito da execução da avaliação externa ao CP
2014-2018, foi coorganizada uma sessão pública de devolução dos resultados preliminares com o Camões, que
contou com a presença de Associadas da Plataforma e
de outros atores que estiveram envolvidos no processo
de avaliação.
Adicionalmente, as reuniões com a DAHSCC permitiram refletir em torno da constituição do Comité de
Acompanhamento Estratégico do Contrato Programa e
para rever as propostas da Plataforma no que concerne
a documentação de candidatura para a linha de cofinanciamento de Ajuda Humanitária.
A Plataforma reuniu ainda duas vezes com o
Conselho Diretivo do Camões IP, com o Presidente
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e o Vice-presidente, para rever algumas das questões
importantes da agenda de advocacy da Plataforma,
como sejam a questão da APD e a priorização que a
Cooperação Portuguesa tem concedido aos projetos de
Cooperação Delegada, tendo servido novamente para
marcar uma posição em relação a dois dos principais
assuntos que preocupam as ONGD.
Com este objetivo, revelou-se fundamental a participação da Plataforma na reunião de avaliação intermédia do Peer Review do CAD / OCDE, realizada no
Camões IP em abril, e o envio posterior de um parecer
sobre o assunto, no qual se procurou analisar os principais pontos críticos da avaliação e transmitir a posição
da Plataforma sobre algumas questões, nomeadamente
relativas ao financiamento de projetos da iniciativa das
ONGD.
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Par t icipação no pro ces s o
de de f in ição d o Pl ano de
Ação par a concr e t ização
da nova Es t rat ég ia
Nacional de E ducação para
o Des e nvolvim e nto /E d ucação
par a a Cidadan ia G lobal
A Plataforma, através do seu Grupo de Trabalho
de Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania
Global, acompanhou o processo de elaboração da
nova Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento
(ENED), através da participação na Comissão de
Acompanhamento da ENED (CAENED), que integra ainda o GENE, o Camões IP e a Direção-geral de
Educação. Neste campo, a Plataforma participou em
várias reuniões de trabalho da CAENED, mas igualmente nas duas oficinas de consulta realizadas às Entidades
Subscritoras do Plano de Ação da ENED (ESPA), para
validação da proposta de ENED. Através da colaboração
do GTED, procedeu à partilha de contributos concretos para a elaboração do documento, sendo de destacar
a análise e recolha de contributos sobre os Objetivos
Estratégicos e Medidas propostas no novo Quadro de
Referência de ED.
No seguimento da finalização da ENED e da sua
aprovação por Resolução do Conselho de Ministros
n.º 94/2018, e consequente publicação em Diário da
República, 1.ª série — N.º 135 — 16 de julho de 2018, a
Plataforma continuou envolvida no processo de definição
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do Plano de Ação que pretende concretizar a ENED.
Este trabalho implicou a participação adicional em várias reuniões da CAENED e em dois dias de uma oficina
participativa com as ESPA, realizada em maio de 2018, e
outra oficina em outubro. Como referido no ponto A.1.5
do presente relatório, o Plano de Ação da ENED foi
subscrito através da criação de um Protocolo de Colaboração
para Subscrição do Plano de Ação da ENED 2018-2022, que
foi assinado em novembro pelas Entidades Subscritoras
do Plano de Ação.
Neste âmbito, a Plataforma procedeu à contratação
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, na pessoa
de La Salete Coelho, para a elaboração do Relatório
Anual Global de Atividades relativo à execução da
ENED relativamente a 2017. O processo de elaboração
do relatório envolveu uma ampla consulta por questionário a Associadas e às ESPA. O relatório foi ainda analisado e aprovado em sede da CAENED pelos seus membros
e divulgado posteriormente às partes interessadas.
No quadro deste trabalho, a Plataforma, representada
por uma Associada, foi convidada a integrar a missão
do Camões IP ao Uruguai em outubro, no âmbito das
relações de cooperação que estão a ser aprofundadas ao abrigo do Programa Ibero-Americano para o
Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul, nomeadamente
para a partilha de boas práticas no domínio da ED, a
partir do trabalho levado a cabo por Portugal neste campo, bem como promover a reflexão e o diálogo em ED.
A participação da Plataforma centrou-se na partilha da
nossa experiência enquanto representante da Sociedade
Civil envolvida na construção conjunta da ENED e respetivo Plano de Ação.

