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Diagnostico
Plano de
Ação

Critérios 
coerência interna 
coerência externa 
exequibilidade 
operacionalidade 
acessibilidade 

Processo de
intervenção
consultiva 

EXPERIMENTAÇÃO
(investigação-ação
para consolidaçao das
ferramentas)

· Permitiu interpretar melhor as respostas ao autodiagnostico inicial (ferramenta produzida); 
· Criou uma ideia mais unanime na equipa sobre as várias dimensões da sustentabilidade; 
· Teve o efeito de um despertador; 
· Ajudou a identificar e caraterizar o que fazemos; 
· Ajudou a identificar boas práticas internas que não estavam destacadas; 
· Percebemos agora melhor a importância de destacar os princípios  cooperativos (nomeadamente para
captar os mais jovens) 

·       Identificaram-se de imediato ações a implementar. Estão já a distribuir-se
responsabilidades para implementação de medidas do plano; 
·       Necessário dar uma atenção especial á avaliação de impacto; 
·       Deste trabalho já resultou a criação de um grupo de trabalho para a angariação
de fundos, que já lançou novas iniciativas; 
·       Plano de ação traz desafios:  Garantir competências na instituição, para o gerir e
implementar; Diferente envolvimento dos diversos coordenadores – para que
acrescentem valor. 

·       Até agora associávamos a qualidade da gestão essencialmente á
certificação de qualidade - agora alargámos o conceito de
sustentabilidade 
·       O referencial de qualidade apreende-se. Mas … como se
resolveram estes problemas noutras instituições? Como nos
motivamos e mantemos o rumo?  Sem ajuda dos consultores na
implementação já tínhamos desistido (ou se calhar nem tínhamos
começado); 
·       Consultores mobilizaram-nos e obrigaram a avançar. 

CAPACITAÇÃO
FENACERCI

QUESTÕES 

(a)    O plano de capacitação para a disseminação
está ajustado ao nível de apropriação
pretendido, e ao papel que a Fenacerci pretende
assumir na disseminação? 

(b)   A capacitação deve manter-se apenas com a
equipa de projeto ou ser alargada a outros
colaboradores da Fenacerci e/ou parceiros? 

(c)    O processo implementado está a produzir
resultados?   

Reflexão sobre definição de patamares de responsabilidade e
atores chave

Novas competencias e novas ferramentas para apoiar os
seus associados: Nova candidatura eeagrants- já em curso

APROPRIAÇÃO

das ferramentas e
das práticas 

O que
observámos

Diagnostico

Plano de ação

Processo intervenção consultiva

Dimensões
de avaliação

As ferramentas integrantes do referencial de sustentabilidade

O processo

ao serviço de um horizonte
estratégico individual e coletivo

intercooperação / várias famílias


