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1. Introdução

Este Relatório de Actividades e Contas diz respeito ao período compreendido entre 1 de Janeiro
e 31 de Dezembro de 2016.
Assente nos estatutos aprovados e nos valores estabelecidos, neste ano procurámos dar a
conhecer a Akto através de uma imagem forte e de um trabalho rigoroso que permitam no
futuro dotar a organização da credibilidade necessária a garantir a sua subsistência.
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.
Mantemos

a

nossa

convicção

de cresceremos juntos|as nesta

promoção e a protecção dos Direitos Humanos e da Democracia.

Um obrigado.
A Direcção.
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grande aventura que é

a

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)
ao

Curso de Formação “Introdução
sistema

da

Organização

das

Nações Unidas e às Operações de
Manutenção da Paz” - 26 e 27 de
Fevereiro, em Coimbra
Este curso descreveu

as origens,

os

princípios, a estrutura e principais áreas
de actuação da ONU, em particular na
área das Operações de Manutenção da
Paz, incluindo: Os antecedentes da ONU;
O Sistema da ONU: Órgãos e família
organizacional; Áreas de actuação da ONU; Operações de Manutenção da Paz: estudos de
caso de situações de conflito e missões em que interveio e intervém; Preparação para uma
Missão de Manutenção da Paz.
Esta formação foi dirigida a técnicos|as e voluntários|as de ONG, outros|as profissionais e
estudantes do ensino superior com interesse específico nesta área e ministrada por Ana Rita
Brito, Sofia Figueiredo e Daniela Nascimento. Teve a duração de 16 horas e contou com a
presença de 7 formandos|as.
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2)

Curso de Formação "Apoio ao

Desenvolvimento:
Projetos

e

Desenho

de

Elaboração

de

Candidaturas" – 27, 28 e 29 de Abril, em
Coimbra
Realizada em parceria com a Coalt –
Consultadoria

para

o

Desenvolvimento,

esta formação descreve e analisa as fases
de preparação e concepção de projectos,
nomeadamente: Caracterização

de

um projecto; Ciclo do projecto; Desenho
de projecto: Método do quadro lógico; Linhas de financiamento: Definição e caraterísticas;
Prospecção de Linhas de financiamento: Princípios e ferramentas; Análise de regulamentos:
segredos e ferramentas; Processo de elaboração de candidatura; Orçamento do projecto;
Exercícios práticos.
Esta

formação

foi

dirigida

a

técnicos|as e voluntários|as de ONG, IPSS

e

outras

organizações; outros|as profissionais com interesse específico nesta área e ministrada por
João Mesquita. Teve a duração de 24 horas e contou com a presença de 13 formandos|as.
3)
Seres

Curso de formação “O Tráfico de
Humanos

parceria

da

em

Portugal”

Médicos

do

com

Mundo

Portugal – 28 de Maio de 2016, em
Lisboa.
Realizada em parceira com a Médicos do
Mundo, esta formação descreve e analisa o
fenómeno

do

TSH em

Portugal,

nomeadamente: Conceito e
enquadramento
Modelo de referenciação

legal;
de

vítimas

de TSH; Redes de Apoio; Acolhimento e Protecção de vítimas de TSH.
Esta

formação

foi

dirigida

a

técnicos|as e voluntários|as de ONG, IPSS

e

outras

organizações; outros|as profissionais com interesse específico nesta área e ministrada por Ana
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Rita Brito e Sofia Figueiredo. Teve a duração de 8 horas e contou com a presença de 6
formandos|as.
4)

Curso de formação “Preparação

logística

em

Ajuda

Humanitária

de

Emergência” - 4, 11 e 18 de Junho, em
Coimbra
Esta

formação pretendeu

preparar o/a participante para integrar uma
Missão Humanitária e de Emergência. Neste
sentido, foram

abordados

os

seguintes

temas: Actores na resposta humanitária; Os
princípios

humanitários;

humanitária;