Par ecer es e car tas
de po sicionam ento
Adicionalmente, a Plataforma elaborou os seguintes
pareceres e cartas de posicionamento relativamente
a assuntos relacionados com a Cooperação
Portuguesa e processos relevantes para as ONGD:

/ Parecer da Plataforma em relação ao grau de cumprimento das recomendações do DAC/OCDE no quadro da
Avaliação Intermédia ao Peer Review de 2016, realizada pela
organização em abril de 2018, e participação em reunião no
Camões IP com equipa responsável do CAD/OCDE por esta
avaliação.
/ Carta para Primeiro-Ministro Português e para SENEC
sobre questões a consagrar no futuro Quadro Financeiro
Plurianual da EU.
/ Parecer da Plataforma em relação às prioridades setoriais
a incluir no Programa Estratégico de Cooperação de Portugal
com Angola e Timor Leste.
/ Pareceres da Plataforma relativamente às propostas de
documentação enquadradora e de implementação das linhas
de cofinanciamento do Camões IP em Ajuda Humanitária e
Ação de Emergência- Instrumento de Resposta Rápida, mencionados também no ponto B.1.3.
/ Resposta à Consulta Pública da ASAE sobre o
Regulamento BCFT Entidades Equiparadas 2018 – produção de parecer com apoio jurídico da Vieira de Almeida e
Associados (VdA).
/ Envio do Relatório Aidwatch “A Cooperação Portuguesa
no início da era pós-2015” para decisores, nomeadamente:
Presidente da Assembleia da República (AR); partidos com
assento parlamentar; Comissão Parlamentar dos Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas na AR.

A Plataforma subscreveu e divulgou os posicionamentos de advocacy da CONCORD, Forus e outras congéneres ou ONG Internacionais de referência e divulgou-os entre as Associadas, contribuindo para aumentar
o seu conhecimento sobre os assuntos que se relacionam
com o setor, nomeadamente:
/ Posicionamento da CONCORD face ao Quadro

Financeiro Plurianual da UE
/ EU Migration policy and cooperation with third countries in

the 18th October 2018 - European Council meeting
/ Posicionamento face aos Casos de Abuso e

Exploração Sexual no setor do Desenvolvimento
/ Divulgação da ferramenta EU Crystal Ball
/ Recomendações da CONCORD no âmbito do

Acordo UE-ACP
/ Recomendações da CONCORD para Política

Agrícola Comum
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R e p or t e nacional anual
de anál is e da Co ope ração
Por t u guesa à CONCOR D
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A Plataforma contribuiu para a análise das tendências da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD)
no panorama europeu, tendo disponibilizado dados relativos à APD nacional em articulação com o
Camões IP, e elaborado a country page relativa a Portugal
para ser incluída no Relatório europeu Aid Watch da
CONCORD, conforme referido anteriormente.
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Objetivo Específico

Influe nciar as re fl e xões
e as deci sões e m c on te x to s
int e rnacionais (C ONC ORD,
FIP, G CAP, etc .) e e m c on te xto s
nacionai s (E x : pl ataformas
da So ci e dade Civil ) de

Partici pação da Pl atafor ma

O u t r as at ividades

na CONCORD

não pr evistas, r eal izadas

Em 2018, a Plataforma procurou robustecer o seu
envolvimento na CONCORD, tendo participado
em todas as estruturas internas da organização.

COP 24 - Conferência das Partes à Convenção
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas

HUB 1

HUB 2

Sustainable Development
& Policy Coherence
for Sustainable
Development

Financing for
Development

Mónica Silva, IMVF

Pl atafor ma e pe l as s uas
As so ciadas .

Membro de Secretariado/
Direção

HUB 3

HUB 4

Promoting Civil Society
Space

Global Citizenship
Education & People
Engagement

Her mínia Ribeiro, IMVF

ac or d o c om a Visão e o s
Valores de fe n did o s pe l a
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Na sequência de anos anteriores, a Plataforma esteve
representada na COP 24, na sequência de um convite
endereçado pela Agência Portuguesa de Ambiente para
integrar a delegação nacional.
Para preparação da participação na COP, a
Plataforma reuniu em novembro com a Agência
Portuguesa de Ambiente e com a representante do
Camões à COP.

