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Criação ds Orgonizsção

O ano de 2015 ficará marcado pela criação da E3S - Associação de Apoio à Excelência no 3e

Sector, o que permitirá estruturar e desenvolver o trabalho que os seus fundadores já vêm

desenvolvendo há alguns anos, no apoio às Organízações deste Sector.

Tendo por missão mobilizar a sociedade civil, para uma participação maís ativa na melhoria da

gestão das organizações do 3e Sector, garantindo a sua sustentabilidade e tornando-as mais

eficientes para melhor apoiar quem necessita, a E3S pretende contribuir para colmatar as

lacunas de gestão existentes neste Sector.

A E3S foi constituída formalmente em reunião realizada em 27 de agosto de 2015, tendo a

escritura sido celebrada a 18 de novembro, finalizando o processo de legalização desta

organização de voÍuntários, especializados em gestão, que pretendem dar o seu contributo à

comunidade promovendo a melhoria da gestão das organizações sociaís existentes.

Colóquio "Portilhor Experiêncios de Gestão no 3e Sectof

A apresentação pública da E3S foi efetuada durante o colóquio "Partílhar Experiências de

Gestão no 3e Sectof, que se realizou no dia 4 de dezembro, nas instalações da Fundação

Portuguesa das Comunicaçôes, em Lisboa, com um total de L01 participantes, representando
48 Organizações da Economia Social.

Totalmente organizado pelos voluntários da E3S, o colóquio teve por objectivo a partilha de

experiências de gestão entre as Organizações participantes, tendo a oradora príncipal Dra.

Mariana Ribeiro Ferreira, ex-Presidente do Conselho Diretivo do lnstituto da Segurança Social,

dissertado sobre o tema Gestão e Qualidade nas Instituições.

Seguiram-se dois paineis de debate subordinados ao temas "Certificação de Qualidade, um

luxo para este sector?" e "A Partilha como um lnstrumento da Sustentabilidade" em que

participaram o Dr. Ricardo Lopes Ferro, Diretor 6eral, Bureau Veritas Certífication e o Eng. Luís

Castro, Vice-Presidente do Conselho Pedagógico do lnstituto Superior Técnico, além de

representantes de 3 Organizações da Economia Social que testemunharam sobre a sua

experiência na implementação de boas práticas de gestão e de sistemas de gestão da

qualidade.

No final do 2s painel, a Eng. Mercedes Esquível, professora no lnstituto Superior Técnico e

membro da Direcção da Associação, apresentou o novo Projeto "Partilhando... Aprende-se" da
E3S.

O colóquio terminou com os participantes a debaterem as apresentações efectuadas. Com o
intuito de fomentar a partilha de conhecimento entre as Organizações, foram disponibilizadas



aos participantes do Colóquio as apresentações das Organizações que deram testemunho das
suas experiências.

Desenvolvímento de Programas para crs Organizações Socíois

No âmbito de sua missão de apoiar organizações sociais a melhorar a sua gestão, no ano de

20t5, a E3S criou e implementou dois programas e iniciou o desenvolvimento de um outro a

ser lançado em 201-6, nomeadamente:

1. O Programa .iuntos,., ú**g.aqxe"áis, em que através da alocação de um voluntário
para acompanhamento de uma Organização se desenvolve e executa um plano de

acção específico, com o objectivo de melhorar a sua gestão.

Em 2015, foram apoiadas as seguintes Organizações no âmbito deste programa:

o O Centro Paroquial S. Silvestre do Gradil num plano de implementação de uma

gestão por objetivos;
. O projecto Semear-Terra de Oportunidades da Associação BIPP - lnclusão para a

Deficiência na certificação da formação;
o A Fundação Portuguesa das Comunicações na avaliação da satisfação dos seus

clientes e visitantes.

2. O Programa Perguntaneio.,. Rego§va-*a, suportado por voluntários com

competências específicas de gestão é um serviço on-line criado para dar resposta a

questões teóricas e/ou práticas de implementação colocadas por voluntários e/ou
ONGs sobre gestão e qualidade. Após a sua criação em 2015, este programa apoiou as

seguintes organizações:
. Centro Paroquial São Domingos de Rana

o Cooperativa Os Amigos de Sempre
o Associação BIPP

r Associação Crescerbem

Por fim o Programa r Çu€ tem por objectivo possibilitar a

aquisição de conhecimentos de gestão através da observação, baseando-se na aprendizagem

entre pares. Promove a partilha de conhecimentos e experiências de gestão entre
Organizações, fomentando o trabalho em rede no 3s sector.

Devidamente apoiada por um voluntário, com as competências de gestão adequadas, a

observação cruzada permite a identificação de boas práticas e de oportunidades de melhoria
na gestão das Organizaçôes participantes.

Este programa foi desenvolvido em 2015 e terá a sua La edição no início de 2016 com a

participação de L2 organizações do sub-sector social.
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Demo nstmções F i na nce i ms

r Demonstração de Resultados

r Balanço

e Perdas

6265 Contenciosoenotariado 385,53

5234 Artigos para oferta 57,56

TotalCustos e Perdas M!@

Resukado líquido 756,97

Proveitos e Ganhos
722 Quotas de Associados 6(X),m

Total Proveitos e ganhos 60O,(X)

Ativo

Depósitos banciários e caixa

12 Depósitos bancários 600,00€

Total do ativo 600,00€

Capital pópdo
81 Resultado líquido

Total do capital próprio

156,91

156,91

Passivo

26 Associados 443,@

Total do passivo 4É3,@

Total do capital próprio e do passivo 6(X),00


