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Razões para 
esperançar em 
2023



O  é uma associação cívica sem 
fins lucrativos, reconhecida como Organização de Utilidade Pública 
(IPSS) e Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento 
(ONGD) que, ao longos dos últimos anos, se tem consolidado como 
especialista em  e  

Procurando sempre respostas inovadoras face à complexidade do 
tempo que vivemos e à fragmentação das relações, temos 
encontrado uma grande abertura a nível nacional e internacional 
para as ações do  e da 

.

 IPAV – Instituto Padre António Vieira

colaboração promotor da unidade na diversidade.



Forum para a Governação Integrada (GovInt)
Academia de Líderes Ubuntu (ALU)

Razões para 
esperançar em 2023



Para  queremos ser cada vez mais reconhecidos como:
 uma  que cria e desenvolve relações de 

proximidade e de confiança, quer internamente - com cada uma das 
pessoas/equipas/departamentos - quer externamente com os 
parceiros e organizações que connosco colaboram;

 uma organização com , que 
desenvolve ações sistémicas e integradas procurando sempre a 
excelência e o profissionalismo; uma organização que, consciente das 
mudanças societais e seus desafios, sabe ser criativa e adaptar-se.



Estamos conscientes que o futuro é incerto e que, depois de um período 
de crescimento expressivo nas nossas atividades, teremos de ser criativos 
na procura de novas soluções. Ancoramo-nos no nosso Porquê e 
seguimos colocando em marcha o verbo , desafiando-nos 
enquanto IPAV a  

2023
comunidade relacional

profunda capacidade de entrega

esperançar
«levantar-se, ira à procura, construir, não desistir, juntar 

outros para fazer de outra forma».



de onde 
partimos?



de onde 
partimos?
O Plano de Atividades 2023 foi elaborado numa 

lógica de continuidade e consolidação do 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo 

IPAV nos últimos anos. Este mapa de base 

ajuda-nos a responder permanentemente às 

perguntas: 

.

Porque e para que existimos? Como 

podemos intervir em Portugal e no mundo?



Promover e restaurar a dignidade humana.




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 da cultura colaborativa e na 

promoção da “unidade na diversidade”.

Visão:

Missão:

Porque 
existimos?



Porque existimos? 
Para quê? 
Comotrabalhamos?



Para quê?

01

Intervir na defesa e 

promoção da 

.
dignidade humana

Promover a 

.


sustentabilidade social, 

económica e ambiental Promover a 

.

diversidade 

e a interculturalidade

Reflectir e agir sobre o

, inspirada pela herança 

do Padre António Vieira.

 futuro, com 

uma visão humanista, global e 

integradoraAprofundar o conhecimento e 

a ação sobre os 

.

problemas 

sociais complexos

Finalidades 



A  e a 
que 

implicam  
disponibilidade e 
coragem.

verdade
honestidade 

O  e a 
, que se 

manifestam na 
valorização da 
diversidade.

respeito
dignidade

A  e a 
que 

pressupõem uma 
atitude de escuta ativa, 
diálogo, empatia e 
cooperação.

partilha
interdependência 

 


O  e 
, 

procurando combater 
as injustiças e as 
desigualdades.


serviço cuidado 
pelo bem comum

Como

trabalhamos?
Valores e princípios



EQUIPA



Como nos 
organizamos?

Enquanto organização, entendemos que, de maneira a garantir 

que cada uma das pessoas que formam a comunidade IPAV 

possa desenvolver o melhor de si ao serviço dos outros, 

aprendendo a conjugar o empenho no trabalho, com o seu 

sentido e propósito, não descurando o seu bem-estar, é 

importante organizarmo-nos de forma ,  e 

.

HORIZONTAL INTEGRADA

INTERDEPENDENTE



Como nos 
organizamos?

Para alcançar os objetivos propostos no Plano de Atividades de 2023, o 
IPAV conta com uma equipa multidisciplinar, reconhecida por uma 
forte cultura relacional e com grande capacidade de inovação. A 
partir da Comissão Executiva, que inclui a presidência e sete 
departamentos (Direção Executiva, Direção de Pessoas e Propósito, 
Direção Financeira, Direção de Formação e Conteúdos, Direção de 
Comunicação, Inovação e Desenvolvimento, Direção de Relações 
Internacionais e Direção de Operações), a estrutura do IPAV 
desenvolve-se a partir de um espírito de , 

 e .
solidariedade aprendizagem 

contínua complementaridade



Como nos 
organizamos?