A

reforma

A arquitectura internacional

humanitária numa perspectiva global e no país; O sistema dos clusters; O ciclo humanitário;
Lei internacional humanitária e lei dos direitos humanos.
Esta

formação

foi

dirigida

técnicos|as e voluntários|as de ONG, IPSS

e

outras

organizações; outros|as profissionais e estudantes com interesse específico nesta área e
ministrada por Ana Rita Brito e Sofia Figueiredo. Teve a duração de 24 horas e contou com a
presença de 5 formandos|as.
5)

Organização da Escola de Verão

"Processos
Estratégias
Faculdade

de

de
de

Radicalização
Intervenção"

Psicologia

e

com

Ciências

e
a
da

Educação da Universidade de Coimbra - 27
de Junho a 1 de Julho, Coimbra
A

Acção

de

Formação

“Processos

de

Radicalização e Estratégias de Intervenção”
pretendeu promover a discussão em torno
dos factores multifacetados de construção
da violência contemporânea, com contornos
de radicalização, e dos (novos) riscos socioculturais, identificando os processos envolvidos na
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sua construção, bem como as medidas e estratégias de intervenção, inovadoras, operativas e
integradas, junto das respectivas vítimas (refugiados, pessoas traficadas, entre outras). A Akto
ministrou também os seguintes módulos de formação: Radicalização, Factores e recrutamento,
e Impacto no contexto e nos indivíduos.
6)

Participação

na

Semaine

Internationale 2016 da Haute Ecole de
Travail Social – 9 a 13 de Maio, Sierre,
Suiça
A Sofia Figueiredo e a Ana Rita Brito
ministraram um workshop sobre a temática
"The Challenges of Social Intervention in
Receiving Refugees and Victims of THB in
Portugal" dirigido a 13 alunos/as da Escola.

7) Acções de sensibilização e workshops:
5.1) 3 Acções de Sensibilização sobre “Refugiados”, na Escola EB 2,3 Inês de Castro Coimbra. Dirigidas a um total de 56 alunos|as do 2º e 3º ciclos e ministradas por Ana
Rita Brito e Sofia Figueiredo.
5.2) 3 Acções de Sensibilização sobre “Refugiados”, na Escola EB 2,3 de Ceira e na
Escola EB 2,3 Alice Gouveia – Coimbra. Dirigidas a um total de 60 alunos|as e
ministradas por Ana Rita Brito, Sylvie Cardoso, Joana Gameiro e Filipa Santos.
5.3) 1 Sessão sobre “Violência Doméstica” no âmbito do Curso de Formação para a
Prática do Voluntariado, na Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade de
Coimbra - Coimbra. Dirigida a um total de 22 pessoas e ministrada por Ana Rita Brito.
5.4) 1 Acção de sensibilização sobre “Educação Sexual” na Escola EB 2,3 Inês de Castro
– Coimbra. Com participação de 20 alunos/as e ministrada por Nuno Monteiro.
5.5) 1 Acção de Sensibilização sobre “Refugiados e Tráfico de Seres Humanos”, na
Escola EB 2/3 Inês de Castro, em parceria com o Grupo Amnistia Internacional Coimbra –
Coimbra. Dirigida a um total de 60 alunos/as, ministrada por Sofia Figueiredo.
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5.6) Workshop “A Igualdade de Género como exercício de cidadania”, Encontro
Nacional de Estudantes de Relações Internacionais - Coimbra. Com a participação de 21
estudantes e ministrado por Ana Rita Brito e Sofia Figueiredo.
5.7) Workshop “Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio”, realizado em parceria
com a APEB Coimbra e a Fundacja Po Drugie - Coimbra. Com a participação de 17
pessoas e ministrado por Calil Makhoul e David Luís.
8) Concepção e candidatura de projecto de formação ao POI SE – Programa Operacional
Inclusão e Emprego, Tipologia 3.15 – Formação de Públicos Estratégicos, com a parceria da
PSICOFIX.

