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A NOSSA HISTÓRIA (1/2)

Os projetos sociais constituem um dos meios mais importantes para a resolução de problemas
concretos, afrontar necessidades inesperadas e prevenir situações de vulnerabilidade.

Para tentar corrigir o crescente aumento das despesas da segurança social em % do PIB (Fig.1) o
Instituto da Segurança Social disponibilizou, em 2011 , o sistema de qualificação das respostas
sociais (SQRS) constituindo um referencial para a melhoria da qualidade e gestão das
Organizações sociais. A implementação dos requisitos definidos no SQRS foi realizada muito
rapidamente com a intervenção de um grande número de voluntários com formação técnica.
Embora os resultados tenham sido
visíveis, o modelo nunca foi
atualizado. Com a crise de 20142015,
as
necessidades
das
organizações alteraram-se face a
realidade de anos anteriores e, em
2015, um grupo de voluntários
sentiu a necessidade de continuar
a ajudar as organizações de forma
distinta.
Nasce
a
E3S
Associação de apoio à Excelência
no Terceiro Sector.

https://www.pordata.pt

Missão
da
E3S

Março 2022

Valores
da
E3S
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A NOSSA HISTÓRIA (2/2)
Ao longo dos últimos seis anos, a E3S tem promovido a difusão do saber e conhecimento com
o objetivo de estimular as organizações da economia social a atingirem a excelência.
De acordo com a Missão da E3S, a nossa intervenção de promoção de atividades de
disseminação do conhecimento e formação realiza-se através de 3 eixos distintos:
•

Programa estruturado de
aprendizagem colaborativa
Partilhando … Aprende-se

• Respostas personalizadas/
consultoria
para
as
organizações e empresas
Perguntando … Resolve-se

• Realização de eventos tais
como workshops temáticos
e colóquios para além da
publicação de textos sobre
gestão

Com estas respostas já apoiamos mais de 350 instituições em todo o país.
Março 2022

voltar ao menu inicial

A NOSSA MISSÃO
Somos uma associação sem fins lucrativos de voluntários que mobilizam a sociedade civil, para
uma participação ativa na melhoria da gestão das Organizações do Terceiro Setor, de forma a
alcançar a Excelência.

COM BASE NESTES VALORES
porque acreditamos que partilhar conhecimento ajuda a resolver os problemas. Aplicando
metodologias inovadoras que promovem a partilha e a colaboração entre organizações e
voluntários, respeitando os princípios de cada organização com total transparência,
honestidade e pró-atividade.

Aceda à nossa página web em www.e3s.pt para nos conhecer melhor!

Março 2022
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POSICIONAMENTO DA MARCA E3S
No último trimestre de 2020 revimos a nossa política de comunicação, o que incluiu aperfeiçoar
algumas secções do site e intensificar as ações de comunicação e divulgação das atividades da
E3S nas redes sociais (Facebook e LinkedIn).

A grande novidade de 2021 consistiu no lançamento do Ciclo de Workshops gratuitos e online
com o objetivo de ultrapassar a impossibilidade de realização de sessões presenciais para a
partilha de conteúdos (ver detalhes nos slides seguintes). Desta forma, os especialistas da
equipa da Associação, e seus convidados, puderam partilhar os seus conhecimentos em diversas
temáticas em torno da gestão e da estratégia das organizações. Paralelamente, fomos
monitorizando os resultados da estratégia implementada e dinamicamente ajustando as
atividades com vista a uma maior aproximação dos nossos públicos-alvo.
A comunicação assentou maioritariamente no envio de mails informativos, diretamente para os
nossos beneficiários, tendo havido uma aposta na captação de associações localizadas em
regiões fora dos grandes centros urbanos, com as quais era possível manter uma interação
graças à tecnologia de conferências online.
Alguns destaques relativos ao site
❖
❖
❖

Mais de 2200 visitantes do site e cerca de 11000 visualizações de páginas

4 vezes mais visitantes do site em 2021 face a 2020

Páginas dos eventos e do Puzzle de Gestão

mais procuradas
❖

TOP 10

O acesso e tráfego do site, para visitantes novos e repetentes, divide-se entre via

pesquisa em motores de busca

Março 2022

representam o

de páginas
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WORKSHOPS ONLINE (1/2)
A formação adaptou-se às necessidades exigidas com a situação da pandemia de COVID-19.
Constituímos, de forma totalmente gratuita, pontes de partilha de conhecimento entre a E3S e as
Organizações Sociais, em temas que julgamos serem essenciais para a eficácia do
seu
funcionamento, através da realização de workshops online.
Nesta atividade contámos também com o apoio dos nossos parceiros que se disponibilizaram para
apresentar temas relevantes.

