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O IPAV tem vindo a crescer significativamente, a vencer obstáculos relevantes (p.e. as ameaças da
pandemia, os fins de ciclo de alguns patrocinadores…) e a afirmar a sua dimensão de inovação social,
com impacto sistémico e campo de ação à escala global.

2022 trará um novo tempo de transição de ciclo. Vários projetos terminam e não é ainda claro que
novos projetos teremos.

Queremos continuar nesta rota reafirmando a nossa missão e a nossa visão. Os momentos que temos
vivido nos últimos meses têm sido, simultaneamente, grandiosos e exigentes. Os riscos alteraram-se e
sentimo-nos como halterofilistas perante o levantamento de pesos até agora nunca tentado. A
dimensão e complexidade das missões que temos experimentado têem gerado alguma preocupação
e grande esforço. No entanto, também tem sido um tempo de resultados visíveis e consoladores que
fazem desta experiência algo único na nossa vida.

Assim, é sempre tempo de voltarmos ao essencial.

Recordando, a nossa missão é:

“Promover e restaurar a dignidade humana.”

E a nossa visão:

“O IPAV estará, em Portugal e no Mundo, entre os líderes em inovação social, para a promoção da
dignidade humana, através da especialização na dinamização de uma cultura colaborativa e na
promoção da “unidade na diversidade”.



Na recente Universidade de Verão 2021, definimos que a estratégia do IPAV,

particularmente com os desafios que se colocaram nos últimos meses, precisa

de estar sustentada em prioridades claras, inspiradoras e capazes de mobilizar o

melhor da nossa organização e das pessoas que a compõem.

Sabemos que eleger prioridades implica escolhas entre várias possibilidades,

todas elas potencialmente importantes. Mas a necessidade de foco e de

discernimento impõe-se.

Em Setembro escolhemos – e hoje reafirmamos - 3 C’s:

O Ano dos 3 C’s 

Crescimento (sustentável)

Comunidades

Confiança



Escolhemos o C de “Crescimento” porque, desde logo, estamos a crescer muito. 2022 significa o triplo do número de pessoas a
trabalhar no IPAV, bem como o volume do seu orçamento. Implica uma intervenção em 150 concelhos do país e em vários países
do mundo. Indiscutivelmente, será o ano de maior crescimento de sempre na nossa história. No entanto, este crescimento é
precário, podendo esgotar-se neste próprio ano. Os projetos aprovados são de curta duração – muitos deles, de um ano, como o
da DGE – e isso deixa-nos sempre com a instabilidade no horizonte. Estamos sempre no “fio da navalha”, com a pressão da
renovação de projetos atuais ou da busca de novos projetos. Não conseguimos ainda ter a estabilidade de ciclos de 3 a 5 anos
que ambicionaríamos. Vivemos numa permanente “montanha russa”.

Em qualquer contexto para que o Crescimento seja positivo (e não uma ameaça esmagadora), temos de lhe dar sustentabilidade,
como condição sina qua non da nossa intervenção.

Em si mesmo, enquanto processo, o nosso crescimento deve ser sustentável, não devendo ser desordenado, nem gerador de
efeitos colaterais negativos (burocratização excessiva, enfraquecimento das relações pessoais, ausência de foco, vaidade
organizacional, ...).

• Temos de conseguir aliar a ambição de um grande impacto deste crescimento com a fidelidade ao sentido e propósito
do que fazemos.

• Temos de aliar esforço de trabalho e produtividade elevada com a melhor qualidade de vida possível de cada um dos
que trabalham no IPAV.

• Temos de alcançar equilíbrio financeiro e, ao mesmo tempo, manter a flexibilidade e capacidade de adaptação e de
experimentação de novas soluções.

Crescimento (sustentável)

Mas a sustentabilidade deve estar no nosso crescimento também como tema.
Em tudo o que fazemos, nos clusters Ubuntu e GovInt deveremos ter a
imaginação e a determinação de agendar temas associados à sustentabilidade

nos nossos programas. Para nós, a sustentabilidade deve um tema presente em
todos os outros temas. Não é uma “caixinha” à parte. Na ética do cuidado que
tanto nos mobiliza, quer na dimensão de cuidar de si, quer na de cuidar dos
outros e da comunidade ou cuidar do planeta, deve ser acentuada essa
expressão da sustentabilidade.



Uma segunda dimensão muito relevante é o C de “Comunidades”. Cada vez 

mais, o IPAV tem o “selo” do “relaciono-me, logo existo” da filosofia Ubuntu, a 

par da relevância fundamental da colaboração. Por isso, temos de ser capazes 

de criar comunidades, entre nós e com todos os grupos com que interagimos. 

O IPAV começa por ser uma Comunidade, mais do que uma organização ou 

um conjunto de projetos. Isso deve refletir-se também para fora, na nossa 

capacidade de estabelecer relações entre pessoas e organizações, que possa 

gerar sentido de pertença e de identidade. Temos de ser weavers, tecendo 

redes que se devem manter para além dos momentos de contato intenso e que 

devemos alimentar ao logo do tempo. Tempos de passar de pontos a linhas, 

temos de evoluir de corredores de 100m. para especialistas em maratonas 

(assim nos deixem correr…). Esta cultura de Comunidades Ubuntu e GovInt é um 

dos fatores críticos de sucesso mais importante para o nosso futuro. 

Comunidades



Finalmente, o C da “Confiança” que deve expressar-se em diferentes

dimensões. A primeira, no âmbito interno, é o reforço dos vínculos de confiança

entre nós. Confiarmos uns nos outros vai ser muito importante para nos

mantermos coesos neste tempo que será muito exigente e de alta pressão. Isso

exigirá, de cada um de nós, confiar e ser confiável. Daí nascerá também a

confiança expressa na convicção de que vamos ser capazes de responder

positivamente aos desafios deste ano. Precisamos de confiar que vamos

conseguir, para efetivamente alcançar os nossos objetivos.

A nível externo, um dos principais impactos que ambicionamos para o nosso

trabalho deve ser o crescimento do capital de confiança nas (e entre) pessoas,

organizações e comunidades com quem trabalharmos. Deveremos ser motores

de confiança e, dessa forma, geradores de capital social e de coesão, que

sabemos serem fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento integral.

Confiança









































www.ipav.pt


