
1. O Ano Nacional da Colaboração (ANC) é uma iniciativa dirigida a todas as organizações, comunidades 
educativas, redes interorganizacionais e parcerias já instaladas ou a criar, que queiram desenvolver iniciativas 
sob este desígnio.

2. Pretende-se criar dinâmica e atenção social sobre o tema da colaboração, em vários setores, áreas e níveis 
de intervenção, geradas pelo desa�o lançado pelo Ano Nacional da Colaboração, como forma de contribuir 
para uma mudança cultural/organizacional na forma de intervir.

3. As candidaturas poderão ser apresentadas por entidades/organizações a título individual ou no âmbito da 
ação da rede de parceria já existente ou a criar.

4. A adesão ao ANC é feita de forma voluntária e não implica qualquer custo por parte da entidade aderente. 
As entidades interessadas devem manifestar o seu interesse de adesão e apresentar propostas de atividades a 
desenvolver em 2019., dando a conhecer e divulgando o trabalho colaborativo que desenvolvem.

5. As entidades interessadas deverão apresentar propostas de atividades a desenvolver, até à data que consta 
no calendário abaixo. As propostas poderão ser de novas atividades que surjam no âmbito do Ano ou de 
atividades já desenvolvidas e previstas nos planos de ação da própria entidade.

6. São esperadas iniciativas com uma ou mais das seguintes características:
    Que envolvam uma dinâmica colaborativa;
    Que promovam a capacitação para a colaboração;
    Que se constituam como práticas promissoras de colaboração;
    Que desenvolvam iniciativas em colaboração interorganizacional;
    Que desenvolvam projetos de co-construção, cultivando a corresponsabilidade e a apropriação da iniciativa 
pelos diferentes parceiros;
    Que promovam uma participação efetiva dos parceiros e das partes interessadas;
    Que se realizem durante o ano de 2019.

7. Exemplos de atividades: realização de eventos, promoção de competências, promoção de boas-práticas, 
desenvolvimento de ofertas formativas especí�cas, desenvolvimento de projetos e redes colaborativas e/ou de 
outras iniciativas que venham a ser propostas.

8. As entidades aderentes têm a responsabilidade de planeamento e execução das iniciativas, tendo a 
autonomia para decidir qual a área de atuação e o público-alvo a que se dirigem as atividades, os parceiros 
envolvidos, a duração e datas de realização das atividades, entre outros.

9. As atividades propostas têm que ser planeadas para o ano de 2019, e devem cumprir os objetivos do ANC, 
associando, sempre que possível, a divulgação pública das mesmas.

10. A agregação destas propostas resultará no Programa Nacional do Ano, que será publicamente 
apresentado em outubro de 2018.

11. É da responsabilidade das entidades aderentes a mobilização de recursos para a realização das atividades 
propostas, quer sejam recursos da própria entidade, recursos da rede colaborativa e/ou recursos provenientes 
de outros �nanciamentos a que se possam candidatar.

12. É da responsabilidade do GovInt, fornecer a inspiração e a imagem/“marca” do Ano Nacional da 
Colaboração.

13. É, ainda, função do GovInt constituir-se como plataforma agregadora com a responsabilidade de mobilizar, 
congregar todas as ações que se incluam no Ano Nacional da Colaboração, facilitando a disseminação de 
conhecimento e o estabelecimento de pontes entre projetos.

14. Não está previsto nenhum �nanciamento por parte do GovInt para a execução das atividades propostas.

15. Todos os suportes/materiais visuais e de divulgação das atividades a desenvolver deverão fazer referência 
ao Ano Nacional da Colaboração. Os materiais de identi�cação e de divulgação serão enviados via email, 
estando alguns deles disponíveis para download em www.colaborar.pt.

 ADESÃO DA ENTIDADE AO ANC E SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE INICIATIVAS

1. A adesão e apresentação de iniciativas realizam-se exclusivamente em www.colaborar.pt, num formulário 
próprio para o efeito.

2. O Forum GovInt irá realizar um mapeamento das iniciativas apresentadas, integrando-as no Programa 
Nacional a desenvolver em 2019.

3. As dúvidas que surjam devem ser remetidas para o seguinte endereço de correio eletrónico:
secretariado@forumgovernacaointegrada.pt, ou esclarecidas pelo telefone 21 885 47 30.

  CRONOGRAMA

1. As datas para o Ano Nacional da Colaboração são as seguinte: 
    Limite para entrega das propostas: até dia 30 de setembro de 2018.
    Apresentação pública do Programa Nacional do Ano a 31 de outubro de 2018.
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