Na maioria dos workshops inscreveram-se vários colaboradores da mesma organização pelo que, o
número total de participantes foi sempre superior ao número de organizações inscritas.

Constatou-se igualmente que o número de organizações (e participantes) foi diminuindo com o
abrandamento das regras de confinamento devidas à pandemia, até estabilizar num número de
cerca de 25 organizações.
Distribuição geográgica das Organizaçoes Participantes nos
Workshops
8%

1%

28%

O recurso à formação remota, digital e
gratuita permitiu-nos alcançar organizações
por todo o país, o que foi extremamente
positivo.
NORTE - Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila Real
CENTRO – Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria,

31%

Portalegre, Santarem e Viseu
SUL – Beja. Evora e Faro
23%
7,5%

Norte

Março 2022

Centro

Sul

Lisboa

Setúbal

Arquipelagos Madeira e Açores
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WORKSHOPS ONLINE (2/2)
1. Do Planeamento
estratégico até o
Plano de Atividades

3. Identidade
Digital

7. Parcerias

1 de
abril
2021

24 de
junho
2021

28 de
outubro
2021

22 Organizações
participantes

27 Organizações
participantes

25 Organizações
participantes

28 de
janeiro
2021

63 Organizações
participantes

5. Privacidade e
Transparência

6. Questões
Ambientais

2. Processos
4. Recursos
Humanos
25 de
fevereiro
2021

44 Organizações
participantes

Março 2022

6 de maio
2021

30 de
setembro
2021

17 Organizações
participantes

42 Organizações
participantes

8. Controlo
de Gestão

25 de
novembro
2021

26 Organizações
participantes
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REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PARTILHANDO, APRENDE-SE

O programa Partilhando, Aprende-se (PA) oferece uma oportunidade de examinar as várias
vertentes da gestão nas organizações, esclarecendo alguns temas chave e ajudando a avaliar o
seu desempenho, partilhar conhecimentos e potenciar a inovação dentro das organizações
envolvidas.

As Organizações Sociais não se sentem obrigadas a modernizar-se nem a melhorar as suas
competências humanas e tecnológicas uma vez que, o sistema da segurança social vigente é tão
complexo, que não consegue cruzar dados entre os diversos departamentos da administração
publica. Com a evolução da população portuguesa, em declínio e cada vez mais envelhecida e a
emigração dos jovens portugueses mais capacitados (que pagarão os seus impostos nos países
onde trabalham), é necessário que as Organizações Sociais façam uma melhoria na sua gestão
demonstrando que são capazes de se financiar parcialmente através de meios alternativos ao
tradicional sistema da segurança social.

Até 2019, o PA funcionou presencialmente nas instalações das organizações, o que nos restringia
geograficamente à região da grande Lisboa. Durante a fase da pandemia, a implementação do
PA foi suspensa dado que não era possível a sua realização nos moldes originais,
presencialmente.
Durante o ano de 2021, o programa foi reformulado de modo a funcionar totalmente online ou
em regime hibrido (online e presencial), abrindo a possibilidade de mais instituições
participarem.
O lançamento desta versão online está previsto para o inicio de 2022.

Março 2022
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PUZZLE DE GESTÃO

O Puzzle de Gestão foi lançado em 2020 como um modelo inovador de partilha de conteúdos, sob
a forma de textos práticos e curtos, que ajudam as organizações obter mais conhecimentos em
matérias de gestão. Disponível permanentemente no site, é possível consultar Guias Práticos,
produzidos pelos especialistas da equipa de voluntários da Associação, que estão agrupados por
temas de modo a abranger todas as vertentes da gestão.
Atualmente, o Puzzle de Gestão, disponível em www.E3S.pt, é composto por 75 Guias. Durante o
ano de 2021 foram publicados os seguintes textos:
• Na área de planeamento:Como desenhar um processo
• Na área de avaliação e medição: Balanced scorecard – a abordagem, Balanced scorecard
– a implementação
• Na área de recursos financeiros:
O Balanço, A Demonstração de resultados e a
Demonstração de fluxos de caixa
• Na área de infraestruturas: a Avaliação de fornecedores, Mapa de classificação de
propostas de fornecedores, Modelo de registo para responsáveis de tratamento de dados
(CNPD) e a segurança na informação (CNCS).
• Na área ambiental: Gestão ambiental. Como começar?, Plano ambiental-registos, Gestão
ambiental-resíduos e Redução de consumos-água

