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1. Introdução

A Akto – Associação para a Promoção dos Direitos e Democracia foi criada por escritura pública,
no dia 5 de Junho de 2015.
Este Relatório de Actividades e Contas diz, assim, respeito ao período compreendido entre 8 de
Julho de 2015, data de Assembleia Eleitoral, e 31 de Dezembro de 2015.
Assente nos estatutos aprovados e nos valores estabelecidos, nestes seis meses iniciais
procurámos criar uma imagem forte e realizar um trabalho rigoroso que permitam que a Akto
adquira no futuro a credibilidade necessária que todos e todas desejamos.
Acreditamos que com todos|as vocês que apoiam a Akto, quer de forma mais pontual (mas
essencial) quer mais permanentemente, iremos criar uma organização sólida e capaz de superar
os gigantes desafios de construir um mundo melhor.
Estes foram apenas os primeiros seis meses. Não desistiremos facilmente e cresceremos
juntos|as nesta grande aventura que é a promoção e a protecção dos Direitos Humanos e da
Democracia.

Um obrigado.
A Direcção.

E. geral@akto.org
T. +351 239 164 158
T. +351 913 247 749
Torre do Arnado,
Rua João de Ruão, nº12, 12A, sala A,
3000-229 Coimbra, Portugal

akto.org HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY

2. Educação e formação em Direitos Humanos e Democracia

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Criar um Centro de Formação inovador, sustentável e de referência nacional em
Direitos Humanos e Democracia.

Actividades realizadas:
1) Curso “Building a Better Response: Strenghtening NGO Capacity to Engage with the
International Humanitarian Response System” – 17 e 18 de Setembro de 2015
Este curso foi realizado em parceria e financiado pela International Medical Corps, a Concern
WorldWide, a Harvard Humanitarian Iniciative e a USAID e descreveu especificamente os vários
elementos da arquitectura humanitária internacional e as funções das ONG nesse âmbito,
incluindo: princípios humanitários; coordenação (sistema de cluster); ciclo do programa
humanitário; financiamento; liderança (equipas de resposta humanitária de cada país,
coordenadores).
Esta formação foi dirigida a técnicos|as e voluntários|as de ONG envolvidos na resposta
humanitária e ministrado por Kirk Prichard, Coordenador da Colaboração Humanitária da
Concern Worldwide US. Teve a duração de 16 horas e contou com a presença de 16
formandos|as.
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2) Curso “Primeiros Socorros em Ajuda Humanitária e de Emergência” – 30 e 31 de
Outubro de 2015
A formação descreveu especificamente a aplicação de técnicas de primeiros socorros em Ajuda
Humanitária de Emergência, incluindo: SIEM em Portugal e suporte básico de vida; obstrução
de via aérea; hemorragias e controlo de hemorragias; tratamento de feridas; AVC e enfarte e
envenenamentos e traumatismos. Este curso foi ministrado por Nuno Monteiro e dirigido
técnicos|as (em áreas diferentes da saúde) das ONGs envolvidas na resposta humanitária e/ou
outros profissionais que podem beneficiar de maior conhecimento sobre a resposta humanitária,
de modo a obter uma maior preparação para emergências. Teve a duração de 12 horas e contou
com a presença de 5 formandos|as.

3) Curso “Preparação de Equipas para Situações Multivítimas” – 28 de Novembro de 2015
Este curso incidiu sobre a preparação de equipas para situações de catástrofe, incluindo tópicos
como: do caos à organização, situações de catástrofe; Teorias de gestão em crise; Abordagens
em situações de crise; Triagem em situações Multivítimas; Equipas em situações de crise. Este
curso foi ministrado por Nuno Monteiro foi e dirigido a técnicos|as e profissionais da área da
saúde que podem beneficiar de maior conhecimento sobre a resposta humanitária, de modo a
obter uma maior preparação para emergências futuras. Teve a duração de 10 horas e contou
com a presença de nove formandos.
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4)

Início do processo de certificação junto da Direcção-Geral do Emprego e das

Relações de Trabalho (DGERT) através da Direcção de Serviços de Qualidade e
Acreditação (DSQA)
Foi iniciado processo de certificação e iniciou-se a construção dos instrumentos de formação,
sem, contudo, ter sido submetida a candidatura.