Actividades não realizadas:
Não foi finalizado o 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);
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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)

Operacionalização do projecto KA2 “We’re Super”, financiado pelo Programa

Erasmus+ e promovido pela Fundació Horta Sud (Espanha) em parceria com a Akto,
Association of the Deaf and Hard of Hearing Nova Gradiska (Croatia), Asociata de Tineret
Cultura si Educatie “Speranta Ramniceana” (Roménia), Diktio Gia Evropaiki Politotita ke
Taftotita (NECI) (Chipre) e Enligth Projects (Reino Unido). No âmbito deste projecto, foi
realizada uma reunião transnacional preparatória, de 22 a 25 de Abril, com a participação da
Sofia Figueiredo e Ana Rita Brito, em Valência, Espanha.
2)

Intercâmbio Jovem “Fair Play an

European Goal” - 21 a 25 de Julho
Participação de 350 jovens no Intercâmbio
Jovem em Prora, Alemanha, ao abrigo do
programa Erasmus+. Este intercâmbio contou
com

a

presença

Inglaterra,

de

Espanha,

jovens
França,

da

Turquia,

Eslováquia,

Kosovo, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca,
Irlanda,

Sérvia,

Bélgica,

República

Checa,

Polónia, País de Gales, Alemanha, Portugal,
Áustria, Hungria, Bulgária e Lituânia.
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3) Intercâmbio Jovem “Create your one
itinerary” – 19 a 29 de Setembro
Participação de 6 jovens no Intercâmbio Jovem
em Munebra,

em

Espanha,

ao

abrigo

do

programa Erasmus+. Este intercâmbio contou
com a presença de 24 participantes da Hungria,
Itália, Portugal e Espanha. O intercâmbio “Create
your one itinerary” pretendeu ser um projeto
para promoção do emprego juvenil, educação
pessoal e de engajamento ativo de cidadania
com atenção a projetos de meio-ambiente e sustentabilidade.
4) Intercâmbio Jovem “Songs we sing” –
24 a 29 de Julho
Participação de 5 jovens no Intercâmbio Jovem
em Praga, na República Checa, ao abrigo do
programa Erasmus+. Este intercâmbio contou
com

a

presença

República

de

Checa,

Macedónia,

Bélgica,

35

participantes

Polónia,
Portugal

da

Eslováquia,
e

Turquia.

O

intercâmbio “Songs we sing” pretendeu ser um
projeto fundado no tema da prática artística
como um caminho para a inclusão social com coesão jovem e de comunidade.
5) Intercâmbio Jovem “Improve Your
Productivity By Raising Mental Health” –
26 de Novembro a 3 de Dezembro
Participação

de

6

jovens

no

Intercâmbio

Jovem em Riga, na Letónia, ao abrigo do
programa Erasmus+. Este intercâmbio contou
com

a

presença

de

38

participantes

da

República Checa, Lituânia, Eslováquia, Letónia,
Portugal e Turquia. O intercâmbio “Improve
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Your Productivity By Raising Mental Health” pretendeu ser um projeto para melhoria da
produtividade de estudos e trabalho, do nível de participação social e de liderança jovem
através do aumento de sua saúde mental e de capacidades cerebrais. Foram fornecidos
conhecimentos e práticas sobre diferentes tipos de meditação, práticas de yoga que melhoram
a actividade cerebral. Os métodos utilizados foram baseados na educação não-formal e em
tudo o que se pode fornecer para tornar o ambiente de trabalho mais confortável e
interessante.
3)

Intercâmbio

Jovem

“Youth

Citizenship Activators” – 24 de Novembro a
3 de Dezembro
Participação de 3 jovens no Intercâmbio Jovem
em Topola, na Sérvia, ao abrigo do programa
Erasmus+. Este intercâmbio contou com a
presença

de

35

participantes

da

Sérvia,

Macedónia, Turquia, Polónia, Grécia, Portugal,
Albânia, República Checa, Itália e Roménia. O intercâmbio “Youth Citizenship Activators”
questionou e incentivou a participação activa dos jovens nas sociedades e na prática de seus
direitos como cidadãos nas instituições democráticas de seus países.
4)

Intercâmbio Jovem “Youth 3.0” – 7

de Abril a 16 de Abril
Participação de 3 jovens no Intercâmbio Jovem
em Gdańsk-Sobieszewo, na Polónia, ao abrigo
do

programa

Erasmus+.

