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CANDIDATURA APRESENTADA POR:

Avaliação externa de
projetos financiados 



Somos a Empvision, a consultora de gestão e inovação que não separa competências técnicas de

competências humanas. Distinta de uma consultora tradicional, onde há pouco envolvimento e

processos muito estandardizados, focamo-nos no propósito dos promotores e na sua visão.

Empatia, Rigor, Excelência e Compromisso é o que orienta a nossa conduta.

Direcionados pela sua visão, melhoramos o desempenho dos seus projetos, envolvendo as suas

pessoas.

QUEM SOMOS

Temos uma equipa multidisciplinar com vasta experiência na área de melhoria de desempenho de

negócios mas também com muitos anos no terreno a desenvolver trabalho com Organizações Não

Governamentais e sem fins lucrativos.

Temos uma comunicação descomplicada, adotamos metodologias ágeis e adaptamo-nos facilmente

a qualquer ambiente organizacional.

O QUE NOS DISTINGUE

O QUE DIZEM DE NÓS

"A Empvision assume um papel muito maior do que um simples avaliador externo. Caminham

connosco, fazem sugestões de melhoria, visitam os projetos e vão sempre além do que é esperado.

Além disso a equipa tem muita experiência de trabalho em ONGs, aliada a esta experiência mais

corporativa e de visão de negócio. Aprendemos muito juntos."

Paula Mendes, presidente da associação Mais Cidadania

"Recomendo a Empvision porque têm as pessoas sempre no centro da ação, são disponíveis e

envolvem-se. Não esperava tanto de uma consultora".

Alexandra Santos, presidente do Clube Safo



A EQUIPA DE
AVALIADORES
EXTERNOS
LARA SERAFIM

Fui Coordenadora de projetos durante 11 anos na maior associação de

juventude do país (CNE) e consultora para a área de Boa Governança na

Organização Mundial do Movimento Escutista, onde ajudei ONGs a fazer

planeamento estratégico, gestão da integridade, melhoria contínua,

comunicação estratégica, gestão de risco, gestão de RH. 

Decidi mais tarde colocar a minha experiência em consultoria e em gestão

de projetos ao serviço das PME portuguesas. Fui analista de negócios,

consultora de inovação e recentemente fundei a Empvision, uma consultora

que não separa competências técnicas de gestão de competências

humanas.

Sou vegan, ativista pelo direitos das pessoas e dos animais, amante do

voluntariado e apaixonada por empresas que se preocupam com a marca

que deixam no mundo, independentemente da sua dimensão.

APRESENTAÇÃO

COMPETÊNCIAS

Gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de pessoas,
metodologias ágeis.

LINKS
LinkedIn

www.empvision.com

Youtube Empvision

 

FORMAÇÃO
Licenciatura em Educação Social (UALG)
Pós-Graduação em Gestão de Projetos (ISEG)
Programa Executivo em Gestão Estratégica e Criação de Valor para empresas (UCP)

http://linkedin.com/in/lara-serafim
https://www.youtube.com/channel/UCmt2auISTeThYYhSaXRcqWw


A EQUIPA

JONATHAN ALVES

Vivi e estudei grande parte da minha vida em São Paulo, Brasil, e foi na

altura da pandemia, durante umas férias interrompidas que decidi fixar-me

em Portugal.

Em Portugal trabalhei como analista de mercado & desenvolvimento de

negócios na Business Avenue e mais tarde fundei a Empvision juntamente

com  Lara Serafim (CEO) e Dário Anjos (consultor jurídico).

A minha equipa descreve-me como sendo um profissional dedicado e

proativo, tenho como características principais o olho clínico na

identificação de problemas, bom-humor, o perfeccionismo nos serviços que

executo e criatividade.

Acredito no poder da empatia como agente transformador nas

organizações e importantíssima no processo de consultoria.

APRESENTAÇÃO

COMPETÊNCIAS

Metodologias ágeis, teconologias, inovação, cultura
organizacional, diversidade nas organizações

LINKS
LinkedIn

 

FORMAÇÃO

Gestão de Tecnologia da Informação (FIAP - São Paulo)
Técnico em Engenharia Civil (L. Artes e Ofícios - São Paulo).

https://www.linkedin.com/in/jalvesofficial/


A EQUIPA

JOANA BACELAR

Atualmente, sou Consultora Externa na área de Sustentabilidade na

Empvision, Formadora e Gestora de Programas na Confederação

Portuguesa do Voluntariado. Cordeno há 4 anos a grande ação concertada

de 70 mil escuteiros em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,

através do Corpo Nacional de Escutas, de que faço parte há 16 anos, e onde

trabalhei como Gestora de Projetos. 

Conto com experiência profissional de 8 anos nas áreas de Relações

Internacionais, Juventude e Educação. Fui membro do Think Tank para a

Sustentabilidade da Organização Mundial do Movimento Escutista e

Conselheira do Conselho Nacional de Educação em representação do

Conselho Nacional de Juventude.

Ter vivido em 5 países diferentes e viajado por 65 deu-me as ferramentas

necessárias para o meu ativismo, abordando e sensibilizando sobretudo

jovens para diversas temáticas relacionadas com os Direitos Humanos.

APRESENTAÇÃO

COMPETÊNCIAS

Consciência Intercultural, adaptabilidade, criatividade,
trabalho em equipa, resolução de problemas, pensamento crítico.

LINKS
LinkedIn

Blog "Humankind Around the World"

FORMAÇÃO

Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional (ISEG)
Licenciatura em Ciência Política (ISCTE-IUL)

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS

Prémio Mundial Herói Mensageiros da Paz atribuído 
pela Organização Mundial do Movimento Escutista

https://www.linkedin.com/in/joana-bacelar-3b1277b0/
https://joanabacelarblog.wordpress.com/
https://www.scout.org/mop-heroes/list


COMO TRABALHAMOS

METODOLOGIA

Avaliar as alterações nos grupos-alvo provocadas pelo projeto;
Assegurar  a monitorização  do cumprimento dos objetivos e respetivos indicadores;
Avaliar as alterações na organização promotora.

A avaliação tende a ser sobretudo qualitativa, cumprindo assim os requisitos aprovados em sede de candidatura
e tem três objetivos principais: 

O QUE ANALISAMOS

O grau de implementação das atividades previstas; 

A concretização dos resultados;

Os fatores de sucesso do projeto, que podem ser replicados noutras iniciativas;

Os fatores que devem ser melhorados em futuras intervenções, formulando recomendações

para projetos futuros.

COMO ANALISAMOS?

Entrevistas individuais/grupo e posterior tratamento dos dados recolhidos;

Questionários disponibilizados online e posterior tratamento dos dados recolhidos;

Observação no terremo;

Avaliação das campanhas de promoção (se previstas).

Recolha de dados junto dos diferentes intervenientes: 
A equipa gestora do projeto, as entidades parceiras, público-alvo e os técnicos/facilitadores das

atividades propostas em sede de candidatura.

Formas de recolha da informação

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Num relatório Intermédio com algumas recomendações a avaliação do cumprimento geral dos

objetivos;

Um relatório final;

Reuniões periódicas a agendar no momento da contratação para fazer o ponto de situação do

calendário de atividades proposto.



hey@empvision.com
www.empvision.com

Social: /empvisionconsulting

VAMOS CONVERSAR?
HEY@EMPVISION.COM

TEL. 927962673

http://www.empvision.com/

