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Lista de
Acrónimos
AG

APD
AR

CP

As s em b l e ia G e r al
Ajuda Púb l ica ao Des e nvolvi m e n to

As s em b l e ia da R e púb l ica

Camões IP

Cent ro de Est ud o s s ob r e

EDCG

Ed ucação para o Desenvolvim ento

ONGD

Orçam ento de Estad o
Organizaç ões Não -Governam entais

e a Cidadania Global

para o Desenvolvim ento

ENED

PE

Est rat égia Nacional de Ed ucação

a Ajuda Human i tár ia e Des e nvolvi m e n to

CONGDEX C o ordinad ora Extremeña

ESCS

Esc ol a Superior de C omunicação So cial

ESPA

Ent idades Subscritoras d o Pl ano de Ação

Forus

C on fe de r ação Europe ia de

Organizaç ões Não - g ove r nam e n tai s par a

de ONG D

C onf e r ê ncia das Part es da C onve nção

Q uadro das Naç ões Un i das s ob r e Alt e r aç ões
Cl imáticas

OE

( da E NED )

Áf rica, Ás ia e Am é r ica L at i na

COP

Asso ciação de Defesa d o C onsum id or

par a o Desenvolvim ento

das Multil at e r ai s Fi nance i r as

CONCORD

Objet ivos de Desenvolvim ento Sust entáve l

DECO

C om i s são de Ac om pan ham e n to d o

M ecanis mo de Ac om pan ham e n to d o M e rcad o

CEsA

ODS

Camões , I n st i t u to

da C o operação e da L í ngua I P

CA MAMM

C ont rato Pro grama

GT

Fórum Internacional de Plataformas de ONG

Grup os de T rabal ho

Pl ano Est rat égic o

PPONGD
REPER

Pl ataforma P ort uguesa das ONGD

Representação Permanent e

de P ort ugal junto da UE

SENEC

Secretária de Estad o d o s Negó cio s

Est rangeiro s e da C o operação

RePLONG

Rede de Pl ataformas Lusófonas de ONG

GCAP Global Call Against P overt y

SC

So ciedade Civil

MNE

UE

União Europeia

M inist ério d os Negó cios Est rangeiros

OCDE

Organização para a C o operação

e Desenvolvim ento Ec onóm ic o
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c onsoli dar a capaci dade de i nfluê ncia p olí tica

2020 afigurava-se como um ano especialmente
desafiante com o arranque, não apenas do novo
Plano Estratégico, para o quadro temporal 20202024, mas igualmente das estratégias operacionais
definidas em 2019, nomeadamente a Estratégia de
Advocacy, de Comunicação e o Plano de Capacitação. No entanto, a realidade resultante da pandemia de Covid-19 que assolou o mundo, obrigou a
Plataforma Portuguesa das ONGD, como qualquer
outra organização, a ajustar a sua ação, não desviando o seu foco das prioridades estratégicas e de
ação definidas no ano anterior.
O objetivo de aprofundar a dimensão de coesão e partilha internas, com a efetivação de novos
modelos de participação das Associadas, conheceu
um incremento na participação e envolvimento
das Associadas, especialmente aquelas cuja sede
se localiza fora do distrito de Lisboa, dada a oportunidade criada pelo facto de a Plataforma ter
assumido o formato virtual para a quase totalidade
das atividades realizadas e mecanismos de partilha
dinamizados, como se verifica pelas várias reuniões/sessões temáticas de articulação e de posicionamento realizadas com as associadas.
No eixo da influência política e da monitorização das políticas e práticas públicas, nacionais e internacionais na área do Desenvolvimento, a Plataforma incrementou o seu trabalho de produção de
conhecimento, tendo-se procedido à elaboração do
relatório de análise do ponto de situação de Portugal e da União Europeia em termos de concre-

tização dos ODS, intitulado “Portugal e a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentávelˮ.
Ao nível da comunicação das suas prioridades
de advocacy, apostou-se na elaboração de posicionamentos públicos, 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), como foi o caso da construção e lançamento da
Visão da Plataforma Portuguesa das ONGD para
o Futuro da Cooperação Portuguesa e da análise
sombra para o exame interpares do CAD/OCDE
a Portugal. Adicionalmente, procedeu-se à análise anual da APD Portuguesa para integração no
Relatório Aid Watch 2020 da CONCORD, em articulação com o Camões IP, e procurou aprofundar-se o trabalho de escrutínio técnico do Orçamento
de Estado português (suplementar para 2020 e OE
de 2021), com vista a compreender o volume financeiro previsto para a área da Cooperação Portuguesa e respetivas tendências e advogar pelo incremento da quantidade e qualidade da Ajuda Pública
ao Desenvolvimento, em linha com a Estratégia de
Advocacy.
Este ano marcou ainda o arranque da implementação, por parte da Plataforma, do Projeto
Presidência “Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo”, com a realização de um processo
de consulta à sociedade civil portuguesa para definição das prioridades para a Presidência Portuguesa
do Conselho da UE, que guiará toda a atuação da
Plataforma durante o primeiro semestre de 2021.
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Na esfera da sustentabilidade organizacional da
Plataforma e das suas Associadas, foram finalizados
os instrumentos e o sistema de implementação do
Código de Conduta da Plataforma e apostou-se
na formação na área da comunicação, em resposta às necessidades identificadas pelas Associadas,
ao mesmo tempo que se iniciou um caminho de
capacitação na área da digitalização para o desenvolvimento com a parceria da Fundação Calouste
Gulbenkian. Foi igualmente relevante o aprofundamento do elo de ligação entre as áreas de advocacy e
de capacitação com a realização de ciclos de webinars com temas diversificados e com participação de
diferentes atores da área do Desenvolvimento.
No eixo Comunicação Externa, a Plataforma
deu início à implementação da estratégia de comunicação, marcada por uma aposta na produção
de conteúdos informativos e de qualidade sobre o
setor, publicados num website e numa Revista renovados, e numa maior aproximação com os meios
de comunicação nacionais com reflexos claros no
aumento de referências mediáticas e de veiculação da perspetiva das ONGD sobre as dinâmicas
nacionais e internacionais do setor.
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From the start, 2020 seemed to be an especially challenging year, not only due to the need to
implement a new Strategic Plan, for the period of
2020-2024, but also related with the implementation of several operational strategies defined in
2019, namely the Advocacy Strategy, the Communication Strategy and the Capacity Building Plan.
However, the reality resulting from the Covid-19
pandemic that plagued the world, forced the Portuguese NGDO Platform, like every organization, to
adjust its plans and activities, without deviating its
focus from the strategic and implementation priorities defined in the previous year.
The objective of strengthening the internal
cohesion and sharing dimension, with the implementation of new models for members participation, was accomplished with an increase in
the degree of participation and involvement of
Platform’s members, especially those whose headquarters are located outside the district of Lisbon,
given the opportunity created by the fact that most
of Platform’s activities were reshaped into virtual
formats.
In the area of advocacy and the monitoring
of public, national and international policies and
practices in the field of Development, the Platform
increased its work in terms of knowledge production, proceeding with the elaboration of a report
that analyses the situation of Portugal and the
European Union in terms of SDGs achievement,
entitled “Portugal and the 2030 Agenda for Sus-

tainable Development”.
In terms of communicating the organisation’s
advocacy priorities, efforts were made to develop position papers, in concertation with member
NGDOs, to reinforce the importance of civil
society involvement in all phases of the definition
of public policies (in line with one of the strategic
objectives of the Advocacy Strategy), as was the
case with the definition and launch of the Vision
of the Portuguese NGDO Platform for the Future
of Portuguese Cooperation and the shadow analysis for the DAC / OECD peer review to Portugal.
Additionally, the Portuguese Official Development
Aid (ODA) levels were examined for the inclusion
of a country page in CONCORD's Aid Watch
2020 Report, in articulation with Camões IP, and
deepened the work around technical scrutinizing
the Portuguese State Budget (supplementary for
2020 and SB for 2021), in order to understand the
financial volume foreseen for Portuguese Cooperation and respective trends and to advocate for the
increase in the quantity and quality of ODA, in
line with the objectives of the Advocacy Strategy.
This year also marked the start of the implementation, by the Portuguese Platform, of the
Presidency Project “For an open, just and sustainable Europe in the world”, and a consultation process was carried out with Portuguese civil society
organisations to define priorities for the Portuguese
Presidency of the EU Council, which will guide
Platform’s work during the first half of 2021.
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Within the organizational sustainability sphere,
the instruments and system for implementing the
Platform's Code of Conduct were finalized and
training in the area of communication was put in
place, in response to the needs identified by members, simultaneously with the launch of a capacity
building programme on digitization for development, in partnership with the Calouste Gulbenkian Foundation. It was also relevant to deepen the
link between the areas of advocacy and training
with the organization of a cycle of webinars with
a wide diversity of subjects and with the participation of different actors in the area of International
Development.
In the External Communication axis, the Platform began to implement its’ communication
strategy, which distinctly commits with the production of informative and quality content about the
sector, published on a renewed website and magazine, and in a closer relationship with the national
media, made evident by the increase of media
references and the reinforcement of information
on the NGDOs’ perspective about national and
international dynamics influencing the sector.
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Conselho Fiscal

Eleito em dezembro de 2017 para o período 2018-2020

Composição dos
órgãos Sociais
em 2020

TESE, Associação para o Desenvolvimento

Berta Silva1 (Presidente)

Direção

Eleita em dezembro de 2017 para o período 2018-2020

Fundação Fé e Cooperação

Susana Réfega (Presidente)

mesa da Assembleia Geral

Eleita em dezembro de 2017 para o período 2018-2020

Pedro Krupenski (Presidente)
ADRA Portugal

Cármen Maciel (Vice-presidente)
ACEP - Associação para a
Cooperação Entre os Povos

Ana Filipa Oliveira (Secretária)

A TESE, Associação para o Desenvolvimento assumiu a presidência do Conselho Fiscal no seguimento da 42ª Assembleia Geral de 16 de dezembro de 2019, quando se procedeu à substituição da ONGD Leigos para o Desenvolvimento, e posteriormente, em fevereiro de 2020, substituiu a sua representante no Conselho Fiscal da Plataforma, cumprindo
o número 4 do artigo 7º do Regulamento Eleitoral da Plataforma Portuguesa das ONGD.

