ATIVIDADES E RESPETIVOS OBJECTIVOS
Atividade 1. Monitorização e Autoavaliação
O1.1. Desenvolver ações de monitorização e de autoavaliação do projeto.
O1.2. Planear o desenvolvimento das ações.
O1.3. Aproximar as organizações da Rede da Estratégia e dos Resultados do projeto,
permitindo à direção e equipa envolvida adequar o mais possível o seu desempenho às
expetativas dos associados relativas à sua capacitação institucional.
O1.4. Avaliar on going o desenvolvimento do projeto, através de uma matriz de monitorização
mensal e relatórios.

Atividade 2. Capacitação
O2.1. Uniformizar e qualificar a capacidade de resposta da ANIMAR em questões mais
transversais ligadas a áreas deficitárias diagnosticadas pela REDE.
O2.2. Aprofundar conteúdos, instrumentos e metodologias de capacitação e/ou gestão
organizacional para aplicação na estrutura central, passíveis de transferência junto das
organizações da REDE, criando produto que permitam melhor a qualidade, eficiência, eficácia
dos serviços prestados pela ANIMAR, contribuindo assim para o impacto no desempenho da
estrutura técnica central ao nível dos serviços prestados à REDE.
O2.3. Permitir adquirir conhecimento que possibilite prestar melhores serviços à REDE
ANIMAR.

Atividade 3. Agência animar.COM
O3.1. Estimular o processo contínuo e de círculo virtuoso positivo e proactivo de pesquisa e
divulgação de práticas com soluções ou metodologias inovadoras, visando a obtenção de um
melhor desempenho das entidades da Economia Social.
O3.2. Incentivar a cultura de excelência e de melhoria contínua por meio de evidenciação de
soluções/metodologias já testadas e com avaliação positiva por parceiros e destinatários, não
obstante a necessária adaptação a outros territórios ou contextos organizacionais ou de
intervenção.
O3.3. Promover a valorização da ANIMAR, através do levantamento e visibilização das práticas
que se distinguem na REDE, podendo ser uma mais valia para dentro, mas também para outras
organizações da Economia Social, meios universitários ou empresariais, podendo vir a ser
utilizadas como base de propostas de futuras medidas de política nacional ou regional.
O3.4. Potenciar a Agência animar.COM, como plataforma eletrónica de práticas e produtos
qualificantes, como instrumento de animação e de comunicação entre a ANIMAR a sua REDE e
outras entidades da Economia Social, apoiando processos de capacitação pessoal e
organizacional e facilitando a partilha e incorporação ativa de práticas relevantes já
anteriormente testadas.

Atividade 4. Campanha “Agir pelo Desenvolvimento Local”
O4.1. Reforçar a visibilidade e a importância o trabalho das organizações da economia social e
do desenvolvimento local junto de públicos estratégicos, nomeadamente jovens e crianças.
O4.2. Reforçar o movimento de desenvolvimento local recorrendo a estratégias mais próximas
das pessoas, nomeadamente novas tecnologias e recorrendo a rádios.
O4.3. Desenvolver estratégias que reforcem o Turismo Social, criando Roteiros Turísticos que
promovam a sustentabilidade dos territórios e das organizações locais, fazendo a promoção

junto de públicos estratégicos sensíveis para experiências e iniciativas que fujam à lógica das
estratégias turísticas comerciais.

Atividade 5. Estudos Desenvolvimento Local
O5.1. Estimular a emergência de inovação social, criando indicadores que permitam aferir o
grau de compromisso dos territórios com o desenvolvimento local e o impacto da sua ação.
O5.2. Sistematizar conhecimento relacionado com o desenvolvimento local, em áreas
transversais ao mesmo e que possam ser úteis para consubstanciar as áreas de trabalho da
ANIMAR, numa lógica de enquadramento teórico à ação das organizações da REDE.
O5.3. Reforçar o espólio de publicações temáticas com elevado potencial de disseminação de
conhecimento.