Ana Isabel Castanheira, IMVF

Inclusive Network Commit tee
Luciana Almeida Responsável de
Capacitação do Secretariado da Platafor ma

Comunication Community
Carlota Bicho Responsável de
Comunicação do Secretariado da Platafor ma

Policy Direction Commit tee
Susana Réfega Presidente da
Direção da Platafor ma

junho
Assembleia-Geral 2018

novembro
Learning and Exchange Forum 2018

Partnership Fair for Civil Society
Organisations in the Euro-Med Region
A participação neste evento, organizado pela
Plataforma de ONGD de Malta e realizado neste país
entre os dias 5 e 7 de março, decorre de um trabalho
que a Plataforma tem vindo fazer de reforço e de aproximação às Plataformas de ONGD do sul da Europa no
quadro da CONCORD, com a participação em várias
reuniões skype com estas Plataformas para definição de
objetivos e prioridades comuns. Este evento em Malta
teve como objetivo principal o aprofundamento de parcerias entre estas estruturas e a definição de eventuais
projetos e ações conjuntas no futuro.

Quorum Global
De entre as Plataformas de ONGD do sul da
Europa envolvidas através da CONCORD, a
Plataforma das ONGD tem uma relação especialmente próxima com a Coordinadora de ONG para el
Desarrollo de Espanha, colaborando na partilha de estratégias de trabalho tanto em termos internos, como
de concertação com entidades externas. Neste contexto, a Plataforma foi convidada a participar no evento
Quorum Global, que a Coordinadora se encontra a
estruturar em Espanha e que pretende incrementar a
aproximação da Sociedade Civil espanhola, com vista
à definição de prioridades comuns e para o fortalecimento do setor no país. A Plataforma esteve presente
e pode aprender sobre estratégias de mobilização de
outros atores e sobre dinamização de ações de concertação alargada, sendo que, no caso do Quorum Global, a
iniciativa juntou mais de 300 representantes de organizações de toda a Espanha. A Plataforma vai continuar
a acompanhar este trabalho em 2019.
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Objetivo Específico

C ontri buir para in formar
e se n si bi lizar a opin ião
pública p ortu guesa e m ge r al
e públ ic o s es pecífic o s
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No ano de 2018, foi dado início à definição de uma
Estratégia Comunicação. Com esta estratégia pretende-se criar as linhas orientadoras gerais para a comunicação da Plataforma, de forma a que possa servir melhor
os objetivos da organização. O processo da elaboração da estratégia de comunicação teve já início no 2º
semestre de 2018, através da análise de diagnóstico aos
suportes de comunicação já existentes.

Di nami zação d os supor t es de
comunicação da Pl atafor ma
Website, Newslet ter, Redes So ciais

r e l at ivam en te à imp ortância
e rele vância d o s te mas
que as ONGD trabal ham,
mot ivand o-o s a agir e a
c ontri bui r para a lu ta
c ontra a p ob re za e a
favor d o des e nvolvime n to
s ust e n táve l .

Website
Ao longo do ano, o website da Plataforma foi atualizado com regularidade. Para além das atualizações
regulares da homepage, publicações, e outros menus mais
visíveis, há a destacar a atualização frequente da secção notícias com artigos de conteúdos produzidos pela
Plataforma e com notícias das associadas, e da secção
Agenda, mensalmente atualizada com eventos relevantes
do setor. A página recrutamento, foi também regularmente atualizada com oportunidades de trabalho no setor.
Foi ainda criado um novo menu referente à Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que conta
com três submenus: o menu enquadrador “O que é a
Agenda2030?” o menu “Sobre o projeto Europa no
Mundo” e o menu “Recursos e Notícias”, como pode
ser visto na imagem ao lado:
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No que concerne às visitas ao website em 2018,
segundo o Google Analytics, contou-se com 45.822 utilizadores (número de pessoas que visitaram o website) e
84.402 sessões (número de visitas ao website – um mesmo
utilizador pode abrir várias sessões). Comparativamente
a 2017 (51.539 utilizadores e 24.043 sessões), verificou-se um aumento do número de sessões e uma quebra no
número de visitantes.
O principal canal através do qual as pessoas encontraram o website da Plataforma foi via motor de busca,
o que demonstra a boa posição do website da Plataforma.

Newsletter
Analisando os dados mais recentes, a Newsletter conta
com 2.882 subscrições ativas. Relativamente aos acessos,
comparativamente a 2017, verifica-se um aumento dos
acessos via website e uma diminuição de acessos via e-mail
(ver gráfico na página 26).

