RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 E PLANO DE ATIVIDADES 2020

ANÁLISE DO ANO 2019

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO

BREAKING BARS FARM

Local de implementação

Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz

Programa direcionado à valorização de pessoas
em situação de reclusão, pretendendo promover
a sua integração social e laboral, através de um
programa integrado de capacitação e posterior
acompanhamento. Este programa tem também
uma componente técnica e prática na área de
Empreendedorismo e Agricultura, fornecendo
assim competências técnicas aos participantes.
Este projeto está a ser totalmente financiado
através dos Títulos de Impacto Social.

Principais parceiros do projeto
• DGRSP
• APPS4MOBILITY
Ações realizadas
•
•
•

Reuniões com principais parceiros do projeto
Visitas ao EP
Realização das primeiras entrevistas

Resultados
•

Nº de pessoas entrevistas: 20

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO

EMBELEZA O TEU FUTURO

Organizações Parceiras

IPDJ, CLDS Amadora, Projecto Alkantara, GIP
Moinho da Juventude, Adecco

Ações realizadas

No âmbito da Responsabilidade Social, de
2016 a 2020, a L’Oréal pretende
desenvolver em Portugal, um programa de
capacitação que potencie a
empregabilidade, com especial enfoque
para pessoas em risco de exclusão social.
O programa de capacitação foi
desenvolvido pela SAPANA.org em parceria
com a Progma. São também parceiros
operacionais deste projeto a Adecco e o
IPDJ.

4 Edições do programa Embeleza o Teu Futuro,
que inclui:
• Divulgação do programa
• Entrevista aos participantes
• Programa de Capacitação
• Realização do Marketplace
• Mentoria

Resultados
•
•

Nº de pessoas capacitadas: 42
Taxa de Sucesso relativamente à
empregabilidade:
• 27 pessoas inseridas no
mercado de trabalho
• 5 mentores L´Oréal
• 6 empresas presentes no
Marketplace

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO
Local de implementação

Escola Secundária de Sampaio

CHANGEMAKERS FOR GOOD

Ações realizadas
•

•
O grande objetivo deste projeto foi envolver e
sensibilizar o maior número de pessoas para a
adoção de práticas mais ecológicas e sustentáveis
na sua comunidade, disponibilizando soluções.
Nesse sentido, a estratégia passou pela
sensibilização e capacitação de um grupo de
estudantes da Escola de Sampaio, que serão os
futuros agentes de mudança, e que mostraram ser
durante a execução do projeto.
Este projeto foi financiado pela AMI no âmbito da
candidatura: NO PLANET B – Pequenas ações

•

Conferência na Escola Secundária de Sampaio,
no dia 31 de maio, onde se abordou a temática
da Economia Circular e do redesenhar novos
produtos com plástico através de uma
impressora 3D
Sessões de sensibilização em 6 turmas
diferentes de 9º, 10º e 11º ano
Flashmob na praia de Sesimbra no dia 22 de
junho

Resultados
•
•
•

Conferência: 79 jovens com idades
compreendidas entre os 14 e 19 anos e 6
professores
Flashmob: 14 jovens da escola, com idades
compreendidas entre os 14 e os 16 anos da
escola e 2 professores
Sessões de sensibilização: 109 jovens

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO
Públicos-alvo:
•

OEIRAS CAPACITA

•
•
•
•

O Oeiras Capacita é um programa de
capacitação que tem como principal objetivo
potenciar o desenvolvimento pessoal e de
competências sociais no indivíduo facilitando a
sua integração no mercado de trabalho e/ou
na criação do seu próprio emprego.
Este programa é cofinanciado pela Câmara
Municipal de Oeiras.

Moradores em situação de desemprego do
Bairro da Outurela
Jovens do programa Ocupação do Tempo
Jovem da Câmara Municipal de Oeiras
Técnicos que intervêm no Bairro da Outurela
1 Turma do Agrupamento de Escolas Aquilino
Ribeiro
1 Turma do Agrupamento de Escolas Sophia de
Mello Breyner

Ações realizadas
•
•
•
•

Programa de Capacitação para a
Empregabilidade no Bairro da Outurela
Programa de Capacitação para os técnicos que
intervêm no Bairro da Outurela
Programa de Capacitação nas Escolas
Programa de Capacitação para Jovens do
programa OTJ

Resultados
•

Nº de pessoas capacitadas: 77 (nº total)

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO

CLDS AMADORA – ESCOLA MÃES D’ÁGUA
Públicos-alvo:
•

Alunos da turma PIEF do Agrupamento de
Escola Mães de Água - Amadora

Ações realizadas

8 sessões temáticas (desenvolvimento pessoal e artes)
de formação correspondendo a um total de 24 horas
formação
Programa de capacitação de jovens NEET que se
certificaram através do PIEF, potenciando as suas
competências pessoais e sociais para o retorno a
processos de qualificação e formação e/ou
inserção profissional.
Temas: Desenvolvimento Pessoal e Artes

Resultados
•

Nº de jovens capacitados: 8

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO

COSTURANDO VALORES

Públicos-alvo:
•
•
•
•

Programa de educação ambiental /
formação que pretende operacionalizar
um circuito de reutilização de roupas e
tecidos usados, de forma criativa,
através da sua valorização como
matéria-prima e transformação em
novas aplicações e produtos, como
método preventivo de desperdício.