Actividades não realizadas:
1)

10 Acções de sensibilização realizadas (15 horas de sensibilização e 120 participantes

sensibilizados|as na referida temática).
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3. Ajuda Humanitária de Emergência (AHE) e Cooperação para o Desenvolvimento

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:
Prover às necessidades imediatas de populações afectadas por desigualdades
socioeconómicas, guerra, epidemias ou catástrofes naturais, de forma a capacitá-las
e reforçar o seu poder para um desenvolvimento local integrado e sustentado.
Actividades realizadas:
1)

Intercâmbio Jovem “Feel the Nature, make your Art!” – 14 a 21 de Outubro de

2015
Participação de duas jovens no Intercâmbio Jovem em Amasra, Turquia ao abrigo do programa
Erasmus+. Este intercâmbio contou com a presença de 38 participantes da República Checa,
Estónia, Itália, Polónia, Portugal e Turquia. O intercâmbio “Feel the Nature, Make your art”
pretendeu ser um projeto de apoio ao desenvolvimento de capacidades artísticas, conjuntamente
com a sensibilização e consciencialização para a necessidade de preservação do meio ambiente.

2) Intercâmbio Jovem “Move and Sing” – 26 de Outubro a 1 de Novembro de 2015
Participação de cinco jovens no Intercâmbio Jovem em La Vancelle, França ao abrigo do
programa Erasmus+. O “Move and Sing” teve como objetivo a promoção da interculturalidade
através da música, a aprendizagem de músicas na língua dos diferentes participantes. Foram
ensaiadas as músicas e como resultado final foi dado um concerto num Lar de Idosos perto
da localidade onde foi realizado o intercâmbio e gravadas todas as músicas em estúdio.
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3) Intercâmbio Jovem “Fasten Your Belts in the Net” – 23 a 31 de outubro de 2015
Participação de sete jovens no Intercâmbio Jovem em Manisa, Turquia ao abrigo do programa
Erasmus+. O Intercâmbio “Fasten Your Belts in the Net” teve como principal objetivo a
consciencialização da adição à internet e videojogos. Foram desenvolvidos diferentes tipos de
actividades/workshops, tendo como meta final a prevenção deste tipo de adição que afeta cada
vez mais a maior parte das sociedades modernas, especialmente os mais jovens.

4) Training Course “Non-formal Education is my Power” – 1 a 5 de Dezembro de 2015
Participação de três jovens no Training Course em Teresin, perto de Varsóvia, Polónia ao abrigo
do programa Erasmus+. O principal objectivo desta formação foi estimular os participantes a
reflectir no tema da Educação Não-Formal, através da experimentação de métodos durante o
Curso. A Akto traz desta experiência ferramentas necessariamente pertinentes sobre Educação
Não-Formal continuando assim a nossa missão em fomentar a educação para os direitos
humanos e democracia.
E. geral@akto.org
T. +351 239 164 158
T. +351 913 247 749
Torre do Arnado,
Rua João de Ruão, nº12, 12A, sala A,
3000-229 Coimbra, Portugal

akto.org HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY

5)

Foi elaborada uma lista de instituições internacionais que disponibilizam linhas de

financiamento ao apoio a programas, projectos e actividades no âmbito da Cooperação para o
Desenvolvimento e de AHE;
6)

Foi efectuado o registo da Akto, no PADOR;

7)

Foi efectuado o registo da Akto, na plataforma do Salto Youth;

8)

Foi efectuado o registo da Akto, no site do ECAS (European Commission Authentication

Service website);
9)

Foram iniciados contactos para uma Missão Exploratória aos Campos de Refugiados na

Turquia, mas que não se realizou devido à falta de autorizações por parte do Governo Turco;
10)

Foram efectuados alguns contactos de parcerias locais e internacionais.