Redes Sociais
A página de Facebook da Plataforma tem vindo a
sofrer um crescimento contínuo e sustentado. A 1 de
janeiro de 2018, o número de pessoas que seguia a
página de Facebook era de 13115. Analisando os dados,
constata-se que no dia 31 de dezembro de 2018, a página contava com 13.915 gostos.
Relativamente a outros meios, a Plataforma tem
ainda uma página de twitter com 689 seguidores e uma
página no Linkedin.

c onsoli dar a capaci dade de i nfluê ncia p olí tica
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Aprofundam ento da re l ação
da Pl atafor ma com os M e dia
No âmbito desta atividade, manteve-se a dinamizou-se a relação com os media, nomeadamente através
de envio de comunicados de imprensa e prestações à
comunicação social perante solicitação. Durante o ano
de 2018, contabilizámos 18 referências à Plataforma
Portuguesa das ONGD nos meios online.
No sentido ainda de reforço com os Media, realizou-se ume reunião com o objetivo de fortalecer a parceria
com o programa “Agenda 2030” da RDP África.
Realizou-se ainda, no dia 8 de maio, o encontro
“Comunicar (com) Liberdade & Responsabilidade”, resultante de uma parceria entre a Plataforma Portuguesa
das ONGD, a ESCL e a DECO – Associação de Defesa
dos Consumidores. Dirigido a profissionais de comunicação de todas as áreas e a estudantes dos diversos cursos ligados ao jornalismo e comunicação da ESCL. Este
encontro contou com 100 participantes que debateram
diferentes temáticas ligadas aos desafios da comunicação e à comunicação no mundo de hoje. O encontro
terminou com uma conferência aberta ao público sobre
“A verdade dos factos na era da pós-verdade”, que teve
como orador o Prof. Doutor Diogo Pires Aurélio.
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E dição da Re vis ta

Const ru ção, l ançam ento e

Q uadr im es t ral da Pl ataforma

gestão d o Dir etór io das ONGD

CULTURA E DESENVOLVIMENTO
jan/fev 2018
número

15
16

Edição número XV (jan/fev)

“Cultura e Desenvolvimento”

Desigua
ldades e
Desenvol
vimento
Sustentá
ve
MAI /JUN
número

l

2018

set/out 2018

16

número

Edição número XVI (mai/jun)

“Desigualdades e Desenvolvimento
Sustentável”

A revista digital, publicada quadrimestralmente, é
dedicada às temáticas do desenvolvimento sendo que
cada edição tem um tema específico, com contributos
de diferentes entidades e com diferentes perspetivas.
Durante 2018, foram lançados três números da Revista.

Alimentação
e Agricultura Sustentável

No início do ano de 2018 deu-se por finalizado o
layout dos menus do Diretório das ONGD e a definição
das funcionalidades, processo já iniciado em 2017. Ao
longo do primeiro semestre, procedeu-se ao contacto
frequente com as Associadas, no sentido de acompanhar
o preenchimento completo das suas informações no Diretório. O Diretório das ONGD Associadas foi lançado
em junho, na Academia do Desenvolvimento. Ao longo
do resto do ano, foi sendo atualizado e divulgado.
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Partilha-se abaixo um exemplo de imagem usada na
divulgação do Diretório via redes sociais.
O Diretório está inserido num menu do website da
Plataforma, mas tem um endereço autónomo pelo que
as visitas ao Diretório são contadas separadamente às
visitas do website. Desde que foi lançado, o Diretório
contou com 2.272 utilizadores e 3.328 sessões.
Recebemos frequentemente pedidos de informação
acerca da intervenção das nossas associadas, e o diretório tem-se relevado muito útil na prestação destas
informações.

17

Edição número XVII (set/out)

“Alimentação e Agricultura Sustentável”

Os dados que podem ser consultados na página seguinte dizem respeito às visitas à página da edição da Revista
(“visitas”), às leituras online (“leituras”) e ao número de
downloads (“Downloads”). Estes dados foram recolhidos em
janeiro de 2019, e dizem respeito a todas as visitas, leituras
e downloads acumulados durante todo o tempo que cada
revista esteve online. A edição sobre “Desigualdades e Desenvolvimento” foi a edição com mais visitas e downloads.