Este

intercâmbio

contou com a presença Macedónia, Turquia,
Espanha, Portugal e Polónia. O intercâmbio
“Youth 3.0” centrou-se na utilização das redes
sociais no âmbito das acções das ONGs; O
Facebook enquanto ferramenta para o envolvimento dos jovens nas actividades; A importância
do networking; Boas práticas de campanhas online e actividades internacionais que envolvem
a utilização dos social media.
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5)

Training Course "Speak Well” – 3 a 10

de Outubro
Participação de 6 jovens no Intercâmbio Jovem
em Sopot, na Polónia, ao abrigo do programa
Erasmus+.

Este

intercâmbio

contou

com

a

presença de 38 participantes da Polónia, Lituânia,
Itália, Roménia, Bulgária, Portugal e Grécia. O
intercâmbio “Speak Well” pretendeu ser um
projecto de desenvolvimento de capacidades com
o uso de métodos de educação não-formal para o treino de jovens profissionais com
fornecimento de conhecimento sobre prevenção e intervenção de discurso de ódio.
6)

Intercâmbio "Sensitization For Action"

- 23 a 30 de Março
Participação de 3 jovens no Intercâmbio Jovem
em

Orkelljunga,

na

Suécia,

ao

abrigo

do

programa Erasmus+. Este intercâmbio contou
com a presença de 38 participantes da Alemanha,
Turquia, Reino Unido, França, Portugal, Malta,
Itália, Espanha, Grécia, Chipre, Bulgária, Suécia.
O

intercâmbio

“Sensitization

For

Action”

pretendeu ser um ponto de encontro para que
trabalhadores e voluntários ligados à temática da migração e refugiados compartilhassem
estatísticas, funcionamento do sistema de recepção de migrantes, o trabalho conjunto das
autoridades competentes e processo de integração social local em diferentes países. Desta
maneira, o projecto se propôs a abrir espaço para discussões acerca da discriminação entre
diferentes culturas, preconceitos e estereótipos.
7)

Training Course “Think Globally, Act

Locally” - 4 a 10 de Setembro
Participação de 2 jovens no Intercâmbio Jovem
“Think Globally, Act Locally” em Bruxelas, na
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Bélgica, ao abrigo do programa Erasmus+. Este intercâmbio contou com a presença de 35
participantes da Bélgica, França, Itália, Turquia, Kosovo, Macedónia, Sérvia, Roménia, Ucrânia,
Espanha, Croácia, Portugal, Estónia, Grécia, Eslováquia, Hungria, República Checa. O
intercâmbio “Think Globally, Act Locally” pretendeu ser um projecto relativo à participação
activa dos jovens na vida democrática e social, e teve como objectivo melhorar as capacidades
dos jovens de 17 países para criar e implementar projectos de acção social neste problema
global.
8)

Training

Course

“Stand

up

together” - 24 de Julho a 1 de Agosto
Participação de 3 jovens no Intercâmbio Jovem
no Chipre ao abrigo do programa Erasmus+.
Este intercâmbio contou com a presença de 42
participantes

de

Portugal,

Bulgária,

Itália,

Albânia, Hungria, Espanha, Roménia, Moldávia,
Grécia e Eslováquia. O intercâmbio “Stand Up
Together” pretendeu ser um projecto de empoderamento para voluntários e colaboradores de
jovens organizações que promovem o apoio a de crianças e jovens com poucas oportunidades
e de origens de vulnerabilidade e/ou famílias pobres.
9)

Foi concebida a candidatura “You(th) against trafficking” ao abrigo do programa

Erasmus + a desenvolver no ano de 2017.