Actividades não realizadas:
1)

Criação de condições para implementação de um Gabinete de Gestão de Crises com

recursos materiais e formação de uma equipa capaz de intervir de forma rápida e eficaz na Ajuda
Humanitária de Emergência;
2)

Realização de Missões Exploratórias e de Reconhecimento;

3)

Concepção de candidaturas de projectos de Cooperação para o Desenvolvimento e AHE;

4)

Concepção de candidaturas de projectos no âmbito do Programa Erasmus +;

5)

Avaliar candidatura da Akto à ECHO (European Commission's Humanitarian aid and Civil

Protection department) da Comissão Europeia;
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4. Intervenção Social e Comunitária em Portugal
OBJECTIVO ESTRATÉGICO:
Prover às necessidades imediatas de grupos vulneráveis, estratégicos ou em risco em
Portugal, bem como promover acções de sensibilização da população em geral para
diversos temas relacionados com os Direitos Humanos.
Actividades realizadas:
1)

Concepção e submissão do Projecto ISASCOMBAT – Implementing Social

Audinting In Supply Chains to Combat Human Trafficking for Forced Labor, coordenado
pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra,
HOME/2015/ISFP/AG/THBX - Actions addressing trafficking in human beings, à Comissão
Europeia.
2)

Concepção e submissão do Projecto T-PREVENT - Terrorism Prevention:

Research and Experiences for the Valorisation of European Networks of Tolerance,
coordenado pela Univerita Degli Studi di Palermo, H2020-FCT-2015, Research and Innovation
actions, à Comissão Europeia.
3)

Organização, em parceria com a APF Centro, Associação Existências, Grupo Amnistia

Internacional de Coimbra, O Teatrão e algumas figuras individuais, da Vigília pela Libertação
dos Presos Políticos em Angola - 14 de Outubro de 2015.
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4)

Realização de parceria com a Plataforma PAR – Plataforma de Apoio aos

Refugiados – 17 de Setembro de 2015;
5)

Realização de parceria com a Welcome Refugees Portugal – 16 de Novembro 2015

Foi criada a plataforma Refugees Welcome Portugal com o intuito de juntar refugiados com
proprietários com disponibilidade e interesse para contribuir para a sua integração no país. O
projeto propõe-se não só a facilitar a procura de casa para refugiados, mas também desenvolver
atividades que visam promover a plena integração na sociedade de acolhimento.
O Refugees Welcome Portugal já conta com a presença de equipas de voluntários em várias
cidades do país como Setúbal, Lisboa, Porto e Coimbra. Ao nível internacional encontra-se
presente na Alemanha, onde o projeto começou, em França, Itália, Grécia, Polónia e Espanha.
A Akto é a equipa da Refugees Welcome Portugal em Coimbra.

6)

Adesão à Rede Regional do Centro de Apoio e Protecção a Vítimas de Tráfico de

Seres Humanos – 18 de Dezembro de 2015
Nesta reunião da Rede Regional estiveram presentes 29 representantes de 23 entidades, das
quais 18 já pertencentes à Rede, 4 entidades com interesse em integrar a Rede enquanto
parceiras e uma entidade com interesse em participar informalmente. Cada uma das 4 entidades
com interesse em integrar a Rede foram a votação e todas, foram aprovadas por unanimidade.
A Rede nesta reunião passa a ter, então, 22 entidades parceiras.
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5. Marketing e Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Definir e implementar uma boa estratégia de marketing e de comunicação, garantindo
a construção de uma marca sólida que sustente o desenvolvimento comercial e de RP.
Actividades realizadas:

1)