Pessoas que desejam adquirir competências
nesta área com ou sem conhecimento de
costura
Atuais ou antigos funcionários da indústria
têxtil
Animadores de IPSS
Professores ou alunos interessados

Ações realizadas
•

Um conjunto de 3 módulos sobre os seguintes
temas:
• Desenvolvimento pessoal e social
• Coaching
• Empreendedorismo e Inovação

Resultados
•

Nº de pessoas capacitadas: 10

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO

BOOTCAMP – ASSOCIAÇÃO SALVADOR
Públicos-alvo:
•

Capacitação para a empregabilidade de
beneficiários da Associação Salvador
que estão em situação de desemprego.

Beneficiários da Associação Salvador que se
encontram em situação de desemprego

Ações realizadas
•

Realização de dois bootcamps com a duração
de 3 dias. Um dos bootcamps foi em Lisboa e o
outro em Fátima.

Resultados
•

Nº de pessoas capacitadas: 30

PROGRAMAS LANÇADOS EM 2019

SLAB
O S LAB é um espaço de trabalho sobre a
inteligência emocional e para construção de
indivíduos mais conhecedores de si mesmos nas
mais diversas áreas da sua vida. Entre todos os
envolvidos, desde facilitadores e participantes,
co-criamos soluções para o alcance de objetivos
individuais e em sociedade, através do
desenvolvimento das tão aclamadas
competências pessoais e sociais (denominadas
de soft skills).
Numa viagem “Mundo Dentro” e “Mundo Fora”,
este é programa imersivo que testa e desenvolve
a elasticidade da zona de conforto a nível físico,
intelectual e emocional.

Nº Edições realizadas: 2
Nº de participantes: 16
Locais:
• Associação Live With Earth
• Biovilla

Nº Edições realizadas: 2
Nº de participantes: 8
Nº de crianças impactadas na Volun2Thai:

SERVIÇOS PRESTADOS

BANKINTER
Entrega de cabazes de fruta biológica a todas as agências Bankinter a nível nacional no
âmbito da semana do Bem-Estar do banco

GENESIS
Realização de um workshop de Comunicação e Feedback para a equipa

CASA PIA
Desenvolvimento de dois programas de capacitação:
• Capacitação do Corpo Docente
• Capacitação da equipa de Comunicação e Marketing
Este projeto foi realizado em parceria com a Dare To Be Great.

SERVIÇOS PRESTADOS

AIR LIQUIDE
Continuidade do programa de capacitação da equipa de vendas. Este projeto foi
realizado em parceria com a Dare To Be Great.

CLOSER
Realização de alguns workshops dos programas CELL e DNA dos anos anteriores e
realização de sessões individuais a alguns colaboradores

KENCKO
Desenvolvimento de uma estratégia de Responsabilidade Social alinhada com a
estratégia e visão da empresa

SERVIÇOS PRESTADOS

CHIVAS VENTURE
Organização e coordenação do evento Chivas Venture em Portugal, em parceria com o
IES

CRITICAL CONCRETE
Realização de um workshop sobre empreendedorismo social para os participantes do
Summer School

NBCC
Programa de capacitação para os colaboradores da empresa. Este programa foi feito
em parceria com a empresa SHIFT

SERVIÇOS PRESTADOS

SIEMENS
Organização de uma ação de responsabilidade social para um grupo de colaboradores
da empresa. Esta ação decorreu no Bairro da Outurela.

PROGRAMA OEIRAS SOLIDÁRIA (POS)
Elaboração e análise de resultados de um questionário dirigido aos membros da rede
POS com o objetivo de diagnosticar os conhecimentos atuais sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o que já está a ser feito pelos membros. E,
elaboração de um documento informativo com recomendações e boas práticas na
integração dos ODS pelos membros da rede POS.

SERVIÇOS PRESTADOS - UNIVERSIDADES

ISCAL
Realização dos workshops de Design Thinking e Pitch para os alunos do ISCAL. E,
realização de uma nova proposta de conjunto de workshops para o ano 2020.

ETIC
Mentoria a duas equipas no âmbito do programa ETIC IDEIA

UNIVERSIDADE CATÓLICA
Leccionamento de 2 módulos no âmbito programa “Leadership Labs”: How to become
a Start Upper e Map Your Skills. Realização de um workshop sobre Pitch no Welcoming
Day dos novos alunos de erasmus.