Março 2022
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ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS
Em conformidade com as disposições legais aplicáveis, realizaram-se eleições
para os órgãos estatutários no dia 21 de setembro de 2021

Assembleia Geral
Presidente da Mesa: Maria Mercedes Leote Tavares Esquível
1º secretário: José António Sanchez Ramires
2º secretário: Maria Antónia Saldanha Moreira da Cruz

Conselho Fiscal

Presidente: Ana Margarida Rodrigues Ferreira Vidigal
1º vogal: Rui Manuel Gomes da Silva Botelho
2º vogal: Carlos Machado Ferreira

Direção

Presidente: Karen Ferrez Dalgas Frisch
1º vogal: Paula Cristina Ruivo Marques
2º vogal: Pedro David Lopes de Mendonça

Março 2022
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2020 foi um ano em
que potenciámos a
ATIVIDADES PARA 2022
comunicação e
trabalhobrutais
à distância
Os dois últimos anos foram bastante duros para toda a sociedade com impactos
nas e
em estabelecer outras
atividades das empresas e nos trabalhadores.
formas de divulgar o
Todos sentimos preocupações a nível da segurança financeira e da saúde. Simultaneamente,
conhecimento e de
verificou-se um aumento da solidariedade com o próximo e a preocupação com interagir
o bem estar
com as
comum.
organizações
Na E3S, comprometidos com a partilha de conhecimentos, modernizamos o programa
Partilhando, Aprende-se de modo a conseguir chegar a mais organizações cobrindo não só
Portugal como outros países de língua portuguesa.

Realizamos workshops dando dicas práticas para melhorar a gestão futura e do dia a dia.

Para tal precisamos de ajuda de todos os que se quiserem juntar à E3S. O nosso trabalho de
voluntariado pode ser pontual, feito totalmente online, tornando-nos mais proativos e
solidários.
Tornando-se voluntário da E3S terá todo o apoio necessário durante as nossas atividades.
Garantimos que valerá a pena porque a amizade vem sempre dos dois lados!
Para se juntar ao nosso grupo basta entrar no nosso site e ver COMO PARTICIPAR.

Março 2022
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2020 foi um ano em
que potenciámos a
comunicação e
trabalho à distância e
em estabelecer outras
formas de divulgar o
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTDOS
conhecimento
e de
2021
2020
interagir com as
Rendimentos e Gastos
organizações

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
Manter este formato da letra se possivel
BALANÇO
2021

2020

Ativo
Banco
Caixa

5.626,08
4,20

6.032,66
4,20

Total do ativo

5.630,28

6.036,86

Resultado transitado
Resultado exercício

6.036,86
-406,58

4.967,30
1.069,56

Total Capital Próprio

5.630,28

6.036,86

Fornecedores

0,00

0,00

Total do passivo

0,00

0,00

5.630,28

6.036,86

Doações
Fornecimentos e serviços externos
Resultado liquido do periodo

0,00
-406,58

2.050,00
-980,44

-406,58

1.069,56

Capital Próprio e Passivo
Capital próprio

Passivo

Total capital próprio e passivo

Março 2022
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AGRADECIMENTOS
À
Fundação
Portuguesa
das
Comunicações, nosso parceiro desde
sempre, obrigada por acreditar que
juntos somos melhores, compartilhando
conhecimentos e sinergias.
Ao Lidl e à Fundación LLYC, em particular
ao Tiago Vidal, à Marlene Gaspar e à
Célia Fernandez-Serna por
terem
colaborado com a E3S na realização dos
workshops “Privacidade e Transparência”
e “Identidade Digital”

2021 foi um ano em que conseguimos
reformular o nosso trabalho estabelecendo
novas formas de divulgar o conhecimento e
de interagir com as organizações não só em
Portugal como noutros países de língua
portuguesa

Aos nossos amigos e familiares que se
disponibilizam
para
nos
ajudar
gratuitamente fazendo um trabalho de
excelência e sem os quais ficaríamos
aquém dos resultados alcançados.

A todas estas pessoas, empresas e
fundações, o nosso mais sincero
agradecimento!
Março 2022
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