diretório online

divulgação nas redes sociais
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website
e redes
sociais
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O u t r as atividades

atuali zação de

não pr e vis tas , re al izadas

fichas temática sobre
desenvolvi mento

Campanhas Temáticas
Foram realizadas duas pequenas campanhas nas
redes sociais da Plataforma:
/ Campanha Dia Internacional das Mulheres - Na
semana em que se assinalou o 8 de março de 2018, foi
desenvolvida uma campanha em articulação com o
projeto “Europa no Mundo”. A campanha focou-se na
centralidade e transversalidade da Igualdade de Género
na Agenda 2030 e consistiu em publicações nas redes
sociais, entrevistas e artigos.
/ Campanha do Dia Internacional dos Direitos
Humanos – Campanha temática nas redes sociais
no âmbito do 70º aniversário da Carta do Direitos
Humanos, com partilha de documentos, notícias,
vídeos, e outros conteúdos relevantes, no sentido de
informar sobre a Carta dos Direitos Humanos, nomeadamente na sua ligação com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.

A elaboração das fichas temáticas surgiu de um
esforço partilhado entre o secretariado da Plataforma,
o GTEDCG, o GT Aid Watch e o GT de Ajuda
Humanitária e de Emergência, em colaboração com o
ISEG e no âmbito do DS Lab.
Após análise das fichas temáticas da PPONGD
anteriores, compreendeu-se que seria essencial apostar
numa construção teórico-prática e dar preferência às
áreas de intervenção centrais das ONGD. Assim sendo,
foram produzidas três fichas temáticas sob os temas:
/ Ajuda Humanitária e de Emergência;
/ Cooperação para o Desenvolvimento;
/ Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania
Global.
As fichas apresentam algum grau de inovação
pelo mecanismo de elaboração subjacente, que junta
a Academia (um lugar privilegiado para a produção
de conhecimento teórico) e os atores do terreno, as
ONGD, com experiência de campo e conhecimento
mais prático.
A apresentação pública das Fichas decorreu durante
a sessão ShareN’go da Academia do Desenvolvimento,
no dia 20 de junho.

1

1
1

1
1

1
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Assegurar a
sustentabilidade
organizacional
da Plataforma e
das suas Associadas
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Melhorar a eficácia da ação da Plataforma e das
suas Associadas através da construção de critérios éticos, comportamentais, organizacionais e
de ação. Construir mecanismos de aprendizagem
para ampliar as capacidades e as competências
da Plataforma e das suas Associadas, de modo a
construir organizações sólidas, eficazes, independentes, resilientes e capazes de reagir à mudança.
Construir mecanismos de partilha de recursos, de
alianças e de busca de mecanismos diversificados
de financiamento.
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Assegurar a su ste ntabi li dade organi zacional da Pl ataforma e das suas Asso ciadas

formação
web tools

workshop
ligação
entre ods
e economia
social

reunião
representação
portuguesa
permanente
na ue

formação
proteção
de dados

workshop
eea grants

conferência
aliança ods

janeiro

reunião
associação
transparência
e integridade

fevereiro

março

Assegurar a
sustentabilidade
organizacional
da Plataforma e
das suas Associadas
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cronograma

mesa redonda
plataformas
lusófonas
no âmbito da
academia do
desenvolvimento
participação
evento de diálogo
estrututurado entre
ongd portuguesas e estremanhas sobre edcg

julho

jornadas
transfronteiriças
de ed
webinar
mecanismo
subgranting
do projeto
europa no
mundo

junho
academia do
desenvolvimento

apresentação
da plataforma
no fórum de
inserção
profissional
do iscte

reunião
projeto
plataformas
unidas com as
plataformas
lusófonas

abril

maio
formação
security risk
management

reunião
aliança ods

action week
comemoração
dos ods

workshop
principais
desafios
jurídicos
para as orformação
ganizações
advocacy
terceiro
e influência
setor
política, nível 1

setembro

outubro

participação
mesa redonda
sobre “sociedade
civil, educação e
desenvolvimento
sustentável: reflexões, desafios
e oportunidades
no âmbito da
agenda 2030

formação
para secretariado
sobre o rgpd

moderação de painel
seminário europa d3: dignidade,
democracia e direitos humanos

reunião
welever

novembro

evento
encerramento
eea grants
2009-2014

reunião
diretor da
plataforma
de ong do
benim

participação
seminário “o trabalho digno e a
agenda 2030 para
o desenvolvimento sustentável”,
reunião
orador pedro
cm seixal
cruz

reunião
centro
norte sul

reunião
comissão de
acompanhamento
eea grants

sessão
sobre a
plataforma
das ongd
numa aula de
licenciatura
serviço social
da ucp

workshop
ods na golegã
“ouvir, dizer, saber - a crescer
até 2030”