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)

Preparação de um Programa de Voluntariado Internacional em Cabo Verde na área da

Igualdade de Género.
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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 “Programa H e M – Promoção da Cidadania

e Igualdade de Género entre os Jovens”, em parceria com o Instituto Promundo, ao
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Tipologia 3.16 – Apoio Técnico e Financeiro
às Organizações da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos;
2)

Concepção e submissão do “Projecto Empresa Humana – Plano de Iniciativas

para o Combate ao Tráfico de Seres Humanos no Sector Privado” ao Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego, Tipologia 3.16 – Apoio Técnico e Financeiro às
Organizações da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos;
3)

Concepção e submissão do “Projecto Íris – Combate à Discriminação pela

Orientação Sexual e Identidade de Género” ao Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego, Tipologia 3.16 – Apoio Técnico e Financeiro às Organizações da Sociedade Civil sem
Fins Lucrativos;
4)

Operacionalização do Projecto “Programa H e M – Promoção da Cidadania e

Igualdade de Género entre os Jovens”, em parceria com o Instituto Promundo, Centro de
Estudos Socais da Universidade de Coimbra e Coalt – Consultadoria para o Desenvolvimento,
com início a 1 de Setembro;
5)

Apoio na operacionalização do projecto “Feminismos no Centro – Capacitação

e Mobilização para a Igualdade entre Mulheres e Homens” promovido pela Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres, em parceria com as suas organizações membro da
Região Centro: Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM), Akto – Direitos
Humanos e Democracia, CooLabora CRL, Graal Portugal (Coimbra) e Mulheres do Séc. XXI.
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6)
com

Apoio a refugiados/as na região de Coimbra, de acordo
parceria

estabelecida

com

a

Welcome

Refugees

–

Portugal;

7)

Organização da VIII Jornada Nacional de Recolha de Medicamentos em parceria

com o Banco do Medicamento, em Coimbra - 26 de Fevereiro;
8)

Exibição do filme “Evaporating Borders”, em parceria com a Escola da Noite e o

SOS Racismo, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril, em Coimbra. Este filme que
aborda o tema dos migrantes e refugiados que tentam chegar à Europa foi seguido de debate
com a participação de Carlos Nolasco, Investigador do Centro de Estudos Sociais, e de Sofia
Figueiredo, Directora Geral da Akto – 25 de Abril;
9)

Apoio na organização do Workshop de Consulta Pública sobre a implementação

dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Casa da Esquina e o
GRAAL, em Coimbra - dia 25 de Maio;
10)

Realização do evento Diá(rios) pela Igualdade, em

parceria com o GRAAL (Coimbra) e a Casa da Esquina,
assinalando o Dia Municipal para a Igualdade. Este evento foi
dirigido a crianças e adultos(as), em Coimbra - dia 22 de
Outubro;
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11)

Organização e realização da “Marcha pelo Fim das Violências Machistas” pela

Assembleia Feminista de Coimbra, da qual a Akto é membro, no âmbito das comemorações do
Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, em Coimbra - 25 de
Novembro de 2016;
12)

Adesão à RAPVT - Rede de Apoio e Protecção a Vítimas de Tráfico de Seres

Humanos
Coordenada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a RAPVT é uma rede de
cooperação e partilha de informação, que tem como finalidade a prevenção, a protecção e a
reintegração das vítimas de tráfico.
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5. Marketing e Comunicação

OBJECTIVO 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)

Website Institucional

Em Abril de 2016 lançámos o site da Akto, primeiramente com as páginas Quem Somos e
Contactos, mais tarde com a página Formação. Foi, sem dúvida, um importante passo na
comunicação da nossa marca e da facilidade de comunicação e interação com os utilizadores, a
darmo-nos a conhecer, a potenciar as inscrições nas nossas formações e nas nossas
newsletters de próximas formações e, por último, a criar uma via de comunicação facilitada
para quem pretende falar connosco.
2)

Community Management

Arrancámos 2016 com 2032 Gostos, tendo fechado o ano com 4013, um aumento considerável
que se deveu ao reforço das campanhas e das actividades que levámos a cabo.