Ana Gaspar Nunes (Vogal)
CIDAC – Centro de Intervenção para
o Desenvolvimento Amílcar Cabral

Cristina Cruz2 (Vogal)

João Pereira (Vogal)

secretariado da plataforma

Ana Lopes (Vogal)

O Secretariado da Plataforma assumiu a seguinte composição:

Fundação Gonçalo da Silveira

Diretora Executiva

Coordenador de Projeto

Teresa Paiva Couceiro (Vogal)

Rita Leote (desde agosto de 2017)

Rosto Solidário

Responsável pela Comunicação

Vasco Veloso (de 1 de setembro
a 8 de novembro de 2020)

Paulo Costa (Vogal)
Saúde em Português

Carlota Bicho (desde janeiro de 2018)
Responsável pela Capacitação

Luciana Almeida (desde janeiro

Susana Jorge (Vogal)

de 2016)

Comité Português para a UNICEF

Responsável Financeira

Francisca Magano (Vogal)
1

para o Desenvolvimento Africano

CáRITAS Portuguesa

EAPN Portuguesa - Rede Europeia Anti-Pobreza
Oikos – Cooperação e Desenvolvimento

VIDA - Voluntariado Internacional

Paula Aço (desde 1999)
gestor de Projeto

2

Na 42ª Assembleia Geral de 16 de dezembro de 2019, a ONGD Leigos para o Desenvolvimento foi substituída no Conselho Fiscal pela ONGD CIDAC - Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, tendo a representação da organização sido
assumida por Cristina Cruz, cumprindo o número 5 do artigo 7º do Regulamento Eleitoral da Plataforma Portuguesa das ONGD.

Pedro Cruz (desde agosto
de 2017 a 30 de junho de 2020)

Técnico de Advocacy

Tomás Nogueira (desde
fevereiro de 2020)
Técnica de Projeto

Catarina Farrajota (desde
setembro de 2020)
Assistente Administrativa

Bárbara Muniz (desde
dezembro de 2020)
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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
gt ética
e gt edcg

reunião
com associada

reuniões
gt ética,
gt edcg e
gt aid watch

janeiro

reuniões
gt edcg,
gt ética e
gt aid watch

visita
a associadas
(helpo, apoiar
e par)

webinar
sobre peer
review do cad
a portugal

março

fevereiro

reuniões
gt edcg,
gt ética

abril

reuniões
gt edcg,
gt ética e
gt aid watch

reuniões
gt ética,
gt edcg e
gt aid watch

maio

junho

junho

reuniões
task force
visão da
plataforma
para o futuro
da cooperação
portuguesa
43.ª ag da
plataforma

novembro

novembro
reunião
pré-adesão com
ongd ser mais
valia, avoar,
cuerama e
karingana wa
karingana

reunião
com associadas imvf e fec
– articulação com projeto
#coerêncianapresidência

outubro
reuniões
gt ética
e gt edcg

reuniões
gt edcg e
gt ética

ag
da plataforma
reuniões
gt ética, gt edcg
e gt aid watch

dezembro

reunião
conselho fiscal

atividades regulares
informação semanal às associadas:
todas as semanas excepto em agosto.

encontro
anual de gt
da plataforma

setembro
reunião
task force
visão da
plataforma
para o futuro
da cooperação
portuguesa

reunião
com animar
sobre a visão
do gt edcg

reuniões
gt edcg e
gt ética

julho

agosto
reunião
com associada

reunião
webinar
com camões ip
de consulta com
sobre a visão
associadas para
do gt edcg
visão da plataforma
sobre o futuro
da cooperação
portuguesa

reuniões
gt edcg e
gt ética

reuniões
task force
visão da
plataforma
para o futuro
da cooperação
portuguesa
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A.1.1. Dinamização das
estruturas internas de
trabalho da Plataforma
A .1.1.1 Dinam i zação d os
GT da Pl atafor ma

Os Grupos de Trabalho da Plataforma são uma peça
essencial de participação das Associadas no trabalho
corrente da Plataforma, funcionando de uma forma
relativamente autónoma com objetivos próprios definidos anualmente, e que se consubstanciam em diferentes
tipos de iniciativas que são explicitadas em seguida.

Grupo de Trabalho Aid Watch
O GT Aid Watch conta com a participação de 5
Associadas, tendo apoiado a Plataforma na definição
do processo de auscultação para o peer review do CAD
a Portugal e para a Visão da Plataforma para o Futuro
da Cooperação Portuguesa. Em 2020, o GT dedicou-se
ainda a refletir sobre o seu envolvimento no Projeto
Presidência, definindo o seu plano de ação para 2021,
bem como a discutir sobre as prioridades da Sociedade
Civil para este período.
No segundo semestre de 2020, o GT esteve dedicado à elaboração da página sobre Portugal no Relatório
Aid Watch 2019 da Confederação Europeia de ONG de
Ajuda Humanitária e Desenvolvimento (CONCORD).

E i xo C oesão e Parti lha

Grupo de Trabalho de Educação para o
Desenvolvimento e a Cidadania Global
(GT EDCG)
Durante o ano de 2020, o GTEDCG, composto
por 7 ONGD associadas, dedicou-se a refletir sobre a
Visão do Grupo, o futuro e as tendências da EDCG
em Portugal, tendo para isso realizado duas sessões
com Entidades convidadas (nomeadamente o Camões,
IP e a Animar).

9

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

No dia 21 de outubro realizou-se o Encontro anual
dos Grupos de Trabalho da Plataforma (GT), tendo contado com a presença de 7 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 refletir sobre os desafios futuros no trabalho
interno e externo dos GT e seu modelo de funcionamento e a articulação entre as atividades de cada GT e as
atividades da Plataforma, nomeadamente no quadro do
Projeto Presidência.

Grupo de Trabalho de Ética (GT Ética)
O GT Ética conta com a participação de 7
Associadas e em 2020 finalizou o Questionário de
Autodiagnóstico para a implementação do Código de
Conduta, tendo posteriormente procedido à testagem
do mesmo, e em seguida dado seguimento a este processo e posterior correção e adequação do questionário
às sugestões das organizações que colaboraram no seu
preenchimento. Simultaneamente, iniciou a revisão
do Guia de Implementação do Código de Conduta e
preparou o documento de Informações Processuais,
nomeadamente sobre o Comité de Acompanhamento.
Encontro Anual dos Grupos de Trabalho da Plataforma
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A .1.1.3 Dinam i zação de

A.1.2. Visitas às ONGD

Comunidades de I n t er es s e

Associadas da Plataforma

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 e em
2020 continuou a reforçar alguns destes mecanismos,
nomeadamente:

Task forces
Á semelhança da task force de advocacy, criada
em 2019, em 2020 foi criada uma task force, que
contou com a participação ativa de 6 Associadas,
para apoiar na elaboração da Visão da Plataforma
Portuguesa das ONGD sobre o Futuro da
Cooperação Portuguesa.

Comunidade de interesse de Comunicação
e Comunidade Administrativa e Financeira
Constituídas em 2019, funcionam como grupos de
forma flexível, e são compostos por profissionais
das Associadas com o objetivo de discutir assuntos,
esclarecer dúvidas, adquirir maior conhecimento, trocar experiências, estratégias operacionais e
saberes. Em 2020, participaram 10 representantes de Associadas na comunidade de interesse de
comunicação e 12 na comunidade de interesse
financeira e administrativa.

À semelhança do ano anterior, e no seguimento da
estratégia definida de concertação e diálogo mais próximo com as Associadas com vista ao reforço da coesão
e partilha internas, a Plataforma previa prosseguir o
plano de realização de visitas a Associadas ao longo de
2020, mas apenas realizou três visitas, das doze previstas,
devido à situação pandémica. As visitas foram realizadas
por uma equipa composta pela Diretora Executiva e
por um/a membro da Direção da PPONGD, tendo-se
envolvido igualmente representantes da Direção e do
secretariado das organizações visitadas.

A.1.3. Dinamização da
comunicação interna da

informação prioritária e de especial interesse para
as Associadas.
Ainda no âmbito da comunicação das Associadas
com a Plataforma, o diretório das ONGD foi, no âmbito da construção de um novo website no final 2019,

10

também renovado, procedendo-se ao acompanhamento
do preenchimento do mesmo por parte das associadas.

Visita à associada APOIAR - Associação Portuguesa de Apoio a África

Plataforma
Foram mantidos e consolidados os suportes de
comunicação interna da Plataforma. A informação
semanal foi revista do ponto de vista do seu layout e
formato, no âmbito da construção de um novo website
da Plataforma, tendo sido enviadas 37 Informações
Semanais que permitiram continuar o trabalho de
comunicação com e entre as associadas.
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 2020 foram enviados 73 correios eletrónicos com

Visita à Associada Associação Par – Respostas Sociais
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A.1.4. Encontros
com as Associadas
Com o intuito de promover o interconhecimento, a partilha e a concertação de posições com as
Associadas da Plataforma, foram organizados quatro
webinars online, nomeadamente:

Webinar sobre Peer Review
do CAD a Portugal
20 de março

Sessão esclarecimento sobre
Linha de resposta à Covid-19 em articulação com Camões IP

Reunião técnica de definição das Prioridades da Sociedade Civil para a Presidência Portuguesa

11 de maio

Webinar de consulta com
Associadas sobre Visão da
Plataforma para o Futuro
da Cooperação Portuguesa
22 de julho

Reunião técnica de definição
das Prioridades da Sociedade Civil para a Presidência
Portuguesa
10 de dezembro