dezembro

reunião
fórum da
sociedade civil
para os ods

reunião
organização
de estados ibero
americanos

atividades regulares
reuniões fevereiro, março, abril

Camões e RED NETT

webinar junho, outubro, novembro

Participação no Programa Desenvolvimento
de Liderança do Forus.
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Fi nali zação d o pro cesso
partici pativo para a definição
de um Código de Cond u ta par a
Objetivo Específico

as Asso ciadas da Pl atafor ma
pelo GT Ética

El abor ar e apl icar
um C ódig o de C on du ta
par a as ONGD, q ue de fina
um c onjunto de
pro cedi m en to s e valores
vincul ativo s para as
As so ciadas da Pl ataforma .

O Grupo de Trabalho de Ética foi responsável pela
elaboração do Código de Conduta das ONGD da
Plataforma, cuja versão final foi validada e aprovada em
Assembleia-geral de 29 de março de 2017. No seguimento dessa aprovação, e para permitir a implementação do Código de Conduta pelas Associadas, o GT
procedeu à elaboração de um manual de informações
processuais que foi complementado por um guia de
autodiagnóstico. O guia de autodiagnóstico foi elaborado durante 2018 e em 2019 o GT elaborará o questionário de diagnóstico. A finalização destes instrumentos
permitirá a entrada em vigor do Código de Conduta
em 2019.
Como referido anteriormente, tendo em conta vários
desenvolvimentos decorridos no setor a nível internacional no que concerne a salvaguarda de pessoas vulneráveis e o trabalho que a CONCORD se encontra a realizar com os seus membros, o GT elaborou em maio de
2018 a Carta de Princípios sobre Sistema de Proteção a Pessoas
em Situação de Vulnerabilidade, a qual foi objeto de consulta
interna e apresentada aquando da Assembleia Geral de
dezembro de 2018. Em 2019, continuar-se-á a trabalhar
neste campo para a integração da Carta como anexo ao
Código de Conduta da Plataforma das ONGD.
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I mplementar um conjunto
de ações de capaci tação
Objetivo Específico

Bolsas de Formação

Im ple m entar um
Pro g rama de Capacitação
que c ontrib ua para me l hor ar

“É uma excelente ferramenta/oportunidade para trazer conhecimento
válido e atual para dentro das nossas

a org an i zação in te rna das

organizações, que, se não for através

ONG D, a sua capacidade

a este patamar de formações.”

ope racional e a e ficácia e

da bolsa, mais dificilmente têm acesso

formanda das bolsas internacionais

s uste n tab il idade d o trabalho
que dese nvolve m.

profissionais de ONGD nas seguintes áreas temáticas: Financiamento Europeu para Organizações
da Sociedade Civil; Avaliação de impacto: que diferença fizemos?; Teoria da Mudança e Planeamento
Estratégico; Monitorização e Avaliação Avançada;
Teoria da Mudança e Planeamento Estratégico;
Certificação em Gestão de Projetos; Curso Major de
Fundraising.

Esta iniciativa visa apoiar, financeiramente, a inscrição de profissionais das ONGD em cursos de formação
de curta duração que decorrem em outros países, preferencialmente em países da União Europeia, e sejam
ministrados por entidades de referência internacional.
O apoio concedido pelas entidades promotoras (Plataforma das ONGD e Fundação Calouste
Gulbenkian) consiste no pagamento do valor da inscrição na ação de formação e do alojamento durante a
duração do curso de formação (no montante máximo
de 1500 euros por participante), sendo encargo das
organizações proponentes o pagamento da viagem.
A edição de 2018 deste concurso proporcionou oportunidades de formação internacional a 7

Ação de formação em estratégias de ‘Advocacy’
9 e 10 de outubro – 14 participantes

A formação em Advocacy e Influência Política contou
com a presença de várias associadas. Fez parte de um
programa de dois níveis, sendo que esta ação de nível
1 foi ministrada pela Stone Soup, com o objetivo de
capacitar as ONGD para as noções e instrumentos essenciais desta temática, tendo sido mais orientada para
profissionais com pouca experiência e conhecimentos
nestas matérias.
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Development Academy
20 e 21 de junho - 139 participantes

