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INTRODUÇÃO

O presente documento define as políticas de angariação de fundos e princípios de transparência,
praticados pela associação Projecto Novas Descobertas (PND) – Associação social, educativa e recreativa,
sem fins lucrativos.
A associação Projecto Novas Descobertas procura ativamente oportunidades de colaboração com
associações, instituições, organizações externas para atingir objetivos comuns, incluindo empresas
socialmente responsáveis, que se empenhem em dar um contributo positivo para um futuro sustentável.
No entanto, é vital que mantenhamos a nossa independência, sem prejuízo do nome e da reputação do
Projecto Novas Descobertas.

COMPROMISSO ECOLÓGICO E SOCIAL

CUIDAR DAS PESSOAS
As nossas atividades empoderam pessoas de todas as idades para serem agentes de transformação
social, cuidadores do outro, da terra e do futuro.
Estamos comprometidos com o cuidar da sociedade, ajudando com a atribuição regular de bolsas
em todos os nossos programas, proporcionando oportunidades de evolução e desenvolvimento a todos os
que nos procuram. Respondemos a casos sociais e pedidos específicos de suporte, contribuindo para a
autonomia e resiliência em meios desfavorecidos e/ou em crise, e instigamos a colaboração comunitária.

PROPORCIONAR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Contemplamos múltiplas formas de economia justa, atribuindo bolsas, proporcionando trocas, e
oferecendo outras possibilidades de participação nas nossas atividades.
Trabalhamos com a consciência da partilha do que temos e procuramos a valorização do que o outro
tem e precisa. Inspiramos e inspiramo-nos na ação de dar e receber com o esforço de justiça: limitando a
utilização de recursos; compartilhando excedentes, vivendo com limites sustentáveis.

CUIDAR DA TERRA
Estamos comprometidos com a regeneração dos nossos ecossistemas, com a intervenção prática
nas paisagens e comunidades.
Suportamos a aprendizagem para uma transição regenerativa, para uma mentalidade do consumo
consciente, para uma economia mais sustentável, para a valorização da biodiversidade, e para uma futura
visão mais holística.

POLÍTICAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E TRANSPARÊNCIA
A associação define objetivos estratégicos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Estamos comprometidos em:
•

Consolidar e aumentar a resposta das atividades de sensibilização, visitas de estudo e escolas

•

Diversificar o público e aumentar o número de participantes em atividades de formação e workshops

•

Aumentar as oportunidades de capacitação para a recuperação dos ecossistemas e da biodiversidade

•

Recuperar e desenvolver as infraestruturas e materiais do nosso espaço educativo

•

Capacitar jovens para o empreendedorismo nas áreas da animação e regeneração de ecossistemas

•

Aumentar a participação em redes e parcerias estratégicas para o impacto bio regional

Estamos alinhados com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
4 – Educação e Qualidade
8 – Trabalho digno e crescimento económico
15 – Vida Terrestre
17- Parceria para implementação dos objetivos

Estamos alinhados com a Década das Nações Unidas sobre Restauração de Ecossistemas: A Década das
Nações Unidas sobre Restauração de Ecossistemas, declarada no início de março de 2021, pela Assembleia Geral
da ONU, visa intensificar a restauração de ecossistemas degradados e destruídos como uma medida para combater
a crise climática. Para suportar esta direção estamos a crescer na nossa resposta educativa.

Compromisso com os padrões éticos e com a realização dos nossos objetivos
Procuramos oportunidades de colaborar em conjunto com organizações externas, instituições e
associações para alcançar objetivos comuns, incluindo empresas socialmente responsáveis, que estão
empenhados em dar um contributo positivo para um futuro sustentável. No entanto, é vital que
mantemos a nossa autonomia e independência.
Por conseguinte, a associação procura, na medida do possível e dentro dos limites da lei
portuguesa, iniciativas que não comprometam o estatuto de independência da associação, para

assegurar que as atividades das instituições com quem colaboramos sejam consistentes com os nossos
valores e éticas associativas. Asseguramos a clareza e abertura a todas as partes interessadas, no que se
refere às relações entre instituições, financiamentos e apoios.
Financiamento
Todas as operações de angariação de fundos da associação são legais, honestas, abertas e respeitosas para com
todos os interessados e seguem os princípios fundamentais:
1. Respeito pela Diversidade
2. Regeneração e sustentabilidade
3. Desenvolvimento liderado pela comunidade
4. Inovação transformacional
5. Direitos Humanos e Justiça Social
6. Igualdade e equidade
7. Integridade & Transparência
8. Salvaguardar em ação
9. Comunicações Éticas

O Projecto Novas Descobertas será sempre honesto e transparente sobre como as doações, apoio e
financiamentos são utilizadas para cumprir a nossa missão, aberto sobre os métodos que utilizamos para angariar
fundos e com quem trabalhamos, respeitando os desejos, preferências, informações pessoais e circunstâncias das
pessoas com quem interagimos e tomaremos todas as medidas necessárias para cumprir a lei e as normas de
prática de angariação de fundos.

Atividades de angariação de fundos aceitáveis: Toda a publicidade de angariação de fundos deve indicar
muito claramente como a angariação de fundos irá beneficiar a nossa missão, incluindo onde se pode encontrar
mais informação sobre a política de angariação de fundos.
Será da responsabilidade do coordenador, da direção e do Tesoureiro coordenar a solicitação de fundos de
indivíduos, fundações, empresas, corporações e organizações.

Doações e ofertas
Seja para aceitar ou recusar uma doação a associação Projecto Novas Descobertas considerará o
melhor interesse geral da instituição e não aceitará doações de doadores cujas atividades pareçam estar
em conflito direto com as nossas metas e objetivos sociais, educativos ou/e ambientais. A associação
Projecto Novas Descobertas não se envolve com fundações/empresas/organizações que se envolvam nas
seguintes atividades:
•

Empresas com um historial verificável de políticas/atividades extremas e recorrentes prejudiciais ao
ambiente, aos direitos humanos, ao estatuto económico ou à saúde pública.

•

Fundações/empresas/organizações que prejudicam a nossa visão, valores e/ou missão

•

Fontes de financiamento desconhecidas.
A associação tomará medidas razoáveis para determinar a fonte de financiamento para cada

doação e certificar-se de que os fundos não derivam, direta ou indiretamente, de atividade que foi ou é
ilegal ou financiamento de campanhas políticas.
Patrocínio empresarial
Marketing relacionado com a causa, marketing de afinidade e endossos de produtos:
● A associação não endossa ou aprova produtos ou empresas, a não ser por expresso manifesto do
patrocínio obtido.
● A associação não promoverá quaisquer produtos.
● A nossa base de dados não será dada ou vendida a terceiros, no todo ou em parte.

Transparência
Uma lista completa de patrocinadores| Doadores| Financiadores será mantida no nosso website.

Projecto Novas Descobertas
Associação Social, Educativa e Recreativa

Morada: Caixa Postal 322-N - Vale da Lama 8600-258, Odiáxere, Lagos
NIF 503277070
Telefone Escritório: (+351) 282 697 862| Telemóvel: (+351) 967 620 397|(+351) 968 663 179
WEBSITE: www.projectonovasdescobertas.org | www.valedalama.net
Email: info@projectonovasdescobertas.org

