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INTRODUÇÃO

O presente documento define os princípios partilha de informação e abertura, praticados pela
associação Projecto Novas Descobertas (PND) – Associação social, educativa e recreativa, sem fins
lucrativos.
A associação está comprometida com o princípio da transparência das operações associativas e
organizacionais. Acreditamos que a disponibilização pública de informação sobre o nosso trabalho é uma
parte importante do reforço da nossa responsabilidade, tanto para com os nossos associados, voluntários,
colaboradores, parceiros e beneficiários, como para aqueles que nos providenciam financiamento, apoio
e outros recursos necessários para cumprir a nossa missão.
A associação Projecto Novas Descobertas procura disponibilizar informação de modo a aumentar a
eficácia na realização da sua missão e para assegurar a coerência com as atividades programáticas.
Sempre que possível, pretendemos tornar esta informação acessível ao maior número de pessoas possível
e através dos meios de comunicação ao nosso alcance. Também publicamos informação sobre os nossos
projetos de forma impressa para aqueles que não têm a possibilidade de a aceder eletronicamente.

POLÍTICAS DE PARTILHA DE INFORMAÇÃO E ABERTURA
Objetivos
A política de partilha de informação e abertura da associação Projecto Novas Descobertas pretende
assegurar que toda a informação relativa aos programas e ações da associação esteja disponível ao público. Está
excluída informação confidencial ou sensível.

Implementação
Informação Aberta ao Público: As seguintes informações estão abertas ao público em geral:
- Governação organizativa incluindo missão, visão, valores estratégia e objetivos
- Contas anuais
- Atividades atuais e eventos passados
- Informação e relatórios de projetos e programas
- Políticas e documentos estruturantes: ex. princípios de ética e conduta, regulamento campos de férias, políticas
de gestão
- Currículos de cursos, fichas de contactos, conteúdos programáticos, manuais de formação
- Prémios e menções
- Identificação de parceiros, redes e colaboradores
- Protocolos de colaboração

Onde publicamos Informação: A informação relativa aos programas e operações da associação Projecto
Novas Descobertas é publicada na nossa na nossa página do Facebook, canal YouTube, Instagram, site, newsletter.
website: http://www.projectonovasdescobertas.org
Facebook page: https://www.facebook.com/projectonovasdescobertas
Instagram: http://www.instagram.com/projectonovasdescobertas
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIcTUc8zstJ5F_rFEpA4CKQ

Como posso utilizar a informação que o Projecto Novas Descobertas disponibiliza?
Todas as nossas publicações, bem como programas, currículos e documentos estão sujeitas a direitos de
autor pela base da lei portuguesa para o efeito. Qualquer pedido de reprodução do nosso material deve ser enviado
por e-mail para info@projectonovasdescobertas.org.

Exclusões: Embora a associação pretenda maximizar a sua transparência, existem situações em que
informação específica não pode ser disponibilizada. Nesses casos, explicamos as nossas razões pela decisão de não
divulgar. Estas podem ser razões relacionadas com:
•

Confidencialidade: A publicação/ partilha de informação é proibida por motivos legais ou uma terceira parte
solicitou para que permaneça na associação.

•

Proteção de dados: Ao publicar/ partilhar a informação violaríamos a Lei de Proteção de Dados.

•

Segurança: Ao publicar/ partilhar a informação causaria um risco a um colaborador, associado, voluntário,
utente, parceiro ou a partes interessadas.

•

Privacidade: Informação que é pessoal ou profissional e que é tratada numa base de estrita necessidade de
conhecimento.

•

Sensibilidade: Informação que, se revelada, poderia ser utilizada de forma discriminatória.

•

Sensibilidade comercial: Informação que poderia causar danos aos interesses financeiros da associação de
caridade, ou a um parceiro.

Publicação Progressiva: a associação Projecto Novas Descobertas está empenhada em apoiar todo os
colaboradores e voluntários a valorizar a transparência e a informação aberta, e em assegurar que sejam criados
sistemas para disponibilizar informação. Contudo, isto leva tempo, pelo que aderimos ao princípio de "publicar o que
conseguimos e o que é mais relevante" e comprometemo-nos a continuar a publicar informação adicional à medida
que esta se torna disponível e relevante.

Pedidos de informação: O público e as partes interessadas podem fazer pedidos de informação para o
seguinte endereço eletrónico: info@projectonovasdescobertas.org, por telefone através do +351282697862 ou por
correio para Caixa Postal 322-N - Vale da Lama 8600-258, Odiáxere, Lagos (Portugal).
O nosso objetivo é responder a estes pedidos no prazo de duas semanas, embora possa haver momentos em
que tal não seja prático. Se não for possível responder a um pedido no prazo de duas semanas, comprometemo-nos
a reconhecer o pedido e a informar quando poderá obter uma resposta.

Apelos e Reclamações: Pode solicitar uma revisão de qualquer decisão de retenção de informações, por
escrito: Caixa Postal 322-N - Vale da Lama 8600-258, Odiáxere, Lagos (Portugal).
Se considerar que a associação Projecto Novas Descobertas está a agir ilegalmente, pode transmitir a sua
queixa à segurança social portuguesa (808 266 266) http://www.seg-social.pt.
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