Avaliação de programas
2019

Ciclo de Escolas e Grupos - Dias na Quinta
Pontos positivos:
- Mais escolas de vários conselhos;
- Mais entradas financiadas pela Câmara Municipal de Lagos;
- Mais colaboradores;
- Programas em adaptação à sazonalidade;
Pontos menos positivos:
- Materiais com fraca qualidade/ ferramentas não adaptadas às idades;
- Necessidade de um plano de avaliação;
- Necessidade de conteudo pegagógico aprofundado.
Oportunidades :

Ter mais participantes por visita com menos facilitadores em ação;
learning outcomes mais definidos; parcerias com outras Câmaras;
registo de feedback dos professores .

Ciclo Permacultura e Regeneração
Pontos positivos:
- Diversidade de cursos;
- Cursos organizados à ultima da hora um sucesso;
- Diversidade e participantes que querem dar continuidade a sua ação na associação- Desenho de um ciclo entre diferentes cursos/ atividades.
Pontos menos positivos:
- Dificuldade em chegar ao público;
- Indisponibilidade organizativa e temporal para workshops na área da regeneração.
Oportunidades:
- Rever preços – “sliding scales”;
- Rever Target Group do Curso de Design de Permacultura;
- PDC’s mais temáticos e com o valor acrescido especificado - PDC social.

ATL

Ciclo Novas Descobertas

Desafios presentes: chuva e partilha de espaço com outros programas.
Pontos positivos: desenvolvimento de ciclos de atividades; espaço de
culinária um sucesso; mais valia com ligação à formação de animadores.
Oportunidade : ATL de Verão.

Formação de animadores
Pontos Positivos: Riqueza : + facilitadores; conteúdo bom e com nível;
ligação com equipa de Verão; + pessoas + inspiração; componente
prática - ligação com crianças.
Pontos menos positivos: poucos participantes.
Oportunidades – formação por módulos, financiamento erasmus+,
formação a público internacional – Inglês.

Campos de Férias
Pontos positivos:
Verão cheio de animação, participantes e animadores
Oportunidades:
Criar linhas guias de inscrição ética e funcional;
- IPDJ – financiamento + ético
- assumir maior número campos por Verão;
- Funcionamento com equipas paralelas;
- Campos temáticos
- Desafios : desgaste de tendas, falta de transporte, carrinha.

Dias abertos e Eventos
Pontos positivos:
- Boa oportunidade para chegar ao público;
Pontos menos positivos:
- Procurar mais improviso.
Oportunidades:
- Desenhar plano anual com temáticas e financimento artistico;
- Descobrir nomes diferentes para os proximos dias abertos;
- Necessidade de inovação;
- Maior mostra associativa – Campo do Vale.

Projectos Transversais:
Ação com Séniors – Santa Casa
Pontos menos positivos:
- Pouco impacto da ação PND nos lares por serem ações pontuais sem continuidade;
- Falta de avaliação com o parceiro relativo ao impacto da nossa ação.
Oportunidades: Nova Direção para 2020 – Focar mais na comunidade local – Lar de Odiaxere com
vindas dos utentes à quinta.

Angariação e Financiamento
Pontos positivos:
- Iniciativa dos gestores de projecto;
Pontos menos positivos:
Limitação por causa da situação da Segurança Social;
Oportunidades:
- Oportunidade nas parcerias para angariação de fundos;
- Encontrar “padrinhos” e ações de financiamento não estatal com ciclos anuais de financiamentos.

Ferramentas pedagógicas e logísticas
Pontos positivos:
- Habilidade na utilização de ferramentas pedagógicas ;
- Aumento da partilha de ferramentas logisticas de gestão orçamental e ligeiro aumento na
autonomia divulgativa (ainda falta ferramentas na área da divulgação);
Oportunidades:
- Necessidade de melhorar materiais pedagógicos;
- Ferramenta de “projectos” : dificuldade de implementação;
- Criar uma cultura de avaliação comum.

Projectos Transversais:
Vendas e produtos
Pontos menos positivos: Ciclos de atividade sem “ownernership” e direção de produção – necessita
revisitar qual o objectivo da “venda / produtos”.

Voluntários
Pontos positivos:
- Alocados aos projectos (++ verão ligados ao ciclo de Novas Descobertas / + ligados aos cursos:
possibilidade de trocas);
- Muitos voluntários a procurar parceria e continuidade de colaboração;
- Possível parceria com o núcleo de saúde mental de Lagos;
Pontos menos positivos:
- Ajudadas à quarta feira – falta de divulgação e sem adesão.
Oportunidades:
- Maior procura de voluntariado residencial ligado à Quinta;

Parcerias
Pontos positivos:
- Gestão semi-autónoma de projectos potencia parcerias.
- Grande potencial (associações e pessoas individuais);
Oportunidades:
- Necessita de um plano de ação/ gestão/ guidelines com as Parcerias;
- Necessidade de estabelecer e manter relação com parceiros amigos e olaboradores;

Projectos Transversais:
Ligação com VDL
Pontos positivos:
- Utilização de espaços com sucesso – quinta para atividades;
Pontos menos positivos:
- Dificuldade de acesso às atividades da quinta – processados/ horta;
- Falta de comunicação com a Quinta.