Após a adoção de diferentes designações para este
evento, a Plataforma optou por lhe atribuir a designação em português, para que refletisse de uma forma
mais imediata (do ponto de vista da comunicação externa) os objetivos do evento.
Assim, a Academia do Desenvolvimento organizada
e realizada pela PPONGD, assentou no pressuposto de
que a mudança é necessária, face aos novos desafios do
Desenvolvimento, e que as pessoas, as organizações e a
sociedade de uma forma geral, dispõem de capacidades
para provocar essa mudança sustentável, justa e equitativa. Partindo de uma metodologia de capacitação de
pares, cada participante teve a possibilidade de definir
os seus próprios objetivos de capacitação, numa lógica
de criação de valor partilhado, com base nas soluções e
opções apresentadas dentro do programa da Academia.
O evento contou com a colaboração de várias/os cidadãs e cidadãos, entidades e atores do
Desenvolvimento, na construção e na facilitação de
uma proposta “bastante abrangente e diversificada,
potenciadora de reflexão e conhecimento” (segundo
um participante), procurando trabalhar capacidades
tão diversas como as de avaliação, no Workshop Advanced
Monitoring and Evaluation; as de gestão da mudança,
como no Workshop Theory of Change; ou as capacidades
de trabalho em rede, como foi o exemplo da “Mesa
Redonda sobre o papel da Sociedade Civil”, que trouxe
as Plataformas da Sociedade Civil de países lusófonos à
conversa com as ONGD portuguesas. Apostou-se ainda
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no fortalecimento das capacidades de criação e acompanhamento de políticas, com a realização de uma
Sessão de Debate sobre a implementação dos ODS e
com o Workshop sobre Advocacy e Influência Política.
No âmbito da Academia do Desenvolvimento, a
Plataforma realizou no dia 21 de junho uma sessão do
CINE ONU, em parceria com o Centro Regional de
Informação das Nações Unidas (UNRIC), tendo sido
projetado o 3º episódio do documentário “2077 – 10
segundos para o futuro”, produzido pela RTP.

Assegurar a su ste ntabi li dade organi zacional da Pl ataforma e das suas Asso ciadas

O sucesso do evento, relatado pela maioria dos
participantes, confirma que os processos de capacitação
da Plataforma devem cada vez mais assemelhar-se a iniciativas alternativas como a Academia, trabalhando com
e na complexidade e diversidade de visões, de experiências, de competências, dentro do sistema e fora dele.

Formação em Webtools 2.0
10 e 11 de janeiro – 10 participantes
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Formação Proteção de Dados e Privacidade
30 de janeiro - 47 Organizações da
Sociedade Civil, 48 participantes

O Curso de formação em Gestão de Webtools 2.0
foi concebido pela KEY Corporate e adveio da necessidade de atualização dos profissionais das ONGD portuguesas no que respeita o uso das ferramentas online na
sua prática profissional.
A formação procurou aferir a necessidade de adaptação à evolução tecnológica que a gestão de projetos
e de informação requer no dia-a-dia dos gestores e
técnicos de ONGD. A versatilidade de funções requerida na sua prática profissional, a importância da gestão
do trabalho à distância, a atualização constante que a
inovação tecnológica requer atualmente, faz com que
muito rapidamente os profissionais deixem de dominar
eficaz e eficientemente as ferramentas digitais e online com que trabalham e / ou desconheçam a grande
variedade de ferramentas que podem permitir melhorar
as suas tarefas e funções profissionais, e por consequência ter impacto nos projetos que gerem.

O curso de formação em Proteção de Dados e
Privacidade, realizado pela VdA, Vieira de Almeida e
Associados, adveio da necessidade de atualização dos
profissionais das ONGD portuguesas no que respeita
ao regime de proteção de dados pessoais instituído pelo
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu
e do Conselho de 27 de abril de 2016. Foi ministrado e
organizado em parceria com a Plataforma e o Centro
Português de Fundações.
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Ações de formação
não pr e vis tas , re al izadas

Formação em Proteção de Dados
4 e 8 de maio, Lisboa - 5 elementos do
secretariado da Plataforma

Esta formação destinou-se ao secretariado da
Plataforma, de modo a permitir analisar os procedimentos atuais em termos de proteção de dados e privacidade
e perceber o que era necessário fazer para poder garantir
o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de
Dados, traçando um plano para a implementação do
RGPD, com o preenchimento de um guia institucional e de
apresentação de soluções e sugestões concretas de atuação.