44a Assembleia Geral da Plataforma Portuguesa das ONGD; 15 de dezembro

11
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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

reunião
com deputado
maló de abreu
(psd)

participação
em webinar do
forus sobre
safeguarding

janeiro

participação
em reunião
sobre a linha
dear da ce

reunião
com sofid
e cip

participação
em reunião
da ca mamm

fevereiro

audiência
com secretária de
estado dos negócios
estrangeiros e
da cooperação

reunião
concord sobre
resposta à covid-19:
flexibilidade e apoio
às osc

março

reunião
com presidente
do camões ip

abril

reunião
com presidente
do camões ip

maio

junho

outubro

outubro
focus group
com entidades
subscritoras
do plano de
ação da ened

conferência venro
“civil society driving change:
towards a new quality of the
africa-europe partnership”

reunião
com camões,
ip – projeto
presidência
reunião
fórum da sociedade
civil para os ods

outubro

lançamento
relatório aid
watch 2020
concord

reunião
com vicepresidente
do camões ip

workshop venro
“how to make
eu trade policy
more sustainable
development
oriented?”

assembleia
regional gcap

reunião
da comissão de
acompanhamento do
cp com camões ip

xiii encontro
cívico
iberoamericano

assembleia
geral da
concord

novembro

participação
em workshop sobre ods
organizado pelo centro
português de fundações

audiência
com secretáriade
estado dos negócios
estrangeiros e da
cooperação

junho

julho

setembro
sessão
preparatória do xiii
encontro cívico
iberoamericano

reunião
concord sobre
espaço favorável
à sociedade civil

reuniões
fórum da
sociedade
civil para
os ods

reunião
fórum da sociedade
civil para os ods

março

participação
em webinar
do instituto
politécnico de
setúbal sobre
ods 10

reunião
com entidades
subscritoras
do plano de
ação da ened

reunião
com camões ip
sobre a presidência
portuguesa

reuniões
fórum da
sociedade
civil para
os ods

webinar
apresentação
da rede
multilaterais
network pt

reunião
com entidades
subscritoras
do plano de
ação da ened
reunião
fórum da sociedade civil
para os ods
reunião
com reper
alemã – projeto
presidência
evento
de arranque da
presidência alemã
do conselho da
ue - projeto
presidência

atividades regulares
/ Reuniões com parceiros Projeto Presidência
/ Reuniões Workstreams da CONCORD (ISE, FFSD, PCSD), Grupos LINC, Regional Alliances, GCE
/ Preparação e participação do Learning and Exchange Forum da CONCORD
/ 36 Webinars CONCORD e Forus
/ Reuniões dos 3 Grupos de Trabalho do Forus
/ Reuniões mensais do DAC-CSOs Reference Group
/ Reuniões Steering Committee Europeu do GCAP
/ Reuniões CAENED
/ Webinars e contactos com a RePLONG
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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
Em 2020 teve início o período de implementação da
Estratégia de Advocacy e Influência Política da Plataforma
das ONGD, definida e aprovada em 2019. Esta estratégia
tem como objetivo reforçar a capacidade da Plataforma e
das Associadas no acompanhamento dos processos políticos,
para permitir a afirmação da PPONGD enquanto interlocutora do setor, respondendo aos objetivos definidos no Plano
Estratégico 2020-2024.
Com uma vigência de 4 anos, a Estratégia de Advocacy
contém um Plano de Ação anual. Em 2020, o Plano de Ação
previa a realização de atividades de consolidação dos processos necessários à criação de uma base que permitisse, até
2024, alcançar os objetivos estratégicos a que a Plataforma se
propôs. Parte desses esforços passa por incrementar o diálogo
com atores políticos relevantes para o setor, nomeadamente
com a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
Cooperação, com o Parlamento - nomeadamente no quadro da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades
Portuguesas e respetivos/as deputados/as -, eurodeputados/
as portugueses/as, REPER, entre outros.
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Com vista ao aprofundamento das capacidades de
construção de argumentações fundamentadas pela
Plataforma em documentos de posicionamento, continuou-se a apostar na vertente de investigação para
a produção de documentos e policy papers em temas
relevantes na área do Desenvolvimento, procurando
manter atualizada a informação sobre as tendências
atuais, reunir evidências e sistematizar conhecimento
das políticas públicas. Em 2020, os policy papers e os
documentos de posicionamento continuaram a versar
sobre temas como a Ajuda Pública ao Desenvolvimento
e a Agenda 2030.
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 2020 da organização. Neste relatório são
disponibilizados dados relativos à APD nacional, cuja
recolha resultou de articulação com o Camões IP.
Em 2020, a Plataforma organizou dois processos de
auscultação interna, com as suas ONGD Associadas,
dos quais resultaram a elaboração de dois documentos
de posicionamento:

memorando sombra no qual foram incluídas recomendações para o processo de Revisão Interpares de
Portugal pelo CAD/OCDE;
ii. “A Visão da Plataforma Portuguesa das ONGD
sobre o futuro da Cooperação Portuguesa”, documento que reúne os contributos da Plataforma
para o processo de construção da nova Estratégia
de Cooperação Portuguesa pós 2020, com o termo
da vigência do Conceito Estratégico 2014-2020.
Considerando o adiamento do Peer Review do CAD/
OCDE, devido à situação pandémica, o memorando elaborado será alvo de um processo de revisão
e nova auscultação interna em 2021. No que concerne a definição governamental da nova Estratégia
da Cooperação Portuguesa pós 2020, a Plataforma

avançou, ainda em 2020, com um conjunto de contributos que foram transmitidos e discutidos com o
governo. Em 2021, o envolvimento da Plataforma na
definição da estratégia será retomado com um conjunto de ações enquadradas no processo conduzido
pelas autoridades da cooperação portuguesa.

i.

novembro 2020

VISÃO DA PLATAFORMA
PORTUGUESA DAS ONGD
SOBRE O FUTURO DA
COOPERAÇÃO PORTUGUESA

Plataforma Portuguesa das ONGD

No âmbito do projeto “Europa no Mundo”, foi
elaborado o relatório “Portugal e a Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável”, que procedeu a uma
análise do contributo de Portugal para a implementação dos ODS, quer a nível nacional, quer a nível global,
assim como de outros países europeus e da UE na
sua globalidade.

Agosto 2020

Portugal e a
Agenda 2030

para o
Desenvolvimento
Sustentável
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Adicionalmente, a Plataforma posicionou-se
criticamente relativamente a outros assuntos relevantes, tendo inclusivamente enviado as seguintes cartas
a vários/as decisores com vista a contribuir para a
tomada de melhores decisões de caráter político,
nomeadamente:

Resposta a carta do Camões IP sobre
as prioridades da Cooperação Portuguesa
em relação à área de Emergência e Ação
Humanitária (09/03/2020)
/ CONCORD recommendations - EU
response to the COVID-19 pandemic
around the globe (carta enviada ao MNE
– 07/04/2020)
/ Impacto da pandemia COVID-19
nas ONGD Associadas da Plataforma
e recomendações para a gestão de projetos
cofinanciados pelo Camões IP (carta enviada
ao Camões IP - 22/04/2020)
/ O Orçamento Suplementar e a resposta de
Portugal às consequências globais da pandemia
da Covid-19 (carta enviada a SENEC
– 05/06/2020)
/

Carta para Secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, sobre situação
em Cabo Delgado, Moçambique
(23/07/2020)
/ Carta para eurodeputados portugueses
(de cada partido político) sobre situação
em Cabo Delgado (23/07/2020)
/ Pedido urgente de apoio institucional
para o regresso a Angola de colaboradores
de ONGD (carta enviada ao Camões IP
– 27/08/2020)
/ Parecer da Plataforma Portuguesa das
ONGD relativamente a consulta pública
para Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade
Pública (24/11/2020)
/ Carta sobre a Visão da Plataforma
Portuguesa das ONGD sobre o futuro
da cooperação portuguesa (carta enviada
a SENEC – 24/11/2020)
/

A Plataforma das ONGD elaborou ainda cerca
de 50 artigos, que se encontram publicados no
website, sobre assuntos relacionados, nomeadamente,
com as políticas europeias para o setor; o papel da
Sociedade Civil na elaboração e implementação de
processos de desenvolvimento; a observação e monitorização da ação dos doadores e a emissão de pareceres que permitam apoiar mudanças governamentais que melhorem a eficiência e eficácia da Ajuda
e da Cooperação para o Desenvolvimento; o atual
debate internacional em torno da “modernização da
APD”, assim como a promoção do Desenvolvimento
Sustentável e da Agenda 2030.
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A .2.1 .2. C once rtação c om
agen t es públic os da ár ea d o
Desenvolvimen to e decis or es /as
nacionais e c om o Gover no

A monitorização das políticas públicas que influenciam as áreas de trabalho das ONGD e a Cooperação
Portuguesa continuou a ser uma das prioridades do
trabalho da PPONGD, tendo-se realizado várias reuniões de trabalho e de articulação com o Camões IP e
com a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação. Neste campo, foi ainda fundamental
o trabalho continuado de participação nas reuniões
da Comissão de Acompanhamento da ENED, procurando contribuir para a implementação do Plano
de Ação, particularmente através da realização de
iniciativas conjuntas levadas a cabo pela Comissão de
Acompanhamento ou pelas Entidades Subscritoras
do Plano de Ação (ESPA), tais como as Jornadas
de Educação para o Desenvolvimento, na qual a
Plataforma das ONGD colaborou com os restantes
membros da Comissão de Acompanhamento da
ENED e ESPA.

r e l atór io de ativi dades . pl ataforma ong d . 2 02 0

Secretaria de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação (SENEC)
No que se refere ao relacionamento com a
SENEC, a Plataforma realizou três reuniões em
2020, com o objetivo de abordar assuntos relevantes
para o corrente ano, nomeadamente, o Conceito
Estratégico da Cooperação Portuguesa 2021 – 2027,
a Presidência Portuguesa da UE 2021 e o Peer Review
do CAD. Relativamente ao assunto da Presidência,
a Plataforma reuniu em dois momentos com a
SENEC para debater as prioridades da Presidência
Portuguesa.
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Camões, Instituto da Cooperação
e da Língua IP
Realizaram-se 12 reuniões técnicas de trabalho
entre a Plataforma das ONGD e o Camões e um
evento organizado com a OCDE para o qual
a Plataforma foi convidada. As reuniões foram
na sua maioria organizadas com a Divisão de
Ação Humanitária, Sociedade Civil e Cidadania
(DAHSCC). Estas reuniões serviram essencialmente para esclarecer questões relativas à relação
entre a PPONGD e o Camões IP, à implementação do Contrato Programa (reunião do Comité de
Acompanhamento do CP), a temas
relevantes para
as ONGD trabalhados pela OCDE
e à definição da linha de cofinanciamento de resposta à Covid-19.
A Plataforma reuniu ainda com
o Conselho Diretivo do Camões
IP, com o Presidente, Embaixador
Luís Faro Ramos, e com a Vicepresidente, Cristina Moniz. As
duas reuniões realizadas com o
Presidente do Camões IP versaram sobre a resposta à pandemia
Covid-19 por parte das ONGD, designadamente para articular perspetivas em torno da
criação de uma linha de financiamento para tal efeito. A reunião com a Vice-Presidente teve o propósito

de apresentar a direção da Plataforma e os desafios
da Plataforma, bem como abordar a importância
da ED em Portugal, apresentar as prioridades da
Presidência Portuguesa do Conselho da UE e refletir
sobre a nova Estratégia da Cooperação Portuguesa
e a importância de ser realizado um amplo processo
de auscultação à Sociedade Civil para a envolver na
elaboração da mesma.

