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Considerações gerais

São objetivos do IPAV para 2020:

•

Manter o rumo na busca de soluções inovadoras para a promoção e restauração da
dignidade humana;

•

Reforçar a intervenção internacional do IPAV, afirmando-se como uma organização ao
serviço da humanidade, sem limites de fronteiras;

•

Procurar desenvolver as capacidades / competências da sua equipa através de dinâmicas de
capacitação, a par com a promoção de um maior equilíbrio entre trabalho e tempos de
repouso;

•

Manter o equilíbrio de exploração nas contas do IPAV.

UBUNTU
Em 2020 o Programa Ubuntu manterá as suas principais atividades, com destaque para a Academia de Líderes Ubuntu que passará a
funcionar em 2 semestres permitindo consolidar na versão mais extensa a sistematização assente nas 5 Unidades Formativas
desenvolvidas para o plano internacional e nas escolas: Liderar como Mandela, Construção de Pontes, Ultrapassar Obstáculos, Vidas
Ubuntu e I Have a Dream.
No segundo semestre desenvolve-se, à semelhança de 2019, uma edição destinada a formadores com capacidade e real intenção de
replicar o modelo. Tem também como objetivo reforçar a bolsa de animadores do IPAV para o projeto nas Escolas e Internacional.
O projeto Ubuntu Escolas continuará durante o ano 2020 em Lisboa (com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa), na Grande Lisboa
(com o apoio do Programa Cidadãos Ativos) e em Sintra (com o apoio da Câmara Municipal de Sintra), dando continuidade aos
trabalhos iniciados no ano 2019. O projeto também se irá estender a Gaia (com o apoio da Câmara Municipal de Gaia) e a Odemira
(com o apoio da Câmara Municipal de Odemira) e, durante o ano, é expectável que este modelo seja implementado noutro
municípios e reforçado nos existentes.
Em Gaia, também a continuidade do projeto Ubuntu no Bairro, que acontece na freguesia de Mafamude.
A estratégia internacional passa por reforçar o trabalho nos países em que o projeto já está a ser desenvolvido e estender a mais 6
novos (África do Sul , Angola, Timor-Leste, RD Congo, Guatemala, Nepal) onde se estão a reunir as condições necessárias para que tal
aconteça. Será também o ano determinante para o projeto na América Latina, com a constituição de um secretariado no Peru, que
dê suporte a todas as ações naquele continente. A criação deste núcleo é apoiada pelo Organização dos Estados Ibero-americanos.
Ainda de realçar a criação de um Conselho Científico Ubuntu, que reúne vários académicos e investigadores em torno do tema com
vista ao aprofundamento da base científica da metodologia, proporcionando um espaço para o desenvolvimento de teses e
dissertações académicas, e aprodução de papers e artigos científicos sobre a temática.

UBUNTU
GLOBAL NETWORK

» 2 edições semestrais
(1 formação de formadores)
» Âmbito nacional
» 80 x 2 participantes
» 5 + 5 seminários residenciais

ESCOLAS

» ALU LATAM:
- Secretariado técnico no Peru;
- Reforço dos países já lançados, em
particular a Colômbia, Brasil e o
Peru.
» Novos países: África do Sul , Angola,
Timor-Leste, RD Congo, Guatemala, Nepal
» Reforço: Cabo-verde e Espanha
» ALU Guiné-Bissau, ALU Colômbia, ALU
Senegal, ALU Brasil

» 15 agrupamentos de Lisboa + 2
» 18 agrupamentos Grande Lisboa + 1
» 4 agrupamentos Sintra
» 10 agrupamentos Gaia
» 3 agrupamentos de Odemira

» Estabelecimento de novas parcerias para
2020 / 2021

Outros
NO BAIRRO

CPLP

Vila Nova de Gaia

Estatuto de membro associado

ENSINO SUPERIOR

CONSELHO CIENTÍFICO

» Papers e outras publicações
» Incentivo a teses e dissertações

» Minho
» ISSSP

» Coimbra
» ESEFP
» UCP Lx

 Colaboração com as Academias do
Conhecimento (FCG)
 Dia Mandela 2020
 Ubuntu Fest 2020
 Adaptar a metodologia Ubuntu ao 1º e 2º
ciclo (6/10 anos e 11/14 anos).
 Contactos com organizações europeias
para desenvolvimento da ALU na UE.