Para uma atuação mais eficaz e diretiva, aos departamentos 

transversais do IPAV acrescem os Coordenadores de Equipas e os 

Gestores de Projetos que, ao mesmo tempo que sabem ser 

responsáveis por projetos, pessoas e recursos, sabem ser 

interdependentes uns dos outros - estimulando e consolidando o ADN 

de colaboração



Formação

Fatu Banora

Queen LiwaliMoses Machipisa

Jessica Ramírez

Harry Mwailengo

Internacional

Inês Antunes Ana Teixeira

ComunicaçãoAssessoria

Cibeli Ambrosio

Isabel Sérgio

Marino Gaspar

Afonso Santos

Igor Alves

Operações e 
Logística

Pedro Santos 
[CCIDO] 

Maria Marques de Almeida 
[COO]

Mónica Rocha e Melo 
[CIO]

Francisca Assis Teixeira

[CPPO] 

Rui Marques

[Presidente]

Rui Nunes

[CEO]

Luís Sousa 
[CFO]

Tânia Neves

[CTCO]

Comissão Executiva 
Permanente

Comissão Executiva 
Alargada

Paola Encarnação

Francine Castro

Pedro João

Administrativo  
e Financeiro

Bárbara Alves

CEO: Diretor Executivo 
CPO: Diretora de Pessoas e Propósito 

CTCO: Diretora de Formação e Conteúdos 
CIO: Diretora de Relações Internacionais 

CCIDO: Diretor de Comunicação, Inovação e Desenvolvimento 
COO: Diretora de Operações

A equipa
Comissão Executiva 

e Departamentos 
Transversais



Ouwais Sadek

Maria Seabra Ana Correia

Erika Marques

Adul Djaló

Carolina Mascarenhas
Inês Albergaria

Manuel Theotónio

Eric Rocha

Maria Inês Gonçalves

Dulce Lopes

Marrieni Duarte

Letícia Alves

Inês Duarte

Calina Porto Sá

Marcela Balbão

Maria Antónia Cunha

Rita Moura

Patrícia Vinhais

Isadora Lemos

Cláudia Duarte

Flávia Rodrigues 
Alfredo Ferreira

Ana Filipa 
Magalhães

Patrícia Antunes

Bhoye Diallo

Carmo Pupo

Catarina Leote

Miguel Leão

Isabel Correia

Adilson Andrade

Whassysa Neves

Isabel Gala

Francisca Pimentel

Chiara Chillod

Ana Gonçalves

Maria Guerra

Tcherno Baldé

Sara Martins da Silva

Madalena Saldanha

Sofia Pereira

Pedro Souto

Joana Silva

Paula Guerra

Leonor Nestor 

Rita Miranda Pereira

Leandro Carvalho

Inês Duarte

Leonor Gomes

Filipa Andrade

GovInt Gaia

GovInt

CCDRA

CRPG
Escolas

Escolas

Escolas

Ubuntu JúniorEscolas

Ubuntu no Bairro

Casas de Acolhimento

Casas de Acolhimento



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
E OPERACIONAIS



Para o ano de 2023, e à semelhança do que já 

temos vindo a seguir nos últimos anos como âncora 

de ação, estabelecemos quatro eixos centrais: 

, ,  e 

. A partir destas quatro linhas 

orientadoras, construímos os objetivos estratégicos, 

que pretendem estabelecer diretrizes claras e 

mobilizadoras para o ano de 2023.

Propósito Pessoas Progresso Pró 

Sustentabilidade

Objetivos 
estratégicos



Eixos centrais Objetivos Estratégicos

Propósito

OE1

Conectar pessoas, ideias e organizações locais, 
nacionais e internacionais, consolidando redes e 
parcerias para a promoção da cultura colaborativa e 
da “unidade na diversidade”.

Pessoas

OE2

Consolidar o IPAV como uma comunidade relacional 
e colaborativa, que reconhece, integra e apoia 
pessoas, para a promoção da cultura colaborativa e 
da “unidade na diversidade”.

Progresso

OE3

Criar, desenvolver e aplicar conhecimento 
especializado na promoção da cultura colaborativa e 
da “unidade na diversidade”.