Reunião com o Camões, I.P.

A .2.1 .3. Implemen tação
de aç ões de advo cacy
e in f luência p olít ica

Foram priorizados dois momentos para a realização
de ações de advocacy e influência política, nomeadamente a análise do Orçamento de Estado suplementar 2020 e o Orçamento de Estado 2021, tendo-se
procedido à elaboração de dois documentos de posicionamento: “O Orçamento do Estado para 2020
e o contributo de Portugal para um mundo justo e
sustentável” e “Análise às medidas previstas para a
Cooperação Portuguesa na Proposta de Orçamento
do Estado 2021”. As análises realizadas foram
partilhadas com os/as deputados/as membros da
Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades
Portuguesas da Assembleia da República.
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A.2.2. Implementação e

A.2.3. Participação

seguimento do Plano

e envolvimento em

Workstream

Workstream

de Ação da Estratégia

organismos e iniciativas

Nacional de Educação

internacionais

Policy Coherence
for Sustainable
Development

Financing and
funding for
Sustainable
Development

para o Desenvolvimento
A Plataforma das ONGD continuou a cumprir o seu papel na Comissão de Acompanhamento da ENED (Estratégia
Nacional de Educação para o Desenvolvimento), participando na tomada de decisões de diversos assuntos discutidos
nas 16 reuniões realizadas em 2020 (3 das quais com as
Entidades Subscritoras do Plano de Ação), e contribuindo
para a implementação do Plano de Ação, nomeadamente
através da organização das Jornadas de Educação para
o Desenvolvimento, da participação nas reuniões com as
Entidades Subscritoras do Plano de Ação 2018-2022, bem
como de participação em atividades por estas propostas.
O Plano de Ação da Estratégia Nacional de Educação
para o Desenvolvimento 2018-2022 prevê a realização das
Jornadas de Educação para o Desenvolvimento (Jornadas de
ED) como parte integrante das Medidas Transversais, assumindo-as como iniciativas colaborativas que visam contribuir para o conjunto dos objetivos da Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento (ENED 2018-2022) e das
medidas e metas do respetivo Plano de Ação. As II Jornadas
de Educação para o Desenvolvimento, no quadro da ENED
2018-2022, realizaram-se no dia 17 de outubro e foram
subordinadas ao tema “A Educação para o Desenvolvimento
e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. Contaram
com a participação de ONGD e ESPA na dinamização de
nove oficinas temáticas sobre os mais variados temas.

Mónica Silva, IMVF

A. 2 . 3. 1 . Participação da

Workstream

Plataforma na CONCORD

Inequalities and
Sustainable Economy
Rita Leote, Diretora Executiva

A CONCORD Europe tem dado prioridade aos interesses e necessidades das Plataformas Nacionais e Redes
Europeias do Desenvolvimento que a compõem, reforçando a realização de ações de advocacy a nível europeu e a
defesa do ambiente favorável à sociedade civil. A participação ativa da Plataforma nesta organização é fundamental para a sua atualização, aprendizagem e para o seu
reconhecimento a nível internacional.
Em 2020, a Plataforma participou nas seguintes estruturas da CONCORD, criadas na sequência da revisão Estratégica Intermédia que a organização realizou em 2019:

Grupo de
trabalho

A Plataforma tem também vindo a participar, ao
longo dos últimos anos, na conferência de lançamento do
relatório Aid Watch em Bruxelas. Este ano o lançamento
do Aid Watch Report 2020 da CONCORD decorreu online,
tendo a Plataforma participado.

Tomás Nogueira, técnico de Advocacy
Ana Filipa Oliveira, ACEP

Grupo de
trabalho
Global Citizenship
Education
Ana Isabel Castanheira, IMVF

Regional Alliances
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

Participação na AG da CONCORD Europe
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A .2.3.2. Participação nas atividades

A. 2 . 3. 3 Part icipação em o ut ras

do Forus (Fórum Internacional das

iniciat ivas int ernacionais

A .2.3.4 Part icipação no Projeto

Plataformas Nacionais de ONG)

rel evant es para o setor

Presidência da UE c om a C ONC ORD

A Plataforma tem procurado participar nas ações
empreendidas pelo Forus, sendo membro ativo em três
Grupos de Trabalho internos, o Working Group sobre
a Agenda 2030, o Working Group sobre a temática da
Salvaguarda e Proteção de pessoas vulneráveis e o
Working Group sobre Financing for Development. Embora
estivesse previsto que em 2020 a Plataforma fosse a
anfitriã da Assembleia Geral do FORUS, devido à
pandemia Covid-19 tal não foi possível e a organização
adiou esta Assembleia Geral. Em substituição desta
atividade, o Forus organizou um Fórum Virtual com
várias sessões online, nas quais a Plataforma participou
e apresentou o seu trabalho na área do financiamento
para o desenvolvimento.

Prosseguiu-se a participação no Steering Committee
Europeu da Global Call to Action Against Poverty
(GCAP - Europe) e a acompanhar o trabalho realizado
por esta rede internacional, analisando e contribuindo
especificamente para as atividades realizadas a nível
europeu, nomeadamente no quadro do Projeto “Europa
no Mundo”.
Como em anos anteriores, a Plataforma pretendia
participar na Conferência das Partes da Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas
(UNFCCC), no entanto este evento não se realizou em
2020 devido à pandemia.
A Plataforma é ainda membro do DAC CSO
Reference Group, participando nas reuniões mensais do
grupo (12 em 2020) em que são apresentados updates de
todos os subgrupos existentes e preparadas as ações gerais a empreender junto do CAD/OCDE. Em 2020, o
Grupo conduziu vários webinars temáticos e esteve especialmente ocupado na preparação da High Level Meeting
do CAD, que decorreu virtualmente nos dias 9 e 10 de
novembro e para o qual endereçou um documento com
várias recomendações da Sociedade Civil. O Grupo foi
ainda consultado relativamente ao documento draft do

CAD sobre ambiente favorável à Sociedade Civil.

e as Pl ataformas de ONGD da
Romén ia , F in l ân dia , Croácia ,
Aleman ha e Eslovén ia

Em 2020, o Projeto Presidência3, que decorre
desde janeiro de 2019, contou com o envolvimento da
Plataforma das ONGD na implementação do projeto com os parceiros CROSOL e VENRO (Croácia e
Alemanha), cujos países assumiram a Presidência do
Conselho da UE nos dois semestres de 2020, tendo
participando nas atividades promovidas pelas duas
plataformas e no Comité de Gestão do projeto e nas
reuniões de trabalho dos responsáveis de advocacy e
de comunicação.
Adicionalmente, a Plataforma iniciou a realização
de atividades próprias, antecedendo a Presidência
Portuguesa entre janeiro e junho de 2021, que se encontram descritas ao longo deste Relatório, nos eixos
estratégicos em que se enquadram.

5

Projeto Towards open, fair and sustainable Europe in the world – Presidency Project
2019-2021, 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.
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A .2.3.5 Part icipação da
Pl ataforma na RePLONG

Em 2020, além dos contactos periódicos, a participação da Plataforma na RePLONG envolveu, essencialmente, a troca de informação sobre processos de
potencial interesse para as organizações parceiras –
nomeadamente o processo de programação do próximo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 da UE.
Houve ainda lugar a um processo de auscultação levado
a cabo pela Plataforma para a recolha de contributos
para a próxima Estratégia da Cooperação Portuguesa,
cujo conteúdo acabaria a ser publicado na revista da
Plataforma dedicada a este assunto.