Definição do Branding Akto - Desenvolvimento da marca Akto:
o Elaboração de Manual de Normas de Gráficas (estudos de cor, Aplicação em fundos cor,
Negativo/positivo, Proporções, Dimensões mínimas);
o Assinatura de Marca
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o Capa de documentos

o Papel de carta
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o Envelope

o Template de apresentação Powerpoint
o Assinatura de email (design e html)
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o Cartões de visita

o Templates de comunicação de Formações
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2)

Criação de website institucional - presença web para apresentação da Akto com a

criação do website da Akto em que numa primeira fase acontecerá através de uma landing page;

3)

Produtos de merchandising:
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4)

Criação e estratégia das páginas nas redes sociais - reforço da presença digital com

as seguintes redes sociais a serem dinamizadas nesta fase inicial de actividade:
A página de Facebook foi criada em Agosto de 2015, contando com 2022 Gostos no final de
2015 sempre com um ritmo acentuado de crescimento.

Sendo que destes seguidores, a maioria são Mulheres entre os 25 e os 34 anos.

E de Portugal, principalmente de Coimbra e de outros grandes centros urbanos.
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Relativamente ao alcance das publicações, verifica-se que em média as publicações alcançam
uma média de 687 pessoas, mas como é possível verificar nos gráficos abaixo, são várias as
publicações que atingiram mais de 1000/2000 pessoas e conseguimos ter publicações que
alcançaram mais de 4000 pessoas (dados fazendo referência a publicações de forma orgânica).

De destacar a aposta em posts patrocinados pontuais, o que ajudou a aumentar o impacto de
comunicação de alguns dos posts.
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Analisando as reacções, comentários e partilhas verifica-se alguns picos de interacção em
Agosto/Setembro, Outubro e Novembro.
Relativamente a outros Social Media, a Akto conta ainda com uma página de twitter que fechou
o ano 2015 a contar com 29 seguidores.
Realizámos ainda um esforço para fazer uma monitorização regular do que é dito sobre a
Plataforma nos Social Media e deparamo-nos com cada vez mais referências e interacção no
twitter, como se pode ver em alguns exemplos abaixo:
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Quanto à rede social LinkedIn, terminámos 2015 com 34 seguidores, com um nº médio de
impressões mensais a rondar os 636, com um pico de likes e impressões no mês de Novembro.
Por último, e no que diz respeito à rede social Google +, fechámos o ano com 9 seguidores e
com um nº médio total de visitas de praticamente 12.000. Esta é uma rede social com um baixo
nível de engagement, contudo iremos manter a decisão de manter a referida página por esta
representar um importante apoio ao SEO da Akto.
De uma forma global conseguimos cumprir eficazmente os nossos objetivos e o plano delineado
para 2015. Temos uma marca criada, com suportes físicos e digitais para promoção da mesma,
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que começa a dar sinais de maturidade e com imensa margem de crescimento. Temos uma
landing page activa, que apresenta as principais informações da Akto.
Face aos números apresentados como expectáveis para seguidores nas redes sociais, foi no
Facebook onde se verificou um claro atingimento do objetivo, com um valor de 2.700% superior.
Já no Twitter, o número foi algo abaixo do objetivo, atingindo apenas 58% do nosso objetivo.
Fruto da alteração da estratégia de comunicação nas redes sociais, abdicou-se da presença no
Instagram, compensando com a entrada da Akto no Linkedin e Google+.
Para concluir, e fruto de uma aposta em publicidade no Facebook e promoção nas restantes
redes sociais, de um contacto direto via email para ex-participantes e do passa-a-palavra, os
nossos cursos registaram praticamente sempre adesão a rondar os 100%.
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6. Gestão
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Garantir a sustentabilidade, a capacidade e o bom funcionamento da Akto.
Actividades realizadas:
1)

Elaboração e aprovação de Regulamento Eleitoral;

2)

Elaboração e aprovação de Regulamento sobre a criação e funcionamento das

Delegações Regionais e Nacionais;
3)