Sendo que destes seguidores (total da página), a maioria são Mulheres entre os 25 e os 34
anos.

17

E de Portugal, principalmente de Coimbra e de outros grandes centros urbanos (total de gostos
da página).

Relativamente ao alcance orgânico das publicações, verifica-se que em média as publicações
alcançam 738 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 8000 pessoas, estas alicerçadas pelos posts patrocinados.
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De destacar a aposta em posts patrocinados pontuais, o que ajudou a aumentar o impacto de
comunicação de alguns dos posts.
Relativamente a outras Redes Sociais, a Akto conta ainda com uma página de Twitter que
fechou o ano 2016 com mais 70 seguidores. Esta é uma rede social pouco relevantes para nós
e para o público Português, pelo que o nosso esforço se manteve alinhado com essa premissa.
Quanto à rede social LinkedIn, terminámos 2016 com 80 seguidores. Tal como o Twitter, esta
é uma rede social ainda com pouca relevância para a Akto, contudo mantemos a intenção de a
trabalhar melhor fruto da tipologia de plataforma que é.
Por último, e no que diz respeito à rede social Google +, não se verificou qualquer alteração.
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 CEO da Akto.

3)

Publicidade

Apostámos com mais vigor em publicidade online no Facebook e isso acabou por gerar bons
resultados tendo em conta os objectivos específicos e gerais de cada campanha que fizemos:
notoriedade da marca, inscrições nos cursos e maior engagement com os seguidores.
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4)

Newsletter

Não tendo atendido a todos os propósitos planeados para a newsletter, encontrámos um bom
ponto de partida ao criar um campo de newsletter relativa aos cursos. Foi, sem dúvida, uma
aposta vencedora, pois temos conseguido que imensas pessoas mostrem interesse em estar
atentas aos próximos cursos e, inevitavelmente, conseguimos criar mais um canal de
comunicação com os mesmos.

5)

Comunicação Institucional / RP

Pela primeira vez, emitimos um press release para meios regionais (Coimbra, Aveiro, Leiria e
Viseu) e felizmente fomos bem-sucedidos ao conseguir estar presentes em meios que
abrangem as várias regiões. O Curso de Ajuda Humanitária foi o motivo e bem recebido por
meios como: Lusa, Diário de Coimbra e outros.

6)

Loja Online

Abrimos uma loja online na plataforma eSolidar que nos tem trazido algumas vendas. Uma
plataforma gratuita que nos permite ter mais exposição e expor os nossos produtos próprios.
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6. Gestão
OBJECTIVO ESTRATÉGICO:
Garantir a sustentabilidade, a capacidade e o bom funcionamento da Akto.
Actividades realizadas:
1)

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

financeira de projectos, gestão de quotizações, pagamento aos fornecedores,
organização de documentação financeira/contabilística;
2)

Manutenção do espaço e equipamento;

3)

Realização de Assembleias Gerais Ordinárias (28 de Março e 22 de Novembro

de 2016), e elaboração e aprovação do Relatório de Actividades e Contas de 2015 e
Plano de Actividades e Orçamento para 2017;
4)

Criação

de

bolsa

de

associados|as,

voluntários|as

e

participantes

nos

projectos Erasmus +;
5)

Orientação de 2 estágios, em parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências da

Educação da Universidade de Coimbra, e 2 programas de voluntariado;
6)

Angariação de 34 novos|as associados|as;

7)

Promover a formação e capacitação dos membros dos corpos sociais e

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

Training course "Challenging stereotypes and identities to promote gender equality" do
programa da 4th Mediterranean University on Youth and Global Citizenship organizado
pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, em Hammamet, Tunísia – 1 a 8 de Maio
de 2016.
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o

Lisbon Forum “Migration and human rights: how to structure effective collective action?
Best practices and shared knowledge in the Mediterranean and European space”
organizado pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Centro Ismaili, Lisboa – 24 e
25 de Novembro.

