


Qual é o desafio?

Estamos a criar uma comunidade que apoia 
ativamente a mudança social, contribuindo para 
iniciativas que geram impacto positivo para a 
sociedade.

Acreditamos no potencial da colaboração e por 
esta razão estamos à procura de profissionais 
que partilhem os valores e os objetivos da 
4Change.



O nosso ecossistema

Somos uma comunidade em crescimento. O nosso 

objetivo é criar um ecossistema colaborativo que 

permita aos seus membros de desempenhar 

papéis diferentes e de forma dinâmica, em função 

dos seus interesse, competências e disponibilidade 

para se envolver nas atividades da 4Change.

No centro encontra-se a equipa de suporte, 

que desempenha um papel determinante na 

gestão de todos os processos da 4Change e 

disponibiliza os recursos necessários para o 

funcionamento de toda a comunidade.  

Ao redor da equipa de suporte, coloca-se a rede 
de consultores envolvidos na: implementação de 

projetos ou outras iniciativas; na partilha de 

conhecimento; e na procura e identificação de 

novas oportunidades.



O que podemos fazer juntos?

4Change gere ou colabora com iniciativas e intervenções 
em vários territórios de atuação (v. imagem. Neste 
trabalho há algumas ferramentas que usamos com mais 
regularidade:

✓ Sistemas de monitorização e avaliação

✓ Assistências técnicas

✓ Mentoria e capacitação para a criação 
de negócios sociais de impacto local

✓ Comunicação baseada em evidências

✓ Envolvimento e gestão de stakeholders

✓ Ativação das comunidades locais

✓ Ferramentas participativas para a criatividade (i.e. 
vídeos, fotos, teoria da mudança, mapeamento de 
ideias)

✓ Campanhas de advocacia e sensibilização



Desenvolvimento
de projetos
Criamos e gerimos projetos 
transformadores, envolvendo de 
forma participativa as comunidades 
e os parceiros, para em conjunto 
criar mais impacto social.

As nossa áreas de competência

Partilha de 
conhecimento
Produzimos e partilhamos 
conhecimento, contribuindo para a 
adoção pelos nossos parceiros de 
processos, linguagens e métricas 
comuns.

Capacitação
Desenvolvemos, de forma participativa, 
competências e capacidades em 
pessoas e organizações, criando 
oportunidades de formação e mentoria.

Consultoria
Apoiamos quer os investidores, quer os 
empreendedores, na gestão do seu 
impacto social: na identificação, 
operacionalização e avaliação das 
melhores intervenções.



Queremos ir além da ideia de construir apenas 

uma rede profissional de consultores. 

Queremos criar um espaço para uma 

verdadeira cooperação entre pessoas que 

partilham os mesmos valores e objetivos.

O que pedimos aos consultores é 

a disponibilidade em colaborar – partilhando 

competências, experiências e conhecimento –

e o compromisso em apoiar as atividades da 
4Change, inspiradas pela mudança social e a 

criação de impacto positivo.

Como participar



Procuramos profissionais independentes* ou 

empreendedores sociais, com experiência de trabalho* nos 

setores da: economia social, cooperação internacional, 

cidadania global, sustentabilidade e responsabilidade 

social.

Com base no tipo de atuação da 4Change, as principais 

áreas de competência são: 

⇢ avaliação e monitorização;

⇢ assistência técnica;

⇢ formação e mentoria;

⇢ planeamento estratégico;

⇢ envolvimento e gestão de stakeholders;

⇢ gestão de projetos;

⇢ redação de relatórios;

⇢ metodologias participativas. 

Apesar de serem estas as áreas que melhor refletem as 

prioridades da 4Change, continuamos a valorizar 

abordagens multidisciplinares, avaliando sempre com 

interesse experiências em outros territórios (ex. artes, 

design, ...).

Quem procuramos?

* O domínio do português é um pré-requisito.

** De preferência, mais de 3 anos

✓ Partilha dos valores e dos objetivos da 

Comunidade 4Change

✓ Respeito pelo outros membros

✓ Confidencialidade sobre o que é discutido dentro 

da Comunidade, para que ele seja considerado 

um espaço seguro para partilhar ideias e 

oportunidades.

✓ Responsabilidade em relação ao trabalho 

realizado, quer no âmbito de colaborações 

remuneradas, quer no caso de atividades 

voluntárias.

✓ Transparência, abertura e motivação

Compromisso



✓ Garantimos o acesso a todas as oportunidades 

de candidatura para colaborações 

remuneradas1, enquadradas em projetos e/ou 

contratos de consultoria.

✓ Contribuímos para uma maior visibilidade dos 

consultores, através das nossas plataforma de 

comunicação (online, eventos), tanto a nível 

nacional como internacional.

✓ Disponibilizamos oportunidades de networking

com parceiros externos, com especial enfoque 

na dimensão local.

✓ Promovemos oportunidades de formação e 

capacitação internas.

✓ Acompanhamos os consultores no desenho e na 

implementação de iniciativas em parceria com a 

Comunidade2.  

1 - Os detalhes de remuneração são determinados em função do tipo 

de projeto/atividade, sendo sempre celebrado um contrato entre a 

4Change e o consultor.

2 - Disponibilizamos até 4 horas / mês de mentoria gratuita para o 

desenvolvimento de novos projetos. 

O que oferecemos? Que tipo de envolvimento?

O nível de envolvimento na Comunidade depende da 

disponibilidade de cada consultor e é determinado 

livremente. Ainda assim, a contribuição e participação 

nas atividades regulares são fatores fundamentais para 

o funcionamento da Comunidade e serão, por isso, 

monitorizadas ao longo do tempo. O objetivo é premiar 

os membros mais ativos, proporcionando-lhes mais 

benefícios e oportunidades de colaboração3.

O que podem fazer os consultores, além da possível 

participação em projetos remunerados? Aqui vão 

alguns exemplos :

• Participar nos encontros regulares (50% por ano);

• Colaborar na produção de conteúdos para o blog 

“Em Foco” (ex. 1 artigos de análise/opinião; 

1 entrevista);

• Produção de whitepapers (1 4Pager);

• Proposta de 1 projeto a desenvolver em colaboração 

com a equipa de suporte;

• Dinamização de um workshop interno;

• Proposta de eventos (1 talk).  

3 - Por ex., com base na avaliação do nível de participação 

determinar-se-á um coeficiente que será utilizados nos processos de 

seleção para colaborações ligadas a projetos da 4Change.



luca@4change.org