A .2.3.6 Mapeamen to de
atores d o Desenvolvimento

A pluralidade e diversidade de atores do
Desenvolvimento é cada vez maior, pelo que importa
ter um conhecimento concreto sobre o perfil dos mesmos. Assim, foi finalizado o mapeamento iniciado em
2019, de várias entidades nacionais e internacionais envolvidas no setor do Desenvolvimento. Esta identificação será atualizada continuamente, com vista a permitir uma definição sempre atual dos principais stakeholders
que deverão ser priorizados para ações de influência
política e de advocacy, assim como para mobilizar apoios
de entidades que possam ter uma agenda comum para
o setor do Desenvolvimento.
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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
preparação
pair up

sessão
de apresentação
de projetos de
fundo de apoio à
reconstrução de
moçambique

reunião
anual nsc
genetwork

janeiro

3ª reunião
com associadas
a trabalhar em
moçambique

webinar
com associadas
sobre impacto
da covid-19

março

reunião
com a
congdex

reuniões
preparação
pair up

sessão
de esclarecimento sobre linha de
cofinanciamento
camões para resposta à covid-19

abril

maio
junho

julho

julho
webinar
com dcd da oecd
sobre estudos
(digitalização
e ambiente
favorável à
sociedade civil)
reuniões
comité de
preparação
das jornadas
ed

reunião
de avaliação
com congdex

webinário
5 anos de ods: qual o
balanço – atividade
fórum da sc para os
ods e última atividade projeto europa no
mundo

setembro

reunião
com a
congdex

programa
bolsas
formação
secretariado

reunião
de preparação
das jornadas
de ed

webinar
advocacy para
associadas –
igualdade de
género

sessão
de informação online
sobre global
education
week

webinar
advocacy para
associadas –
ação humanitária
e de emergência

jornadas
de ed 2020

outubro

atividades regulares

reunião
com associadas sobre
pec gb

webinar
advocacy para
associadas –
participação do
setor privado
na cooperação
portuguesa

webinar
advocacy para
associadas –
alterações
climáticas

workshop
a presidência
portuguesa do
conselho da ue
- prioridades da
sociedade civil

global
education
week 2020
– centro
norte sul

webinar
advocacy para
associadas –
cooperação
delegada

programa
bolsas
formação
secretariado

seminário
oportunidades e desafios
digitais no desenvolvimento
internacional

workshop
virtual de
capacitação
e diagnóstico
para a digitalização das ongd

novembro

webinar
para associadas –
como comunicar
com eficácia no
contexto da crise
da covid-19

lançamento
mecanismo de
subgranting no
âmbito do projeto presidência

formação
assessoria
de imprensa

formação
online
marketing
digital

programa
bolsas formação
secretariado

webinar
para associadas questões de direito
laboral no âmbito
do covid-19

maio

junho

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

webinar
para associadas impacto da pandemia
na intervenção das
ongd: partilha de
práticas

webinar
para associadas soluções digitais
em trabalho remoto
e de intervenção
em projetos de
desenvolvimento

reunião
técnica para
definição de
prioridades
da presidência
portuguesa

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
Para a implementação do Código de Conduta, o GT
Ética procedeu em 2020 à finalização do questionário de
autodiagnóstico, à realização da primeira fase de testagem
e à sua aplicação com um grupo de amostra de ONGD do
GT e da Direção. Posteriormente, realizaram-se as devidas correções e adaptações do questionário, respondendo
às sugestões das organizações participantes na testagem.
Foram ainda definidos o sistema operacional e o processo
de acompanhamento organizacional para a implementação do Código de Conduta.

A.3.2. Implementação
do Plano de Capacitação
A Estratégia de Capacitação da Plataforma coloca a
prioridade na criação de condições para que as ONGD
portuguesas adquiram as capacidades de resposta, adequação e de estruturação necessárias a incrementar a sua
sustentabilidade. As necessidades institucionais que decorreram do contexto de pandemia acabaram por influenciar
em grande parte o Plano de Capacitação de 2020, tendo-se
priorizado respostas ao nível estratégico e operacional para
fomentar o processo de resiliência e adaptação ao contexto.
Neste sentido, o plano de capacitação de 2020 abarcou ações formativas já programadas, particularmente na
área da Comunicação Externa das ONGD, procurando
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reforçar a visibilidade do setor, mas também novas ações
com vista ao reforço das competências digitais das ONGD
e de adequação ao contexto, tendo-se realizado vários webinars na área de Advocacy e Influência Política e da Capacitação Institucional.

A. 3. 2 . 1 Real ização de
evento s de capacitação
A Plataforma tem procurado proporcionar às suas
associadas e ao setor do Desenvolvimento Internacional, a
organização de um evento de capacitação por ano. Para 2020
tinha sido planeada a realização da Academia do Desenvolvimento, que é um evento multi-estratégico nacional de capacitação entre pares, com iniciativas paralelas e em simultâneo.
Devido à pandemia este evento foi cancelado, atendendo ao
facto de que as suas características multi-estratégicas e multi-metodológicas se perderiam com a passagem de um evento
deste tipo para um formato online. No entanto, as iniciativas e
temáticas que estavam já a ser planeadas em março para este
evento foram adaptadas para o formato de webinars, pelo que
foi possível ainda assim dar resposta a uma parte das necessidades de capacitação identificadas para a Academia.
No quadro da capacitação entre pares, realizaram-se duas reuniões entre Associadas para intercâmbio de
experiências e concertação, com vista a definir formas de
articulação no que concerne a intervenção das Associadas
em Moçambique (3ª reunião realizada sobre o tema – 17
de março) e a contribuir para o Programa Estratégico de
Cooperação Portugal - Guiné-Bissau (a 26 de outubro).

A .3.2.2 Realização de
aç ões de formação
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 2020 realizaram-se as seguintes ações de formação
modular na área da Comunicação priorizadas pelas Associadas da Plataforma:
/ Media Relations / Assessoria de Imprensa
/ Comunicação Digital / Marketing Digital

i. Formação

em Media Relations

Formação em Marketing
Digital para ONGD
ii)

Também em parceria com a agência All Comunicação, a Plataforma organizou outra formação online, "Marketing Digital para ONGD”, que decorreu nos dias 16 e 17
de dezembro, e contou com a participação de 16 ONGD
da PPONGD.
Considerando a importância de qualquer organização estar presente nos canais digitais de forma ativa e
consistente, no caso particular das ONGD é fundamental
que deem a conhecer o real impacto do seu trabalho na
sociedade e os resultados que derivam da sua intervenção
direta. Assim, a formação “Marketing Digital para ONGD”
destinou-se a colaboradores/as da área de comunicação
das ONGD Associadas da Plataforma, procurando dar a
conhecer o panorama do Marketing Digital, e dotar os/as
participantes de conhecimentos básicos sobre como conceber uma estratégia, planear e implementar campanhas,
preparar conteúdos e definir métricas adequadas.

A Plataforma, em parceria com a agência All
Comunicação, organizou a formação “Media Relations para as ONGDˮ. A formação, que decorreu
online nos dias 19, 21, 26 e 28 de maio, teve por
objetivo capacitar os responsáveis de comunicação
das Associadas da Plataforma com conhecimentos
e ferramentas apropriadas para o fortalecimento da
relação das suas organizações com os media. Esta
ação contou com a participação de 22 representantes
de associadas da Plataforma.
Formação Marketing Digital para as ONGD
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A .3.2.3 I m ple m e n tação d o
Pro grama de vi s i tas de

Organização Visitante

Organização de Acolhimento

Associação Par - Respostas Sociais

Development Perspectives

Rosto Solidário

ITECO

Conselho Português para os Refugiados (CPR)

Canadian Council for Refugees

CIDAC - Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral

XARXA

AIDGLOBAL

EPIZ

FGS - Fundação Gonçalo da Silveira

CIDSE

ORBIS - Cooperação e Desenvolvimento

Quinoa

Cáritas Portuguesa

Cáritas Espanhola

ADPM

FELCOS

apr endizage m i n te r nacional

Com o foco na Inovação para o Desenvolvimento
e na procura de novos mecanismos de capacitação da
sociedade civil, em particular das ONGD, a Fundação
Calouste Gulbenkian e a Plataforma Portuguesa das
ONGD lançaram em março de 2020 um programa
para a promoção da aprendizagem organizacional,
através da realização de visitas experienciais entre
ONGD portuguesas e estrangeiras. A iniciativa pretendeu apoiar a visita de 9 ONGD portuguesas a organizações de outros países, conforme informações abaixo
indicadas. O programa deveria ter decorrido ao longo
de 2020. No entanto, dada a situação de pandemia
Covid-19 e as diretrizes e recomendações das autoridades nacionais e internacionais de saúde, considerou-se essencial alinhar o calendário do Pair Up! com as
contingências e restrições impostas nos diferentes países
durante o ano de 2020. Nesse sentido, o programa foi
suspenso e continuará ao longo de 2021.
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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

A.3.3. Criação e implementação

A .3.3.2 Implemen tação de um

Pro grama de Dig i tal i zação

int ernacional d o Secretariad o

de mecanismos de suporte e

mecan ismo de subgranting

da Pl ataforma

sustentabilidade

A Fundação Calouste Gulbenkian e a Plataforma Portuguesa das ONGD desenvolveram o “DevHack4Impact
- Soluções digitais para o Desenvolvimento”, um programa
de capacitação das ONGD portuguesas para os desafios
digitais futuros e que procura dar resposta, através da digitalização, a problemas e necessidades do Desenvolvimento.
O objetivo é apresentar o cenário atual de desenvolvimento digital do setor, mostrando a realidade de trabalho
das ONGD às empresas tecnológicas e a especialistas digitais aproximando-os, permitindo a criação de soluções digitais para os problemas do Desenvolvimento Internacional.
Durante o ano de 2020, realizaram-se duas iniciativas no âmbito deste programa: um Seminário online com
vários especialistas internacionais, sob o tema “Oportunidades e desafios digitais no desenvolvimento internacional”, que contou com a presença de 71 participantes de
várias entidades nacionais e internacionais; e um Workshop
Virtual de Capacitação e Diagnóstico para a Digitalização
das ONGD, facilitado por um formador, no qual participaram 29 pessoas. O programa continuará em 2021 com
a realização de uma maratona digital.

Na sequência do apoio da Fundação Calouste Gulbenkian à Formação Internacional de Quadros das ONGD,
que se estendeu no ano de 2020 ao secretariado da Plataforma, reforçaram-se as capacidades internas em algumas
áreas de trabalho.
Devido à situação de pandemia, a maioria dos cursos
foram cancelados e passados para online. Por este motivo,
apenas alguns colaboradores conseguiram realizar esses
cursos, pelo que o programa será estendido até 2021 de
forma a abranger todo o secretariado da Plataforma.
Foram frequentados os seguintes cursos: EuropeAid uncovered: get and manage EU Grants; Knowledge Management; Become a
master in financial management of EuropeAid Grants.

A .3.3.1 In formação sobre
op ort un idades de f inanciamen to
Com o objetivo de garantir a sustentabilidade organizacional da Plataforma e das suas associadas, prosseguiu-se com a divulgação de linhas de financiamento
nacionais e internacionais a que as ONGD podem concorrer, através dos serviços da plataforma Development Aid.
Neste sentido, foram comunicados 11 resumos mensais
para as associadas da Plataforma, com informação sobre
172 oportunidades de financiamento em 2020, tendo 13
ONGD associadas consultado o Development Aid.