8)

Representação em eventos nacionais e internacionais:

o

Participação

na

60ª

sessão

da

Comissão

da

Organização das Nações Unidas sobre o Estatuto das
Mulheres, em Nova Iorque, EUA – Março de 2016: a Akto
esteve representada por Sofia Figueiredo e Ana Rita Brito;

o

Participação nas JUDH - Jornadas Universitárias dos Direitos Humanos organizadas pela
SDDH / AAC, em Coimbra, Portugal, sobre o tema "E Depois da Guerra? - Reconstrução
em Cenário Pós-Conflito" - 2 de Abril: a Akto esteve representada por Daniela
Nascimento;
o

Participação no Encontro Nacional de

Estudantes de Relações Internacionais, em
Coimbra,

Portugal,

sobre

o

tema

"Refugiados: Responsabilidades, Previsões e
Soluções" - 15 de Abril: a Akto esteve
representada por Sofia Figueiredo;
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o

Participação na Semaine Internationale 2016 da Haute Ecole de Travail Social, em
Sierre, Suiça, sobre o tema "The Challenges of Social Intervention in Receiving
Refugees and Victims of THB in Portugal" - 9 a 13 de Maio: a Akto esteve representada
por Ana Rita Brito e Sofia Figueiredo;

o

Participação no evento "O Empoderamento das mulheres e a sua relação com o
desenvolvimento sustentável", organizado pela Plataforma Portuguesa para os Direitos
das Mulheres, sobre os temas “Key strategies for gender-responsive implementation of
the 2030 Agenda for Sustainable Development” e “Participation and partnerships for
gender-responsive implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development” 25 de Junho: a Akto esteve representada por Ana Rita Brito;

o

Participação

no

8º

Fórum

da

Sociedade Civil Europeia Contra o Tráfico de
Seres Humanos, em representação da PpDM,
em Bruxelas, Bélgica - Dia 6 e 7 de
Dezembro: a Akto esteve representada por
Sofia Figueiredo;

o

Participação no seminário de lançamento “Feminismos no Centro: Conhecer e agir nos
territórios” do Projecto Feminismos no Centro – Capacitação e Mobilização para a
Igualdade entre Mulheres e Homens, da PpDM, em Coimbra, Portugal – 14 de
Dezembro: a Akto esteve representada por Ana Rita Brito;

o

Participação na Feira de Artesanato Urbano e Mercado de Natal na Quinta do Ribeiro –
Novembro e Dezembro.

9)

Assinatura de novos acordos de parceria com

o ACM – Alto Comissariado para as Migrações, a Coalt –
Consultadoria para o Desenvolvimento, PSICOFIX, lda., o
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NERIFE/AAC – Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da
Associação Académica de Coimbra e Coimbratur – Agência de Viagens.

Actividades não realizadas:
1)

Elaboração de um Planeamento Estratégico 2015-2018;

2)

Criação de competências de gestão do voluntariado quer do ponto de vista da captação,

recrutamento, acolhimento e formação, quer do ponto de vista do seguimento, avaliação e
reconhecimento;
3)

Criação de um órgão consultivo, o que constitui uma oportunidade de saberes

adicionais, de rede e de potencial acesso a recursos adicionais;
4)

Análise de diferentes códigos de conduta sobre práticas organizacionais de diferentes

redes, confederações e plataformas com vista a aliarmos a nossa acção a uma conduta ética.
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7.Contas
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Relatório discutido e aprovado em Assembleia Geral no dia 29 de Março de 2017.
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