Pró 
Sustentabilidade

OE4

Em tudo ser promotor de sustentabilidade, na sua 
atividade diária, na relação com os financiadores, 
fornecedores, colaboradores e beneficiários das sua 
ação.



Como organização que quer inovar para fazer mais 

e melhor, o IPAV promove espaços de partilha e 

aprendizagem, cria e desenvolve novas respostas 

para novos e velhos problemas, realiza ações com 

sentido e propósito, comunica com valor 

acrescentado e está atento ao que o futuro deixa 

entrever.

Objetivos 
operacionais



Num desafiante exercício de estabelecer os nossos 

eixos prioritários de ação de forma a orientar os 

nossos esforços e energia de forma eficiente, eficaz 

e com qualidade, estabelecemos objetivos 

operacionais para o ano de 2023, cujas metas e 

indicadores serão avaliados e assumidos pelas 

respectivas equipas. Sabemos que, face à 

velocidade, volatilidade e ambiguidade do nosso 

tempo, um documento desenhado agora 

rapidamente se desatualizará. No entanto, 

.

acreditamos que um plano de atividades que 

oriente no nosso percurso, e ajude a planear a 

aplicação  dos  recursos de maneira adequada,  

possa ser uma ferramente muito útil e 

mobilizadora



Nº de eventos no âmbito ALU.

Nº de eventos no âmbito do GovInt.

Nº de reuniões.

Indicadores

Nº de trabalhos académicos e 
científicos desenvolvidos.

Nº de reuniões.

Nº de encontros.

Nº de relatório elaborados.

Realizar 1 evento internacional no âmbito do 
GovInt.

Realizar 8 reuniões de trabalho do Conselho 
Científico por ano.

Realizar 2 Ubuntu Fest para reunir a 
comunidade Ubuntu nacional e internacional.



Metas

Promover teses e trabalhos académicos no 
âmbito das áreas de trabalho do IPAV

Realizar 2 encontros de profissionais Ubuntu

Elaborar 1 relatório com proposta inicial de 
uma “Escola Ubuntu”.

OO2. 
Fortalecer a rede e o trabalho do Conselho 
Científico Ubuntu, como potenciador de uma 
base científica, teórica e metodológica, para 
o trabalho desenvolvido pela ALU.

OO3. 
Criar espaços de reflexão e trabalho, com 
variadas redes de profissionais que promovam 
a actualização e o enriquecimento da ALU. 


OO1. 
Criar espaços de encontro e partilha por 
meio de eventos com confluência temática 
das atividades do Forum para o GovInt e da 
ALU.

Objetivos Operacionais

OE1

Conectar pessoas, 
ideias e 
organizações locais, 
nacionais e 
internacionais, 
consolidando redes e 
parcerias para a 
promoção da cultura 
colaborativa e da 
“unidade na 
diversidade”.

Objetivo Estratégico

Propósito

Eixos centrais

Realizar 1 Encontro Nacional Escolas Ubuntu

Criar o Conselho de Directores Ubuntu

Nº de reuniões.

OO4. 
Constituir o Conselho de Diretores Ubuntu, um 
fórum de reflexão que poderá culminar na 
proposta de retrato do que deverá ser uma 
Escola Ubuntu , nas suas várias dimensões.





IndicadoresObjetivos Operacionais

OE1

Conectar pessoas, 
ideias e 
organizações locais, 
nacionais e 
internacionais, 
consolidando redes e 
parcerias para a 
promoção da cultura 
colaborativa e da 
“unidade na 
diversidade”.

Objetivo Estratégico

Propósito

Eixos centrais

Nº de instituições ligadas por cada 
resposta local.


Desenvolver 2 respostas locais integradas.

005.  
Aprofundar o trabalho colaborativo com os 
municípios, promovendo relações positivas, 
aumentando a qualidade de vida dos 
munícipes.

nº de laboratórios criados.

Criar 1 laboratório de Inovação social.

006.  
Trabalhar com as regiões, municípios e 
instituições do Ensino Superior, no sentido de 
promover o sucesso escolar e a criação de 
respostas inovadoras e geradoras de 
sentido e propósito.

Desenvolvimento de 3 laboratórios da 
mudança.

007.  
Continuar a trabalhar com Instituições 
públicas e privadas para que possam ser 
promotores de relações positivas no seu 
trabalho, aumentando assim a sua 
produtividade.

Metas

Nº de laboratórios criados.



Nº de respostas.




Indicadores

Nº de eventos ano, no âmbito ALU.