Campo do Vale
Design – oportunidade de encontro para desenhar .
Manutenção – necessita de atenção e pessoas com know how; Necessidade de desenho de um Plano
de intervenção de manutenção para 2020 ( dar atenção às tendas, pinturas de interior, iluminação,
portas etc...).

Projectos Transversais:
Marketing Publicidade e Comunicação
Pontos positivos:
- Site quase pronto;
- Oportunidade de escrever no blog/newsletter PND;
Oportunidades:
- Necessidade do desenho plano de marketing;
- Necessidade de partilha de “know how” de divulgação entre membros PND.

Vida Associativa
Pontos positivos:
- Cursos e programas trazem sócios novos;
Pontos menos positivos:
- Quadro de corpos gerentes inactivo;
- Dependência da fundação abraço fraterno;
- Presidência de 25 anos com necessidade de passar legado;
- Falta de envolvência da vida associativa – comunidade de sócios;
- Dificuldade em manter relação com os sócios;
Oportunidades:
- Necessidade de criação de um plano de ação;
- Repensar natureza da associação no futuro.

2020
- Projectos e Atividades gerais
- Objectivos & Rumos
- Calendário Sazonal de Atividades
- Orçamento Geral

Programas & Projectos 2020
FORMAÇÃO DE COORDENADORES E
ANIMADORES PND
CAMPO DE FÉRIAS
ATL PND – Páscoa| Verão| Natal
WORKSHOPS PARA LIDERANÇA DE GRUPOS
DIAS AVENTURA e DIAS DE AÇÃO

CAPACITAÇÃO NOVAS DESCOBERTAS
CASLAS MEIA PRAIA
DIAS NA QUINTA
GRUPO SEMANAL SCHOOLING NA QUINTA
Training Permaculture Teachers

Workshops para a Regeneração
Curso de Desenho de Permacultura - PDC
Ações de Voluntariado
Campos de Regeneração de Ecossistemas - ERC
Design Studio

Campos de Ação

EVENTOS ASSOCIATIVOS - ASSEMBLEIAS

CAFÉ SOLIDÁRIO

EVENTOS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E DIAS ABERTOS
CULTURA COMUNIDADE E SÓCIOS PND ELEIÇÕES CORPOS GERENTES

Programas & Projetos 2020
PROJECTOS TRANSVERSAIS
• VIDA ASSOCIATIVA
• FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS
• VOLUNTÁRIOS
• PARCERIAS
• SÉNIORES
• MARKETING E COMUNICAÇÃO
• ANGARIAÇÃO E FINANCIAMENTOS
• CAMPO DO VALE
• LIGAÇÃO AO VDL

Objectivos & Rumos para 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar Associativismo – sócios ativos/eleições de corpos gerentes;
Aumento de financiamentos externos;
Criar novas parcerias e fortalecer parcerias existentes;
Integrar skills colaboradores/sócios e amigos nas atividades para dar
diversidade aos programas – “banco de experts”;
Criar oportunidades de capacitação continua para colaboradores;
No Campo do Vale – criar um plano de manutenção do espaço; dar
continuidade ao desenho colaborativo e manter os ciclos de atividades;
Marketing – Criar com o VDL um plano de marketing;
Ferramentas Pedagógicas – continuar a desenvolver com a possibilidade de
publicar como recurso aberto;
Implementar ferramenta de avaliação/monitorização comum a todos os
gestores de projeto;
Aumentar o número de atividades: + um campo; ATL de Verão; Criar mais
oportunidades de formação – temáticas formação de animadores; Pensar
no Short medium long term – ciclos de atividades interligados: Escolas –
formação – educação para a regeneração.

Calendarização Sazonal PND em 2020

Orçamento Geral 2020

Entradas PND 2020

124.500,00€

Donativos
Privados 30.000€

Cotas de
sócio
1500€

Serviços PND
68.000€

Angariação de
Fundos PND
3000€

Financimentos e
apoios (sujeito a
candidaturas)

22.000€

Despesas PND 2020

124.200,00€

Serviços de apoio
Despesas fixas
gráfico e manutenção 4.000 €
sites 3.180€
Matérias Primas/Produtos
20.000€
Colaboradores PND
“Freelance” 27.000€

Infraestruturas
3.000€
Transportes e Km
3.000€

Encargos com o
Staff (SS & IRS)
19.220€

Staff Residente
44.800€

Projecto Novas Descobertas
IPSS e Associação Educativa e Recreativa
Morada: Caixa Postal 322-N - Vale da Lama 8600-258, Odiáxere, Lagos
NIF 503277070

CONTATOS ÚTEIS:
Presidência: (+351) 968 663 179
Escritório: (+351) 282 697 862
Campo de Férias: (+351)282792673
Coordenação: (+351) 967 620 397
WEBSITE: www.projectonovasdescobertas.org | www.valedalama.net
Email geral: info@projectonovasdescobertas.org
Email Sócios: associados@projectonovasdescobertas.org