Gestão do fundo de caixa, conciliação bancária, consultadoria e análise

financeira de projectos, gestão de quotizações, pagamento aos fornecedores,
organização de documentação financeira/contabilística;
4)

Manutenção do espaço e equipamento;

5)

Realização de Assembleias Gerais Ordinárias (8 de Julho e 13 de Novembro de 2015)

e elaboração e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2016;
6)

Elaboração de ficha de associado|a, ficha de voluntário|a e ficha Erasmus +;

7)

Criação de bolsa de associados|as, voluntários|as e participantes nos projectos

Erasmus +;
8)

Promover a formação e capacitação dos membros dos corpos sociais e

colaboradores|as na participação de cursos, congressos, workshops, etc. nacionais e
internacionais:
o

Curso “Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa.” – 18 e 19
de Agosto de 2015: participação de dois elementos da Akto no Curso “Suporte
Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa”, organizada pela Cruz
Vermelha Portuguesa – Delegação da Carapinheira;

o

Curso “Building a Better Response: Strenghtening NGO Capacity to Engage with
the International Humanitarian Response System” – 17 e 18 de Setembro de
2015: participação de dois elementos da Akto;

9)

Representação em eventos nacionais e internacionais:
o

Sessão

Informativa

sobre

Voluntariado

Internacional,

no

Dia

da

Internacionalização da Universidade de Coimbra – 4 de novembro de 2015: um
elemento da Akto, esteve presente nesta Sessão Informativa onde apresentou o
nosso trabalho e falou acerca do programa Erasmus+. O público-alvo foram os
estudantes do ensino superior.
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o

Participação na Feira da Mobilidade – 4 a 12 de novembro de 2015: presença de
três elementos da Akto na Feira da Mobilidade para apresentação e inscrição no
programa Erasmus+, de segunda a sexta-feira das 12h às 18h. A Feira da
Mobilidade é um ponto de cruzamento entre estudantes estrangeiros, estudantes
que já tiveram uma experiência de mobilidade e todos os|as interessados|as em
saber mais sobre esta forma de internacionalização do percurso académico.

o

Participação na Conferência “Rumo à Europa: a Nova Crise Migratória” – 25 de
Novembro de 2015: A ELSA Coimbra promoveu um ciclo de conferências que
tiveram lugar na Instituição Universitária Justiça e Paz, com o objetivo de analisar
e discutir a maior vaga migratória e de refugiados desde a II Guerra Mundial. A
primeira conferência “Europa no Mundo: uma perspetiva multidisciplinar” teve a
participação de Daniela Nascimento, em que foi discutido de que forma os Direitos
Humanos poderão ser afetados ou postos em causa com esta crise humanitária,
debatendo questões relativamente à xenofobia, à resiliência dos migrantes e,
também, com o possível aumento de casos de violação sexual ou de tráfico de
seres humanos em situações de guerra.

o

Participação no 15th Informal ASEM Seminar on Human Rights, em Montreaux,
na Suiça, sobre "Human Rights and Human Trafficking", organizado pela AsiaEurope Foundation - 24 a 26 de Novembro de 2015: a Akto esteve representada
por Sofia Figueiredo.

10)

Registo no Camões - Instituto da Cooperação e da Língua enquanto ONGD – 2 de

Novembro de 2015;
11)

Adesão à PpDM – Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres – 12 de

Dezembro de 2015;
12)

Adesão Conselho Local de Acção Social – 1 de Dezembro de 2015;

Actividades não realizadas:
1)

Elaboração de um Planeamento Estratégico 2015-2018;

2)

Proceder a uma gestão rigorosa e transparente e de acordo com os Estatutos;

3)

Elaboração de um plano operacional de angariação de fundos, estabelecimento de

parcerias estratégicas e de angariação de associados|as;
4)

Elaboração de candidatura a Programa Doação Milhas da TAP Victoria.
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Analisado, discutido e aprovado por unanimidade em Assembleia Geral no dia 28 de
Março de 2016.
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