Nº de formações ano.

Nº de continentes representados

% de avaliação global da formação.

Nº de intercâmbios ano.

Realizar 5 formações [online ou presenciais] 
que envolvam participantes dos cinco 
continentes e com avaliação global da 
formação de 8.5/10.

Realizar 2 intercâmbios com colaboradores 
do IPAV para criar uma comunidade de 
prática entre os colaboradores que estão em 
Portugal, na América Latina e em África.

Realizar 10 reuniões de trabalho da Ubuntu 
Global Network.

Metas

OO8.  
Consolidar e expandir a presença 
internacional, através da Ubuntu Global 
Network, chegando a novos parceiros para 
promoção de atividades formativas no ambito 
do Ubuntu, que envolvam participantes dos 
cinco continentes.


Objetivos Operacionais

OE1

Conectar pessoas, 
ideias e 
organizações locais, 
nacionais e 
internacionais, 
consolidando redes e 
parcerias para a 
promoção da cultura 
colaborativa e da 
“unidade na 
diversidade”.

Objetivo Estratégico

Propósito

Eixos centrais

Nº de protocolos firmados por ano.

Nº de formações ano/ países 
representados.

Firmar protocolos de colaboração com 3 
parceiros internacionais com áreas de 
atuação relacionadas as atividades do 
GovInt.

Realizar 2 formações [online ou presenciais] 
que envolvam participantes internacionais 
com avaliação global da formação de 8.5/10.

OO9. 
Ampliar a presença internacional, com o 
GovInt, para a captação de novos parceiros e 
promoção de atividades formativas.



Nº de reuniões.

Nº de reuniões.

Realização da atividade no prazo.


Realização do diagnóstico no prazo.

Indicadores

Nº de formações ano, no âmbito do 
GovInt.

Nº de formações ano, no âmbito da 
ALU.

Nº de formações e seminários  
participados.

Realizar distribuição de atividades por equipa 
e colaborador e clarificar competência de 
cada departamento [até fevereiro de 2023].

Realizar diagnóstico de necessidade nos 
departamentos [até abril de 2023].

Realizar reuniões mensais de Comissão 
Executiva e semanais da Comissão Executiva 
Alargada.

Metas

OO11. 
Atrair e desenvolver talentos alinhados com 
os valores e propósito do IPAV,  com as 
competências e postura necessárias, 
promovendo um espírito construtivo e uma 
comunidade aprendente.

OO12. 
Continuar a reforçar a organização do 
recursos humanos, permitindo uma melhor 
gestão de expectativas e melhor gestão de 
recursos.

OO13. 
Envolver a direção do IPAV através de 
reuniões periódicas de informação e 
reflexão sobre opções e atividade.

O10. 
Estabelecer uma estrutura organizacional 
sustentável, ágil e focada na resolução de 
problemas, sempre ao serviço do bem 
comum. 

Objetivos Operacionais

OE2

Consolidar o IPAV 
como uma 
comunidade 
relacional e 
colaborativa, que 
reconhece, integra e 
apoia pessoas para 
a promoção da 
cultura colaborativa 
e de “unidade na 
diversidade”.


Objetivo Estratégico

Pessoas

Eixos centrais

Realizar 2 formações internas para os 
colaboradores em ferramentas de gestão de 
projeto.

Realizar 2 formações internas para os 
colaboradores no âmbito de novos recursos da  
ALU.

Fomentar a formação contínua dos 
Colaboradores, promovendo a sua 
participação em formações e seminários 



Desenvolver uma plataforma partilhada de 
gestão dos recursos humanos.



Número de reuniões da direção.



Plataforma desenvolvida.



Criação de oportunidades de formação para 
os colaboradores.


Adaptação de um espaço para cozinha no norte.

Recuperação das Infraestruturas do escritório 
do Porto.

Proceder aos melhoramentos necessários ao 
bem estar da equipa.

OO17.

Promover um bom ambiente no espaço 
fisico de trabalho, fazendo as alterações 
necessárias ao conforto da equipa.

Realização do manual.

Realização do fluxograma.

Realização da obra de 
beneficiação do espaço.

Isolamento das janelas e 
melhoramento do chão.


Execução da obra.


Criação de um fluxograma de acolhimento.

Produção de um manual digital.
OO16.

Desenvolver um programa de recepção e 
integração de novos membros da equipa.