Workshop de Introdução à Gestão de Riscos
de Segurança no setor do Desenvolvimento
6 de junho - 13 participantes

Este workshop introdutório teve como objetivo capacitar os participantes sobre gestão de riscos de segurança para ONGD que trabalham a nível internacional,
tanto em termos estratégicos como em termos de gestão
diária. Com base no guia EISF Security Risk Management,
um guia básico para ONG de menor dimensão, o debate
gerado no workshop ajudou a desmistificar o processo de
gestão de riscos de segurança, especialmente reconhecendo as limitações de organizações de menor dimensão.

Assegurar a su ste ntabi li dade organi zacional da Pl ataforma e das suas Asso ciadas

No workshop foram abordados os principais elementos de uma estrutura básica de gestão de riscos de segurança, permitindo apoiar as ONGD na transposição
das suas obrigações de cuidado, com recursos humanos
em contextos internacionais, para os principais processos e ações da organização, potenciando a segurança e
a proteção dos seus colaboradores e voluntários nacionais e internacionais.
O workshop foi conduzido por Lisa Reilly, Diretora
Executiva do European Interagency Security Forum.

Workshop formativo principais desafios jurídicos
para os Organizações do Terceirßo Setor

Encontro Formativo de Educação
para o Desenvolvimento
5 e 6 de abril, Coria, espanha

A Plataforma Portuguesa das ONGD participou
numa ação de formação sob o tema “Mejorando en las
relaciones y herramientas didácticas para una Educación
Emancipadora”, levada a cabo pela CONGDEX
(Coordinadora da Extremadura espanhola). Para além
dos conteúdos formativos, foi aproveitado este momento para fazer uma apresentação sobre os pontos
de situação dos Grupos de Trabalho de Educação para
o Desenvolvimento de Portugal e da Estremadura.
Estiveram presentes 4 ONGD Portuguesas.

19 de outubro

As Fundações Thomson Reuters e Professor Uría,
em colaboração com a sociedade de advogados Uría
Menéndez - Proença de Carvalho e a Plataforma
Portuguesa das ONGD, organizaram um workshop que
teve como finalidade abordar temas jurídicos essenciais
ao bom funcionamento das ONGD e de outras entidades do terceiro setor.
Foram abordados 4 temas essenciais para as
Organizações da Sociedade Civil: i. Constituição,
regras de funcionamento e financiamento das organizações do terceiro setor; ii. Fiscalidade; iii. Proteção
de dados - introdução e questões práticas; iv. Aspetos
laborais e de segurança social e regime de estrangeiros e fronteiras. No workshop, as ONGD da Plataforma
distribuíram-se pelos diferentes temas consoante as suas
necessidades de conhecimento.

Implementação de mecanismos de promoção da sustentabilidade das Associadas e da Plataforma das ONGD
Mecanismo de divulgação de oportunidades
de financiamento e angariação de fundos

Como atividade transversal à promoção da sustentabilidade das organizações, a Plataforma subscreveu os serviços da Development AID. Este instrumento permite não
só promover o interconhecimento entre as Associadas da
Plataforma e outras entidades, nacionais e internacionais,
que atuam nas áreas da CeD, ED e AHE, como fomenta
também o acesso a cofinanciamentos (nacionais e internacionais), disponibilizando informação que é definida tendo
em conta as características específicas de cada ONGD. A
Plataforma disponibiliza a utilização direta desta ferramenta e aceita pedidos de busca específica das suas Associadas.
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dad os fi nance i ros

dados
financeiros

2º
Contrato
Programa

3º
Contrato
Programa

Projeto
Europa no
Mundo

Projeto
Platforms
United

30%

27%

20%

5%

69,981 €

61,953 €

45,687 €

11,596 €

Distribuição dos gastos
por atividades/projetos

Bolsas de
Formação
Internacional

ENED e
outras
atividades

representação
em organismos
internacionais

Gastos de
estrutura

total

3%

9%

2%

5%

100%

6,497 €

21,115 €

4,368 €

11,247 €

232,444 €
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dados
financeiros
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dad os fi nance i ros

Camões,
I.P.

EBB
Comissão
Europeia

Forus

Fundação
Calouste
Gulbenkian

64%

19%

5%

3%

153,049 €

45,687 €

11,596 €

7,497 €

Associadas
(quotas) e
outros

total

Distribuição das receitas
por financiador

8%

100%

19,611 €

237,441 €
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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

41%

55%

3%

94,048 €

128,638 €

6,912 €

Gastos de
depreciação

total

Distribuição da
estrutura dos gastos

1%

100%

2,845 €

237,441 €

desenvolvimento, ensino,
formação e inserção, crl