No quadro do Projeto Presidência, que a Plataforma
se encontra a implementar, foi criado um mecanismo de
subgranting “Uma Europa aberta, justa e sustentável no
mundo: as políticas europeias e o papel da juventude
portuguesa” que possibilita que organizações da sociedade civil tenham 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. Pretendia-se que os projetos se focassem na dimensão
externa da atuação da União e, em particular, nos temas
prioritários de cooperação para o desenvolvimento, direitos humanos, papel da sociedade civil e Agenda 2030 e
coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável.
Foram recebidas 15 candidaturas de organizações da
sociedade civil portuguesa e selecionados 10 projetos (num
valor de cerca de 100.000€ financiados pela Comissão
Europeia através do Projeto Presidência), entre os quais
6 de ONGD Associadas da Plataforma. Os projetos serão
executados entre 15 de janeiro e 15 de julho de 2021.

Atividades não previstas, realizadas

Workshop de Capacitação e Diagnóstico para a Digitalização das ONGD

Embora não previsto no Plano de Atividades para
2020, foram realizadas várias ações em formato virtual
com o objetivo de responder a necessidades de adaptação
decorrentes da situação pandémica e da impossibilidade
de cumprir as atividades previstas inicialmente.
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Ciclo de Webinars: Respostas
em Tempos de Pandemia
A organização de um ciclo de webinars de capacitação permitiu responder a necessidades institucionais de
adequação, resposta e de estruturação das associadas da
Plataforma, no âmbito da crise provocada pela pandemia Covid-19. O ciclo foi composto por 4 sessões distintas que decorreram entre 13 de maio e 3 de junho e
que reuniram contributos e experiências das ONGD, de
parceiros e de alguns convidados. Os webinars destinaram-se em exclusivo às associadas da Plataforma, com
a exceção do webinar de dia 20 de maio que foi aberto à
participação de outras organizações da sociedade civil.
A série de webinars procurou apresentar um leque de
reflexões e soluções operacionais para facilitar o trabalho das ONGD no contexto atual: desde estratégias
para uma comunicação eficaz, a ferramentais digitais
apropriadas, a esclarecimento de questões legais laborais e à partilha de práticas de intervenção de ONGD
na resposta à pandemia.

Ciclo de Webinars: O Futuro
da Cooperação Portuguesa
Com o termo do período de vigência do Conceito
Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020,
impõe-se a definição de um documento estratégico
que espelhe as prioridades para os próximos anos.
Este contexto afigurou-se como uma oportunidade
para a Plataforma Portuguesa das ONGD projetar a
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sua posição sobre os temas que marcam a cooperação
portuguesa, procurando que as suas propostas sejam
integradas na próxima estratégia.
A organização do ciclo de webinars sobre o futuro da
Cooperação Portuguesa teve como objetivo aprofundar
o conhecimento sobre temas considerados importantes
e sobre os quais a Plataforma se tem procurado posicionar. Este ciclo decorreu entre os dias 5 de junho e 2
de julho, contando com a realização de cinco webinars
dedicados aos seguintes temas:

Cooperação Delegada
em análise
5 de junho

Alterações Climáticas
e Desenvolvimento
16 de junho

Participação do setor
privado na cooperação
22 de junho

Ação Humanitária
e de Emergência

Webinário “UN75 Pós 2020: Balanço e
Perspetivas na implementação da Agenda 2030”

Workshop - A Presidência Portuguesa do
Conselho da UE - Prioridades da Sociedade Civil

O ano de 2020 marcou o 5.º aniversário da aprovação da Agenda 2030 e o início da denominada “Década
de Ação”. O Fórum da Sociedade Civil para os ODS,
do qual a Plataforma Portuguesa das ONGD é membro, considerou ser o momento para proceder a um
balanço das concretizações da Agenda 2030 a nível
nacional e internacional e de perspetivar as ações a
empreender para garantir o seu cumprimento até 2030.
Assim, o Fórum organizou o webinário “UN75 Pós 2020:
Balanço e Perspetivas na implementação da Agenda
2030”, que decorreu online no dia 22 de setembro de
2020, das 14h30 às 16h30.
No âmbito deste evento, que marcou o primeiro dia
da Semana Global de Ação pelos ODS, a Plataforma
Portuguesa das ONGD lançou o Estudo “Portugal e a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”,
no qual se procede a uma análise das opções estratégicas e da arquitetura institucional a nível nacional e
europeu no âmbito da implementação da agenda, e
deixa recomendações ao nível da atuação da
União Europeia, do Governo Português e da
Sociedade Civil.

A Plataforma Portuguesa das ONGD organizou,
no âmbito do Projeto Presidência “Por uma Europa
aberta, justa e sustentável no mundo”, o workshop
“A Presidência Portuguesa do Conselho da UE Prioridades da Sociedade Civil”, que decorreu online no
dia 4 de novembro entre as 10h00 e as 12h30.
Esta iniciativa inseriu-se num processo de consulta
organizado pela Plataforma para definir um conjunto
de prioridades da Sociedade Civil para a Presidência
Portuguesa da União Europeia (que decorrerá entre 1
de janeiro e 30 de junho de 2021).
O workshop teve como objetivo apresentar brevemente o projeto e capacitar os/as participantes relativamente às temáticas e aos processos (políticos e legislativos)
em curso, tendo compreendido a passagem por temas
relacionados com a dimensão externa da ação europeia,
como a Parceria UE-UA, e tendo contado com a participação ativa do Camões IP.

25 de junho

Igualdade de Género
no Desenvolvimento
2 de julho

Workshop “A Presidência Portuguesa do Conselho da UE - Prioridades da Sociedade Civil”
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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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eixo
comunicação
externa

lançamento
do novo website
da plataforma

atualização
do diretório e apoio
às associadas no
preenchimento das
suas páginas

elaboração
e publicação do artigo de opinião “o
orçamento do estado e o contributo
de portugal para um mundo justo e
sustentável” no jornal público

janeiro

envio
da primeira
newsletter
mensal com
novo layout

fevereiro

elaboração
e envio de comunicado de
imprensa “ajuda pública ao
desenvolvimento portuguesa diminui pelo segundo
ano consecutivo”

abril

elaboração
e envio de
comunicado de
imprensa “sociedade
civil europeia apresenta estratégia sombra
para uma indústria
têxtil mais justa
e sustentável”

maio

novembro
elaboração
e envio de comunicado
de imprensa “reação
da plataforma à
proposta de oe 2021”
lançamento
da campanha de redes
sociais sobre a visão
da plataforma portuguesa das ongd sobre o
futuro da cooperação
portuguesa

novembro

outubro
elaboração
e envio de comunicado de
imprensa “ajuda pública ao
desenvolvimento europeia
e portuguesa mais longe
de “não deixar ninguém
para trás”

contratação
de agência de comunicação
e início do planeamento da
comunicação do projeto
presidência

elaboração
e publicação do artigo de
opinião “a educação de hoje
transformará o mundo de
amanhã” no jornal público,
da autoria de rita leote

julho/agosto
lançamento
da revista “perspetivas
para o futuro da cooperação portuguesa”, com
novo layout

campanha
nas redes sociais no
âmbito da ação “postais
do futuro" da concord

contratação
de prestação de serviço de
design e início do trabalho
relativo à renovação do
layout e estrutura da
revista da plataforma

junho
elaboração
e publicação do artigo de opinião
“um problema global exige soluções
globais: a resposta de portugal ao
impacto da pandemia nos países em
desenvolvimento” no jornal público,
da autoria de susana réfega

3ª edição
media talks
sobre consumo
sustentável:
os desafios da
indústria têxtil
campanha
nas redes sociais
no âmbito da
“covid citizen
action”

lançamento
da revista “a
pandemia de
covid-19 e os
desafios do
desenvolvimento”

elaboração
e envio de comunicado de imprensa
conjunto com os parceiros do projeto presidência “rumo a uma cimeira
verdadeiramente participativa por uma
parceria justa entre a união africana
e a união europeia”

dezembro

atividades regulares

/ 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
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A.4.1. Implementação da
Estratégia de Comunicação
da Plataforma das ONGD
A concretização deste eixo passou pela dinamização
e reestruturação de alguns canais da comunicação externa da Plataforma, nomeadamente no que concerne
ao meio digital: em 2020, foi lançado um novo website,
renovadas a Informação Semanal e a Newsletter e reformulada a Revista Digital.
Ao longo do ano, apostou-se na produção de conteúdo nos canais da Plataforma e trabalhou-se junto de
jornalistas, enquanto intermediários/as e interlocutores/as privilegiados na transmissão de informação sobre
o Desenvolvimento.
A .4.1 .1 Dinam i zação d os canai s
e sup ortes de c omun icação
externa da Pl atafor ma
A .4.1.1.1 G estão d o website e
di nami zação das redes s o ciais

O novo website da Plataforma, que foi desenvolvido
no 2º semestre de 2019, foi lançado em janeiro de
2020. O novo website conta com uma organização da
informação (menus e conteúdos) mais intuitiva e um
design responsive, facilitando a navegação e a atualização,
permitindo dar a conhecer melhor a Plataforma e as
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suas Associadas, e fornecer informação relevante
sobre o setor do desenvolvimento.
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, destaca-se a atualização
frequente da secção Notícias (ao longo de 2020, foram
publicadas 70 notícias no site 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 2020 a 1 de janeiro de 2021, segundo
o Google Analytics, contou-se com 88.449 sessões,
representando um aumento relativamente a 2019
(77.832). 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) do website da
Plataforma nos motores de busca. Já a entrada via redes
sociais, representou 12,4% dos acessos ao website.
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Origem do tráfego do Site

A Newsletter foi renovada no âmbito da construção
do novo website da Plataforma. A nova newsletter é mais
versátil e mais user-friendly. A primeira newsletter com
o novo layout saiu em fevereiro de 2020. Ao longo do
ano foram enviadas 11 newsletters mensais. Tendo em
conta a alteração da Plataforma de envio (novo website),
a monitorização do alcance da newsletter passa a ser
definida pela métrica “taxa de abertura”. A taxa média
de abertura da newsletter da Plataforma ao longo de
2020 foi de 35%, o que equivale a uma média de 956
acessos por Newsletter.