Criação de prémios por desempenho. Nº de incentivos atribuídos.

Nº de Colaboradores beneficiados.Nº de Colaboradores beneficiados.

Indicadores

Matriz elaborada no prazo.

Nº de autoavaliação, a cada 6 meses.

Nº de autoavaliação, a cada 6 meses.

Nº de avaliação ano.

MetasObjetivos Operacionais

OE2

Consolidar o IPAV 
como uma 
comunidade 
relacional e 
colaborativa, que 
reconhece, integra e 
desenvolve pessoas 
para a promoção da 
cultura colaborativa 
e da “unidade na 
diversidade”.

Objetivo Estratégico

Pessoas

Eixos centrais

OO14.

Consolidar a cultura de avaliação 360º, 
criando momentos para poder existir uma 
autoavaliação, avaliação pelos 
coordenadores directores. 

Realização 1 avaliação intraequipas por ano.

Realização 1 avaliação com coordenadores a 
cada 6 meses.

Realizar 1 autoavaliação a cada 6 meses.

Elaborar uma matriz para autoavaliação dos/as 
colaboradores/as do IPAV [até abril de 2023].

OO15.

Promover a criação de incentivos para os 
colaboradores que desempenham 
profissional e empenhadamente o seu 
papel.



Indicadores

Nº de evento ano.

Nº de pessoas registadas.

Nº de evento ano.

Nº de evento ano.

Metas

Realizar 1 evento para celebração e partilha 
com toda a Comunidade IPAV, no final do ano 
civil.

Objetivos OperacionaisObjetivo Estratégico

OE2

Consolidar o IPAV 
como uma 
comunidade 
relacional e 
colaborativa, que 
reconhece, integra e 
desenvolve pessoas 
para a promoção da 
cultura colaborativa 
e da “unidade na 
diversidade”.Pessoas

Eixos centrais

OO19.

Promover espaços de partilha e 
fortalecimento das relações 
intraorganizacionais, promovendo a 
formação da equipa e atividades entre os 
membros da equipa.

OO17.

Manter e reforçar a comunicação interna e 
externa atraves de NL - geral; RM e Interna e/
outros suportes.

OO18.

Criação de uma rede digital de todos os 
Ubuntus nacional e internacional.

Realizar 1 evento para celebração e partilha 
com a Equipa Ubuntu, no final do ano letivo.

Realizar 1 Universidade de Verão por ano.

1 newsletter semanal interna.

Criação da rede digital.

Nº de newsletter.



Nº de novos programas formativos.

Grau de implementação do Projeto.

Nº de certificados emitidos.

Indicadores

Desenvolver 2 novo programas formativos no 
âmbito da Academia de Líderes Ubuntu.

Desenhar e implementar projeto piloto para 
adaptar a metodologia Ubuntu ao 2º Ciclo.

Emitir 3.000 certificados no ano de 2023.

Desenvolver 2 novo programas formativos no 
âmbito do GovInt.

Metas

OO21. 
Consolidar o papel como entidade 
certificada pela DGERT.

OO20.

Rever e criar e  desenvolver novos 
programas de formação no âmbito do 
GovInt e da ALU.


Objetivos Operacionais

Nº de processos resolvidos.Revisão do processo interno e 
desenvolvimento de métodos mais céleres.

OO22. 
Continuar a reforçar a relação com a ESEPF 
tornando os processos de acreditação mais 
céleres.

Criação do suporte digital.
Desenvolver um suporte digital para reforço 
da interação com os clubes.

OO23. 
Reforçar a dinâmicas dos Clubes Ubuntu 
mediante uma planificação das ações e 
uma maior interação com e intra clubes.

OE3

Criar, desenvolver e 
aplicar 
conhecimento 
especializado para a 
promoção da cultura 
colaborativa e da 
“unidade na 
diversidade”.


Objetivo Estratégico

Progresso

Eixos centrais



Documento elaborado no prazo.

Templates atualizados no prazo.

Glossário realizado no prazo.

Atualizar templates/imagens no âmbito do 
GovInt e da ALU.

Criar glossário com palavras-chave, 
expressões, novas terminologias a serem 
utilizadas para comunicar o que fazemos .

Desenvolver documento com narrativa sobre as 
atividades/projetos realizadas no âmbito do 
GovInt a fim de uniformizar a forma como nos 
apresentamos e comunicamos externamente.