GOVINT
O Plano de Ação de 2020 do Forum para a Governação Integrada está organizado essencialmente em três eixos de atividades:

1. CONSULTORIA & CAPACITAÇÃO EM MODELOS DE GOVERNAÇÃO INTEGRADA E COLABORAÇÃO
1.1. Desenvolvimento de estratégias integradas, num período de dois anos, para a compreensão das dinâmicas colaborativas existentes e as
que se poderiam desenvolver, associada a uma estratégia de redução de barreiras & reforço de incentivos à colaboração, através da
capacitação e identificação de práticas promissoras. Colaborações já em curso:
• Município de Odemira
• Município de Vila Nova de Gaia
• Município de Oeiras
• Candidatura CCDR Alentejo (5 CIMs + instituições centrais)
1.2. Capacitação para a governação integrada e colaboração, através da implementação de ações no âmbito do programa da Academia de
Liderança Colaborativa (ALC).
• Município de Santarém, Município de Abrantes e Município de Mafra
• DGE – Direção Geral da Educação
• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

2. SISTEMATIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
Compilação e sistematização dos conteúdos do Forum GovInt para realização de formação de formadores e disseminação do modelo noutros
contextos.

3. SENSIBILIZAÇÃO
Este eixo tem como objetivo chamar a atenção pública, política e mediática para a relevância estratégica da colaboração , quer como forma de
resolução de problemas, quer de otimização dos recursos disponíveis.
Em 2020, destaca-se neste eixo a realização da Vª Conferência Internacional sobre Governação Integrada, dedicada ao tema “A Era da
Colaboração - contributos para uma agenda transformadora”, uma iniciativa de alcance nacional que tem como objetivo criar espaços de
encontro, reflexão e discussão, nos quais serão partilhadas boas práticas de colaboração em diversas áreas, a nível nacional e internacional, e
se refletirá em torno dos desafios da colaboração e estratégias para os ultrapassar, na procura de uma agenda realmente transformadora.

GOVINT
CAPACITAÇÃO & CONSULTORIA

» Colaboração com Municípios:
» Município de Odemira
» Município de Vila Nova de Gaia
» Município de Oeiras
» Município de Santarém
» Município de Mafra
» Município de Abrantes

» Candidatura CCDRA (6 Academias
Liderança Colaborativa)
» SCML (4 Academias Liderança
Colaborativa + 1 edição especial)
» DGE (5 Academias Liderança
Colaborativa para Diretores)

» Outras colaborações:
» CIG
» MTSSS/CNPDPCJ

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS

» Sistematização de conteúdos

SENSIBILIZAÇÃO

» Vª Conferência Internacional,
30 e 31 janeiro 2020, Lisboa

» Formação de Formadores
» Publicações GovInt

» Interação com os media (e.g.
artigos, entrevistas, etc.)

» Matriz GovInt

» Seminários e Workshops

OUTROS PROJETOS
Em 2020 mantêm-se alguns outros projetos de continuidade. É o caso do Frente Atlântica, que vem
funcionando desde 2016, no quadro do Portugal 2020. Tem por objetivo a concertação estratégica e
operacional entre os parceiros para dar resposta aos problemas de pobreza, de exclusão social e de abandono
escolar, com ênfase em medidas de inovação e empreendedorismo social em territórios urbanos
desfavorecidos.
Mantém-se também, para o ano 2019, o projeto Incorpora, promovido pela Fundação “La Caixa”, constituído
por 4 redes de organizações sociais que constituem entre si um cluster para aceleração da empregabilidade
para os seus beneficiários, a partir de uma rede de empregadores angariada pelos prospetores destas
organizações. O IPAV participa nas redes de Lisboa e Porto.
Depois das edições de 2018 e 2019, o IPAV manterá o seu empenho no apoio e co-organização do projeto
SALTA, da INDITEX, para proporcionar aos participantes uma formação mais humana e relacional (Ubuntu) e
contribuindo para as integrações do programa Incorpora.
O IPAV manterá ainda o apoio à Associação PassaSabi, que garantirá a continuidade do trabalho comunitário no
território do Rego. Este apoio materializa-se na parceria em candidatura e na afetação do tempo de trabalho de
uma pessoa da equipa no apoio à gestão desta associação.

OUTROS PROJETOS

Lisboa e Porto
» Grupo de Ação Local de 80 organizações sociais, liderado pelo IPAV, que constitui um
secretariado técnico junto da CCDR-N.

» Projeto da Fundação La Caixa

» Apoio a candidaturas para projeto em territórios dos municípios do Porto, Gaia e

» Acompanhamento de beneficiários

Matosinhos (6 freguesias)

» Angariação de empresas contratantes
» Lançamento de avisos nas áreas da educação e Empreendedorismo;
» Integração e acompanhamento
» Trabalho em rede com 13 organizações
em Lisboa e 9 no Porto

» Integração e acompanhamento
» 4º Projeto BIP-ZIP
» Continuidade do trabalho no Bairro
» 1 RH do IPAV

» Formação INDITEX
» Jovens provenientes de contextos
desafiantes

» Lojas e armazéns das marcas

» Plataforma informática de registo e
acompanhamento de beneficiários e
entidades empregadoras.
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