54,4%
29,7%

organic search

12,4%

direct

3,5%

social
referral

página de facebook
número de seguidores
total de
seguidores

15,401

16k

15k

dez

nov

out

set

aug

jul

jun

mai

14k
abr

Relativamente a outras redes sociais, a Plataforma
tem ainda um perfil de Twitter e um perfil no LinkedIn. A
página de Twitter passou de 731 para 782 seguidores em
2020, sendo que o número de impressões total cresceu
de 22.478 para 23.185. No que concerne à página
de LinkedIn da Plataforma, em 2020, o número de
seguidores aumentou de 559 para 2.403. As publicações
tiveram um total de 35.667 impressões, um aumento
de mais de 600% em relação a 2019 (cujo total de
impressões foi de 5692).

canais principais

mar

No âmbito do projeto “Europa no Mundo”, 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 2020, com 1.241 seguidores.

da Newslet ter da Pl atafor ma

Feb

Do ponto de vista do impacto das publicações, o
ano de 2020 foi um ano de ligeiro decrescimento: em
2020, o número total de impressões (N.º de vezes que
a publicação apareceu aos utilizadores) foi de 182.515,
enquanto que em 2019 tinha sido de 219.967.

A . 4. 1 . 1 . 2 E l ab or ação e divulgação

2020

No que se refere às redes sociais, a página de
Facebook da Plataforma tem vindo a sofrer um contínuo
e sustentado crescimento de seguidores. Em janeiro
de 2021, o número de pessoas que seguia a página de
Facebook da Plataforma era de 15.401. Comparando
ao ano anterior, constata-se que no dia 1 de janeiro de
2019, a página contava com 14.725 seguidores.
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A .4.1.1.3 E dição e divulgação da Revista
da Pl ataforma

Em 2020, a revista da Plataforma foi renovada. O
novo layout permite uma leitura mais fácil e uma maior
coerência gráfica, e a nova estrutura confere mais
flexibilidade, tanto ao nível das secções, como ao nível
da dimensão dos artigos. Em 2020, foram lançadas
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duas edições da revista da Plataforma: “A Pandemia
de Covid-19 e os desafios do Desenvolvimento” e
“Perspetivas para o Futuro da Cooperação Portuguesa”.
Esta segunda edição do ano foi a primeira edição com o
novo layout.
A edição “A Pandemia de Covid-19 e os desafios do
Desenvolvimento” contou com um total de 1.298 acessos.
A edição “Perspetivas para o Futuro da Cooperação
Portuguesa” contou com um total de 1.190 acessos.

REVISTA DA PLATAFORMA
PORTUGUESA DAS ONGD
Edição nº 21 . setembro 2020

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA

A . 4 . 1 . 1 . 4 G estão d o Di r etór io das ONG D

No âmbito do desenvolvimento de um novo website da Plataforma, também o Diretório foi alvo de um
processo de revisão e de reformulação para ser integrado no mesmo endereço da Plataforma, sendo mais fácil
de navegar e atrativo e mais fácil de atualizar por parte
das associadas. Ainda antes do lançamento do website, a
Plataforma procedeu ao acompanhamento do preenchimento do diretório por parte das associadas. 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 2020, as duas secções contaram
com um acesso acumulado de 19304 sessões.

A .4 . 1. 2 Dinamização das rel aç ões
c om os meios de c omun icação
em P ort ugal

A Pandemia de Covid-19 e os
desafios do Desenvolvimento
junho 2020
edição especial

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
desenvolvido junto dos órgãos de comunicação social
ao longo de 2020 materializou-se em 74 referências nos
media, o que representou um aumento relativamente a
2019, em que a Plataforma teve 34 referências.
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A . 4 . 1 . 2 . 1 “Ag en da 2 03 0”: Media Talks

Foi organizada a 3ª edição das “Media Talks”, dedicada ao tema do “Consumo Sustentável: os desafios da
indústria têxtil”, com os parceiros Escola Superior de
Comunicação Social de Lisboa e DECO – Associação
de Defesa do Consumidor. Esta 3ª edição das Media
Talks, realizada a 28 de maio, contou com a participação de 100 pessoas e o programa integrou a exibição do
Filme “Montanha Têxtil: o fardo oculto dos resíduos
da moda”, seguida de uma intervenção do realizador
do filme, Fellipe Lopes. Neste evento participou ainda Emily Macintosh, Coordenadora da Campanha
#WardrobeChange do European Environmental
Bureau, para apresentar a campanha à qual a
Plataforma se associou no âmbito do Projeto Europa
no Mundo. Para terminar o evento, foi ainda realizada uma conferência final sobre o tema “Sustainable
Fashion?”, com a intervenção de Marine Betrancourt,
VEJA, communication manager.
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A .4 . 1. 2 . 2 Clipping d o s etor
d o Dese nvolvim ento

No sentido de conhecer o panorama geral da
projeção mediática do setor do Desenvolvimento
nos media portugueses, a Plataforma subscreveu
um serviço de clipping, através do qual acedeu a
informação sistematizada sobre a cobertura mediática
não apenas da Plataforma das ONGD, mas também
dos temas do Desenvolvimento em geral. Ao longo
de 2020, o sistema de clipping monitorizou 3.022
notícias sobre o setor, agrupados nos seguintes temas:
Cooperação para o Desenvolvimento (280 notícias),
Ação Humanitária de Emergência (1.691 notícias),
Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania
Global (94 notícias), Ajuda Pública ao Desenvolvimento
(135 notícias), Organizações Não-Governamentais
para o Desenvolvimento (748 notícias), e Plataforma
Portuguesa das ONGD (74 notícias).

A.4.2. Preparação da
comunicação da Presidência
Portuguesa do Conselho da UE
No âmbito da implementação do Projeto Presidência,
mencionado anteriormente, procedeu-se à contratação
de um serviço na área da comunicação, nomeadamente
para assessoria de imprensa e relações públicas;
produção de conteúdos e design. Após um processo em
que três agências apresentaram propostas, a agência All
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Comunicação foi a agência selecionada para o serviço,
sendo que o trabalho de preparação da comunicação
do projeto se iniciou com um trabalho conjunto, que
consistiu na elaboração de um cronograma das ações de
comunicação e início do planeamento do lançamento do
Projeto e respetivo Press Briefing.

A.4.3. Realização de campanhas
temáticas de comunicação
externa
Foi concebida e implementada uma campanha de
redes sociais no âmbito do lançamento do documento
“A Visão da Plataforma Portuguesa das ONGD sobre
o Futuro da Cooperação Portuguesa”. A campanha
decorreu em novembro e dezembro, e teve por
objetivo dar a conhecer a importância da Estratégia
da Cooperação Portuguesa e os elementos que, na
perspetiva das ONGD, são essenciais para potenciar
o contributo de Portugal na construção de um mundo
justo e sustentável.
No âmbito da filiação na CONCORD Europe, foi
concebida e divulgada a campanha “Postais do Futuro",
que teve por objetivo explorar o poder das narrativas
baseadas na esperança para inspirar mudança positiva
no mundo pós-covid-19, no sentido de apelar aos
decisores políticos que tomem decisões que contribuam
para um futuro melhor para todos/as. A campanha
decorreu entre os meses de julho e agosto.
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Foi subscrita e divulgada a campanha “Covid
Citizen Action”, que teve por objetivo apelar aos
líderes mundiais para que garantam que as medidas de
resposta ao momento de crise provado pela pandemia
sejam tomadas no sentido de construir um futuro justo
para todos/as. A campanha decorreu ao longo do mês
de maio.

No âmbito do projeto presidência, durante 2020,
nenhum dos parceiros desenvolveu campanhas de redes
socias que pudessem ter sido divulgadas.

A campanha de redes sociais prevista no âmbito
do projeto Europa no Mundo não foi desenvolvida
enquanto tal por decisão dos parceiros. No entanto,
foram elaborados e publicados artigos e algumas
publicações de Facebook sobre a temática, associados à
campanha temática do projeto #Wardrobe Change,
com o objetivo de promover uma reflexão sobre os
impactos negativos da indústria têxtil, procurando
identificar métodos de produção mais sustentáveis,
alertar decisores políticos para
a necessidade da elaboração
de leis ambientais e laborais
mais rigorosas para este setor
e sensibilizar consumidores
para as consequências de
um consumo crescente
de vestuário.

Embora estivesse prevista a realização, no quadro do
Projeto “Europa no Mundo”, de dois workshops regionais
sobre a Agenda 2030, devido à pandemia Covid-19,
os centros Europe Direct e as câmaras municipais de
várias cidades contactadas não se disponibilizaram para
colaborar na realização desta atividade.

A.4.4. Realização de workshops
regionais sobre a Agenda 2030
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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 que
puderam ser aferidos relativamente ao ano de 2020.
A avaliação e análise de indicadores resultou
de análise documental; das respostas de 30 ONGD
Associadas a um questionário de avaliação anual
realizado no final de 2020; de entrevista realizada
a membros da Direção da PPONGD; de entrevista
realizada ao Camões IP; de um workshop realizado
pela LOGFRAME no qual participaram 7 Associadas
da Plataforma.
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ao questionário, catorze associadas atribuem a
classificação 4 (47% dos inquiridos) e oito a classificação
5 (27%). Adicionalmente, três elementos da direção e
sete representantes das associadas consideram que, de
forma geral, responde às necessidades.
Ef iciência

Perceção dos fatores críticos favoráveis ou
desfavoráveis da eficiência do Plano Estratégico
e dos Planos de Atividade Anuais
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:
comunicação interna (regularidade e conteúdos
relevantes) (24 Associadas, 80% dos inquiridos);
formações (19 Associadas, 63%) pelo investimento
na capacitação / formação; ações de partilha (16
Associadas, 53%).