OE3

Criar, desenvolver e 
aplicar 
conhecimento 
especializado para a 
promoção da cultura 
colaborativa e da 
“unidade na 
diversidade”.


Objetivo Estratégico

Progresso

Eixos centrais

OO25. 
Reforçar o compromisso com o rigor científico, 
promovendo espaços de reflexão teórica e 
metodológica, para a sistematização de 
conteúdos e conhecimento, bem como para 
a publicação especializada.

OO26. 
Comunicar aos diversos públicos quem 
somos e o que fazemos, uniformizando as 
nossas imagens, no âmbito do GovInt e da 
ALC, e explorando novas linguagens a partir 
da matriz humanista e relacional.


Nº de Jornadas Científicas.

Nº de atas/ livros, publicados.

Nº de artigos publicados em periódicos.

Promover 1 Jornadas Científicas no âmbito da 
ALU.

Publicar 2 documentos [ atas/ livros], 
documentos.

Publicar 3  artigos científicos em periódicos.

Nº de colaboradores formados.


Nº de avaliações realizadas.

Formar, pelo menos, 4 colaboradores da 
equipa em Análise de Redes Sociais.

Realizar 1 avaliação, tendo por base a Análise 
de Redes Sociais.

OO24. 
Actualizar e aprofundar metodologias de 
avaliação das ações desenvolvidas, com 
enfoque na análise de redes sociais e no 
impacto das intervenções em 
desenvolvimento.

IndicadoresMetasObjetivos Operacionais



OE3

Criar, desenvolver e 
aplicar 
conhecimento 
especializado para a 
promoção da cultura 
colaborativa e da 
“unidade na 
diversidade”.


Objetivo Estratégico

Progresso

Eixos centrais IndicadoresMetasObjetivos Operacionais

Nº de publicações, fotgrafias e vídeos.

Registar foto e/ou video para os canais de 
comunicação em todas as ações onde o IPAV 
está.

OO28. 
Manter atualizados todos os canais de 
comunicação (site; Ytube; redes sociais) 
com produção de vídeos ilustrativos das 
atividades.

Nº de publicações, fotgrafias e vídeos.Site revisto e actualizado.

OO27. 
Rever e actualizar o site do IPAV, integrando 
todas as respostas que o IPAV oferece com 
design apelativo.



Indicadores

Guia atualizado no prazo.

Nº de candidaturas enviadas no 
prazo.

Metas

Criar guias/templates para elaboração de 
processos de candidaturas até abril de 2023.

Enviar processo de candidatura 15 dias antes 
a sua data limite.

OO31.

Otimizar os processos de candidatura a 
Projetos no âmbito do GovInt e da ALU.

Objetivos Operacionais

OE4

Em tudo ser 
promotor de 
sustentabilidade, na 
sua atividade diária, 
na relação com os 
financiadores, 
fornecedores, 
colaboradores/as e 
beneficiários das sua 
ação e também com 
o respeito pelo meio 
ambiente.


Objetivo Estratégico

Pró 
Sustenta-
-bilidade

Eixos centrais

Acções concretas para o clubes ubuntu 
serem promotores de sustentabilidade. Nº de ações propostas aos clubes.

OO29. 
Criar respostas de promoção de 
sustentabilidade junto dos públicos mais 
jovens.

Contratar colaboradores representativos da 
diversidade existente.

Nº de colaboradores provenientes 
de diferentes etnias e credos.

Equilibrio de género, nacionalidade 
e credo

OO30.

Continuar a promover uma equipa em que 
se respeite a diversidade cultural, sexo, etnia 
e credo.



Redução da utilização de papel e de 
tonner.

Indicadores

Respeito pelos fornecedores e colaboradores. 
Respeito pelo meio ambiente nas ações 
promovidas pelo IPAV.

Metas

OO32. 
Implementação de procedimentos 
protetores dos parceiros, colaboradores e 
meio ambiente.

 Respeito pelos fornecedores e colaboradores. 
Respeito pelo meio ambiente nas ações 
promovidas pelo IPAV.

Redução da utilização de papel e de 
tonner.

OO33. 
Promover a sustentabilidade financeira do 
IPAV, mantendo sempre o equilíbrio 
financeiro de toda a operação.

Objetivos Operacionais

OE4

Em tudo ser 
promotor de 
sustentabilidade, na 
sua atividade diária, 
na relação com os 
financiadores, 
fornecedores, 
colaboradores/as e 
beneficiários das sua 
ação e também com 
o respeito pelo meio 
ambiente.