Atividade 6. Plataformas Regionais ANIMAR para a Coesão Territorial
O6.1. Consolidar e reforçar a ação da ANIMAR por via de 4 plataformas regionais de ação e de
apoio de proximidade às organizações da REDE, procurando uma descentralização mais eficaz
dos serviços e produtos da ANIMAR e consolidar um papel de um/a dinamizador/a regional
enquanto help-desk contíntuo de apoio à REDE.
O6.2. Criar uma relação de proximidade com os associados, indo ao encontro das suas ações e
de estimulação da partilha das mesmas em redes regionais.
O6.3. Estimular a troca de experiências temáticas e/ou inter-regionais que permitam a
apropriação de soluções operacionalizadas na REDE, sistematizem conhecimento e/ou
empoderem a estrutura central e descentralizada de apoio de forma articulada e tendo em
conta as necessidades das organizações da REDE.
O6.4. Direcionar o apoio especializado à REDE recorrendo a processos de consultoria, a partir
do levantamento de necessidades mediado pelo/a dinamizador/a regional.

Atividade 7. Produtos de Apoio a Processos de Desenvolvimento Local
O7.1 Fortalecer a posição da ANIMAR enquanto diapasão da Rede e voz do Movimento de
Desenvolvimento Local e da Economia Social.
O7.2 Reforçar a posição da ANIMAR enquanto força proactiva em prol de um desenvolvimento
assente na sustentabilidade, justiça social, igualdade de oportunidades, coesão social e
territorial, reforço das economias locais, da participação cívica e democrática e solidariedade.
O7.3 Valorizar a posição da ANIMAR enquanto recurso/capital coletivo do Movimento do
Desenvolvimento Local e da Economia Social e espaço de agregação e mobilização de
competências.
O7.4 Consolidar a posição da ANIMAR enquanto força dinamizadora do Movimento do
Desenvolvimento Local e da Economia Social, atenta às suas dinâmicas, promotora de reflexão
e agitadora de iniciativas e projetos.
O7.5. Reforçar técnicos de suporte à comunicação e reforço de visibilidade institucional.

Atividade 8. Promoção do Trabalho em REDE
O8.1. Consolidar contributos, políticos e técnicos, que possibilitem a afirmação da ação da
ANIMAR em contexto nacional e transnacional, fazendo-se representar em comissões, comités,
reuniões institucionais, grupos de trabalho, feiras, seminários/workshops e estruturas nacionais
e internacionais, dando visibilidade e disseminando o bom trabalho realizado pelas
organizações da REDE ANIMAR em domínios do desenvolvimento local e por outro recolher

informação e práticas que possam ser disseminadas pelas organizações da REDE.
O8.2. Capacitar a organização por via de um maior conhecimento de práticas e produtos que
permitam enriquecer e desenvolver a organização, enquanto estrutura rede, facilitando um
interconhecimento da ação coletiva intercooperação associativa enquanto REDE ou junto de
outras entidades públicas ou privadas, cuja ação se articule com a missão da ANIMAR,
procurando sobretudo conhecer para disseminar e/ou estimular processos de
empreendedorismo e inovação social.
O8.3. Reforçar a capacitação coletiva da REDE ANIMAR, através de momentos de partilha e
interação com outras organizações da economia social, públicas ou privadas (por exemplo
universidades) que possibilitem o levantamento de práticas e produtos
apropriáveis/dissemináveis.
O8.4. Realizar ou participar em eventos de cariz local, regional, nacional e/ou internacional, que
permitam conhecer e partilhar as atividades e iniciativas das entidades da economia social, e
aprofundar a troca de experiências.
O8.5. Reforçar a estrutura central através de processos de consultoria especializada que apoie
a estrutura central em dinâmicas e ações para as quais não detém competências específicas.

Atividade 9. Estudo Avaliação Externa
O9.1. Avaliar o projeto de forma independente com vista à aferição da obtenção do resultado
contratado com a autoridade de gestão de 65% dos associados reconhecerem melhorias no
desempenho dos parceiros CNES.
O9.2. Avaliar o projeto de forma independente com vista à aferição da obtenção do resultado
contratado com a autoridade de gestão de 9 atividades concluídas.