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, questionou-se as ONGD sobre a sua perceção
relativamente ao nível de resposta dado pela Plataforma
às necessidades sentidas pelas ONGD. Nas 30 respostas

Não obstante a diversidade de respostas ao
questionário, podem resumir-se nos pontos
apresentados em seguida:

No workshop com Associadas procedeu-se a um aprofundamento da análise deste indicador, podendo destacar-se ainda como fatores favoráveis evidenciados:
/ Coerência e alinhamento das atividades executadas
com o Plano Estratégico, dando conta de um planeamento estratégico alinhado com as necessidades
sentidas pelas associadas;
/ A existência de uma equipa de secretariado profissionalizada, com competências e conhecimento sobre
a realidade das ONGD, e que revela disponibilidade,
empenho e abertura na procura de soluções para dar
resposta às associadas;
/ Relação próxima e envolvimento com as associadas;

E como fatores desfavoráveis:
Grupo de associadas ser muito heterogéneo, dificultando a resposta às necessidades de todas as
organizações (com formações direcionadas para um
determinado perfil de participantes), o pode levar ao
“desligamento” de algumas associadas;
/ O facto de algumas organizações, ainda não conseguirem identificar os benefícios que retiram da sua
participação na Plataforma.
/

Fatores

Fatores

favoráveis

desfavoráveis

/ Comunicação com as
associadas (clareza, transparência, regularidade)
/ Secretariado (disponibilidade, abertura, competências e conhecimento sobre
realidade ONGD)
/ Participação e envolvimento das associadas

/ Disponibilidade das
associadas para participarem/acompanharem
ações
/ Dificuldade de tomada de decisão entre as
associadas e de apresentação regular de propostas de forma eficaz e
eficiente
/ Poucos recursos (financeiros e RH) destinados para as atividades/
trabalho em rede
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Eficácia

Taxa de concretização das atividades
previstas, total e por eixo
A taxa de concretização das atividades previstas foi
de 88% em 2020, representando a realização da maior
parte das atividades previstas no Plano de Atividades
de 2020. 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. No entanto, foram
executados vários reajustamentos para responder
às necessidades verificadas e garantir a substituição
das atividades previstas por atividades exequíveis em
formato virtual.

N.º de pessoas envolvidas nas atividades de formação
e eventos de capacitação (conferências, seminários e
sessões temáticas) promovidas pela Plataforma
Participaram 624 pessoas, 396 das quais de ONGD
Associadas da Plataforma, em 21 atividades formativas
e eventos de capacitação realizados.

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 2020, 160 entidades participaram
nas atividades de formação e capacitação realizadas

E i xo C omunicação E xte rna

pela Plataforma, 43 ONGD associadas e 117 outras
entidades do setor participaram em 21 atividades
formativas e eventos de capacitação realizados.

N.º de associadas e outras ONGD que participam
em espaços de partilha da Plataforma
A Plataforma dinamizou 14 espaços de partilha em
2020, nos quais participaram 53 ONGD Associadas.

N.º de publicações e posicionamentos produzidos e
divulgados pela Plataforma
A PPONGD elaborou e divulgou 50 artigos e
posicionamentos em 2020, o que representou um
aumento de cerca de 100% relativamente a 2019.
Este aumento teve o propósito de reforçar o trabalho
de influência política e o papel da Plataforma e das
ONGD na definição e monitorização de políticas
públicas nas suas áreas de intervenção e nas relações
institucionais com outros atores do desenvolvimento.

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/
N.º de eventos e de reuniões com decisores no âmbito
do desenvolvimento nacionais e internacionais em que
a Plataforma participa
Em 2020, a Plataforma participou em 219
reuniões e encontros com atores externos na área do

desenvolvimento, o que representa um aumento de 58%
relativamente a 2019. Destas reuniões e eventos, 54
decorreram com decisores nacionais e internacionais
no âmbito do desenvolvimento. Ainda em 2019, a
Plataforma recebeu 216 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 à questão do reconhecimento da
Plataforma e das ONGD na definição e monitorização
das políticas na área do desenvolvimento, as
Associadas inquiridas revelam percecionar um maior
reconhecimento da Plataforma do que das próprias
ONGD, tendo 90% selecionado os parâmetros “médio
e elevado” no caso da Plataforma e 60% no caso das
ONGD (seleção de parâmetros “Médio e elevado”). No
workshop realizado com representantes das Associadas,
foi reforçado que a Plataforma necessita de fortalecer o
seu espaço e posicionamento para o exterior, de forma
a que as ações de advocacy tenham o impacto esperado e
a organização seja tida como opinion maker no setor.
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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 87% entende que houve um
fortalecimento do papel das ONGD.

N. º de ONGD que identificam melhorias internas
decorrentes das ações de capacitação da Plataforma e
de outras ações de partilha
Com o propósito de aferir do impacto provocado
nas ONGD pelo trabalho desenvolvido nas áreas
da capacitação e da coesão, as Associadas foram
questionadas sobre a sua perceção sobre a existência
(ou não) de melhorias na sua prática, decorrentes do
trabalho realizado pela Plataforma. Das 30 respostas
dadas, verifica-se que 73% das ONGD identificam
mudanças positivas na sua organização decorrentes das
ações de capacitação e 73% das ONGD identificam
melhorias na sua organização decorrentes das ações
de partilha. No workshop, a perceção foi de que existe
um contributo elevado de ambas as ações para
melhorias internas, nomeadamente nas seguintes
áreas: ao nível do processo de reflexão interno das
próprias organizações; da capacitação para uma maior
profissionalização dos recursos das ONGD, o que acaba
por se refletir na melhoria das práticas.
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C omunicação

Su st entabil idade

Alcance da comunicação digital da Plataforma

N.º médio e tipo de iniciativas conjuntas
desenvolvidas pelas ONGD

Em 2020, com a alteração do Website e de outros
canais, foi necessária a alteração dos critérios
de aferição, pelo que os dados de 2020 não são
comparáveis com os anos anteriores. Assim, neste
ano o alcance da comunicação digital da Plataforma
totalizou o valor de 360.129, que se refere a visitas,
visualizações, sessões, impressões do Facebook, LinkedIn e
Twitter. Regista-se um aumento exponencial do número
de seguidores do LinkedIn até 2020 (378 seguidores em
2018 e em 2.403 em 2020).

N.º e tipologia de documentos, instrumentos e
mecanismos de comunicação criados ou melhorados
A Plataforma gere 8 meios de comunicação,
designadamente a Informação Semanal, o Diretório
das ONGD Associadas, a Revista bianual, a newsletter
mensal, o website e as páginas de Facebook, LinkedIn
e Twitter. Durante 2020, a Plataforma lançou 5
destes mecanismos de comunicação, nomeadamente
a Informação Semanal, o Diretório das ONGD
Associadas, a Revista, a newsletter mensal e o website.

Para avaliar do contributo da Plataforma para
a sustentabilidade das ONGD e das suas práticas,
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 24 inquiridas (de 30)
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 2020, este foi de 8. O tipo
de iniciativas mais comuns centra-se em candidaturas
(20), em projetos (17), em Conferências/ Seminários/
Debates (12), em ações de influência política (10) e em
ações de formação e workshops (9).

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, 40% das Associadas
considera ter uma melhoria da sustentabilidade das
suas organizações por influência média e elevada
das iniciativas da PPONGD. Para as Associadas, a
sustentabilidade decorre do reforço de competências

dos recursos humanos, de candidaturas conjuntas e do
maior conhecimento de linhas de financiamento.

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
2020, 18 dessas parcerias mantiveram-se em funcionamento. A Plataforma continuou a apostar no
aprofundamento das parcerias existentes.
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dados
financeiros
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dad os fi nance i ros

3º
Contrato
Programa

Projeto
Europa no
Mundo

Projeto
Presidência
da EU

Bolsas de
Formação
Internacional

65%

9%

20%

1%

149 965 €

21 691 €

45 702 €

2 852 €

ENED

Representação
em organismos
internacionais

Gastos de
estrutura

total

2%

2%

1%

100%

3 639 €

4 563 €

3 042 €

231 455 €

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.

EBB
Comissão
Europeia

U.E
Presidência
da U.E.

Fundação
Calouste
Gulbenkian

61%

11%

18%

1%

153 604 €

26 259 €

45 702 €

2 852 €

Fundos
próprios

total

Distribuição das receitas
por financiador

9%

100%

21 638 €

250 054 €
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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

31%

65%

2%

71 576 €

150 540 €

4 599 €

Gastos de
depreciação

total

Distribuição da
estrutura dos gastos

2%

100%

4 739 €

231 455 €

ACEP As s o c i ação pa r a a

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

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

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

ADDHU As s o c i ação d e D e f es a

CPR C o n s e l h o P o r t u gu ês

P o r t u gu es es

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

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

ADIRN As s o c i ação pa r a o

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

OMAS - Leigos Boa Nova

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

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

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

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

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

Rosto Solidário As s o c i ação d e

pa r a o D es e nvo lvi m e n to, R ec u r s o s

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

e As s i st ê n c i a

Fundação Bomfim F u n dação

Aid global Ac ção e I n t eg r ação

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

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

Fundação Champagnat

AJAP As s o c i ação d o s J ove n s
Ag r i c u lto r es d e P o r t u g a l

Fundação Teresa Regojo
para o Desenvolvimento

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

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

APDES Ag ê n c i a P i ag e t
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 FENIKS I l u m i n a 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
ATA As s o c i ação T ro p i ca l Ag r á r i a
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
Chapitô

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
E d u cat ivas

IMVF I n st i t u to M a rq u ês d e Va l l e F lô r
IPAV I N ST I T U TO PA D R E A N TÓ N I O VI E I R A
LD L e i g o s pa r a o D es e nvo lvi m e n to

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
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

Médicos d o Mund o

e D es e nvo lvi m e n to I n t e r n ac i o n a l

Meninos d o Mund o

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

MONTE D es e nvo lvi m e n to

PORTUGAL

A l e n t e j o C e n t r a l , AC E

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

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