Objetivo Estratégico

Pró 
Sustenta-
-bilidade

Eixos centrais

OO34. 
Otimizar os processos contabilísticos, com a 
revisão de fluxo de processos, 
implementação de novas ferramentas 
informáticas e consolidação dos 
procedimentos junto as Equipas.


Nº de dias para pagamento.

Nº de pagamento atempados.

Nº de faturas emitidas no prazo.

Grau de implementação do Projeto.

Realizar o pagamento atempado dos 
fornecedores dentro do prazo de pagamento 
acordado.

Realizar articulação entre gestores de 
projetos e área financeira para emissão de 
fatura atempadamente.

Realizar o pagamento de pedidos de 
adiantamento em até 3 dias úteis após o 
recebimento.

Realizar comunicação dos sistemas para 
gerirmos de forma estratégica a nossa base 
de dados e ter informação rápida, atualizada 
e fiável para a tomada de decisão.



ORÇAMENTO



Resumo

Receitas/Proveitos

Despesas /Custos

Despesas de investimento

Imparidades/Incobráveis

Resultado

Orçamento 2023

2 536 205,17 €

2 506 854,57 €

0,00 €

0,00 €

29 350,60 €

Orçamento 2022

2 702 332,04 €

2 675 696,94 €

0,00 €

0,00 €

26 635,10 €



Receitas
Financiamento Privado

UBUNTU

GOVINT

Outros Projetos

IPAV Geral

Financiamento Público

UBUNTU

GOVINT

Outros Projetos

IPAV Geral

Quotização de associados

Fundos Comunitários

UBUNTU

GOVINT

Outros Projetos

IPAV Geral

Total de Receitas

Orçamento 2023

97 481,67 € 

12 915,00 €

49 866,67 €

31 200,00 €

3 500,00 € 

2 147 128,83 €

1 819 357,15 €

273 291,68 €

54 480,00 €

0,00 €

0,00 € 

291 594,67 €

291 594,67 €

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

2 536 205,17 €

Orçamento 2022 

31 200,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

31 200,00 €

0,00 € 

2 024 203,05 € 

1 876 103,05 € 

148 100,00 €

0,00 € 

0,00 € 

2000,00 €

644 928,99 € 

527 001,82 € 

63 447,17 €

54 480,00 €

0,00 € 

2 702 332,04 €



Despesas
GOVINT
Recursos Humanos
Consultores e prestadores de serviços
Custos variáveis (formação, materiais de comunicação, deslocações, …)
UBUNTU
Recursos Humanos
Rendas, alugueres, comunicações
Consultores e prestadores de serviços
Comunicação e promoção
Deslocações, alimentação e estadias
Custos variáveis (Seminários, publicações, viagens internacionais, …)
Outros projetos (Frente Atlântica + 100% INC)
Recursos humanos
Consultores e prestadores de serviços
Custos variáveis (promoção, deslocações)
Custos Gerais IPAV
Recursos humanos
Comunicações
Eletricidade e água
Transportes e deslocações nacionais
Rendas e Alugueres
Outras
Total de Receitas

Orçamento 2023
206 483,24 €
142 885,24 € 

53 598,24 €
10 000 €

2 106 464,29 €
1 043 879,13 €

2400 € 
287 372,56 €

134 000 € 
204 622,92 €
434 189,68 € 
61 467,54 € 
32 417,54 € 

27 000 € 
2 050 € 

132 439,26 €
65 439,26 €

9 000 €
6 500 €

10 000€ 
24 000 € 

17 500 €
2 506 854,57 €

Orçamento 2022 
178 340,31 € 
114 742,07 € 
15 000,00 € 
48 598,24 €

2 262 960,44 € 
1 015 598,90 € 

2 400,00 € 
443 372,56 €
131 000,00 € 
277 115,32 € 

393 473,66 €
112 689,43 € 
83 639,43 € 
27 000,00€ 
2 050,00 € 

121 706,76 € 
63 706,76 € 
9 000,00 € 
6 500,00 € 
10.000,00 € 

24 000,00 € 
17 500,00 € 

2 675 696,94 € 



Orçamento 2023
29 350,60 € 

Orçamento 2022
26 635,10 € 

Saldo



MAPA DE PROJETOS