RECONHECIMENTOS E PRÉMIOS

Prémio INSEAD de
Empreendedorismo Social
Menção Honrosa

Sorrir na Educação
Reconhecimento de Mérito
(promovido pela Clínica da Educação)
Padrinho: Paulo Galindro

RECONHECIMENTOS E PRÉMIOS

Apresentação do paper sobre a “Emotional Intelligence: A
mechanism for achieving sustainable societies” na conferência
GFIC – Global Forum for Intellectual Capital

WOMEN ECONOMIC FORUM
Prémio e Reconhecimento pelo
trabalho de impacto desenvolvido

RECONHECIMENTOS E PRÉMIOS

Breaking Bars Farm
Candidatura aos Títulos de Impacto
Social aprovado.
Estabelecimento Prisional de Pinheiro da
Cruz
Duração: 2 anos

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

• Participação como oradora num evento no âmbito da empregabilidade organizado
pelo ISCAL
• Participação como oradora no evento BORA Mulheres promovido pela Coca-Cola
• Participação no painel sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no
evento de abertura do ano Programa Oeiras Solidária
• Presença no evento organizado pela GAP YEAR Portugal para divulgação do SLAB
Thai
• Criatividade como ferramenta para o Empreendedorismo e Inovação Social –
Gondomar Inovar 3.0
• Mentoria no evento BET 24
•

Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa –
Seminário sobre Exclusão Social

• Apresentação da SAPANA a uma turma de alunos do ISCSP no âmbito da
licenciatura de Serviço Social
• Empreendedorismo Social - Evento organizado pela Câmara de Comércio Portugal
Holanda no Centro de Inovação da Mouraria para os alunos de MBA da Roterdam
School of Management

CAPACITAÇÃO DA EQUIPA

• Academia Fale Menos, Comunique Mais
• Formação de Formadores - ACADEMIA UBUNTU
• Impact assessment and evaluation – BOND Training
• Formação Transnacional de Curta Duração do projeto RE[ENTER]
(O projeto RE[ENTER] foca-se no intercâmbio de boas práticas e ferramentas psicoeducacionais que visam
contribuir para a capacitação dos profissionais que desenvolvem funções em contexto prisional, de reinserção
social ou instituições que apoiam ex-reclusos. Desta forma, o projeto procura complementar a prestação de
serviços a (ex-) reclusos através da partilha de conhecimentos e experiências, mapeando os programas
eficazes e formando os profissionais para a sua implementação)

INVESTIMENTOS INTERNOS
• Rebranding da SAPANA
•
•
•
•

Nova estratégia de comunicação
Novo logo
Novo site
Novos materias de comunicação

• SLAB
• Lançamento do SLAB Thai e
sedimentação da parceria com a
Volun2Thai
• Divulgação do SLAB Thai e SLAB
Portugal

• Kit SAPANA
(saco, caneta, garrafa e caderno)

• Conselho Consultivo
• Criação do conselho consultivo
• Realização da primeira reunião com
todos os membros
• Envolvimento dos membros para
apoio em alguns desafios da
organização

• Redes Sociais
• Duas voluntárias responsáveis pela
comunicação da SAPANA nos social
media (Facebook, Instagram e
Linkedin)

PARCERIAS

APPSFORMOBILITY:

investidor social do projeto Breaking Bars Farm

ISG: assinatura de protocolo para

divulgação do curso Inner Leader

TORKE: desenvolvimento de uma campanha de comunicação no âmbito do

projeto Breaking Bars Farm

VOLUN2THAI: parceiro local no projeto SLAB Thai onde os participantes

realizam as ações de voluntariado

PLANO DE ATIVIDADES 2020

GERAL
• Lançar o novo site SAPANA

• Criar uma bolsa de empregadores

• Finalizar os materiais de comunicação com a nova
imagem

• Realizar uma parceria com uma agência de
comunicação

• Criar uma newsletter

• Aceitar, sempre que possível, todos os convites para
conferências ou outros eventos

• Desenvolver uma estratégia para envolvimento dos
membros do Conselho Consultivo na organização
• Desenvolver uma estratégia de comunicação nas
redes sociais
• Realizar novas parcerias relevantes para os projetos
SAPANA ou para novos projetos alinhados com a
missão e visão da SAPANA

• Reforçar as relações e parcerias criadas em 2019
• Lançar a campanha Breaking Bars
• Estabelecimento de novas parcerias internacionais
com o propósito de escalar a metodologia da
SAPANA e áreas de intervenção
• Formalização da parceria com a Roshem Impact
Foundation

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO

• Dar continuidade ao programa Breaking Bars
Farm no âmbito do Títulos de Impacto Social
• Dar continuidade ao programa Oeiras
Capacita
• Dar continuidade aos workshops no ISCAL
• Realizar os workshops e Bootcamps
destinados aos beneficiários da Associação
Salvador
• Realizar candidaturas com o objetivo de
escalar os nossos projetos ou que permitam
iniciar um novo projeto piloto

• Iniciar a intervenção em Centros Educativos
e escolas com o objetivo de prevenir a
delinquência juvenil
• Desenvolver um negócio social que possa
contribuir para a sustentabilidade financeira
do Breaking Bars
• Desenvolver novos programas de
capacitação com as entidades sociais
parceiras da SAPANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

• Estabelecer parcerias estratégicas para realização e divulgação dos programas SLAB
• Realizar novos workshops no ISCAL
• Divulgar os workshops SAPANA
• Realizar pelo menos uma edição SLAB Portugal e SLAB Thai
• Adaptar o SLAB e workshops da SAPANA para online
• Dar continuidade ao projeto em desenvolvimento em parceria com o POS

