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I. Órgãos Sociais 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente – Luca Padovani 

Vice-Presidente – Marc-Tell Bonnet 

 

Direção 

Presidente – Sandra C. Antunes de Oliveira 

 

Conselho Fiscal 

Presidente – Vítor David Pereira Simões 
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II. Relatório de Atividades 
 

Desde o início da atividade da cooperativa - efetivo desde o ano            

2007 - foram empreendidos esforços pelo coletivo de cooperantes e          

pelas direções legalmente eleitas, no sentido de: 

● Desenvolver ações destinadas ao estabelecimento de fundações       

para a consistência e credibilidade da cooperativa; 

● Apostar na formação dos membros da cooperativa - e na          

capacitação dos seus pares do 3º sector; 

● Desenvolver projetos nas áreas da formação, da comunicação, da         

psicomotricidade, da sensibilização ambiental, do envolvimento      

comunitário, na facilitação de processos, na animação cultural        

e globalmente dentro da área da Educação para o         

Desenvolvimento/Educação Global e apoio ao sector não       

lucrativo; 

Desde 2013 foram realizadas duas apostas em áreas que são hoje           

centrais na atividade da cooperativa: por um lado a aposta na área            

da avaliação de impacto social - nomeadamente com a metodologia          

SROI. Por outro o incremento da consultoria e da         

capacitação/formação para a entidades diversas, de fundações a        

entidades estatais, da Comissão Europeia aos municípios. Estas        

atividades de Consultoria e Capacitação/formação centram-se ainda e        

sempre na ideia fundadora da 4Change: capacitar as organizações da          

área social, quer na área da Comunicação (que permaneceu transversal          

nas atividades da cooperativa), quer na área da avaliação, quer          

ainda em metodologias várias. 

O coletivo de cooperantes demonstra-se unanimemente empenhado em        

obter resultados positivos para a cooperativa. A atual conjuntura         

económica permanece pouco favorável, não permitindo efetuar       

previsões seguras. Todavia, durante o ano de 2015, a cooperativa          

prosseguiu a constituição quadro de pessoal para execução dos         

projetos em curso – internamente, foi solicitado um segundo apoio          

Estímulo emprego ao IEFP. A rede de colaboradores voltou a          

alargar-se e, internamente, o voluntariado dos seus membros        

continuou a ter um papel fundamental. 
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Os anos de 2014 e 2015 são marcados ainda pela ausência no            

estrangeiro do cooperante Marc-Tell Bonnet e da cooperante Sandra         

Brás dos Santos, que provoca alguns atrasos nas reuniões de          

assembleia-geral e aprovação de questões burocráticas. Foi       

igualmente marcado pela entrada de dois novos cooperantes, Gabriela         

Silva e Luca Padovani, com que muito nos congratulamos. 

O ano de 2015 foi marcado profissionalmente pelo finalizar de um           

projecto local, o arranque de um projecto Europeu de consultoria e           

pela aprovação de um projecto de consultoria ao Estado, a que se            

acrescenta o renovar de um programa de capacitação iniciado em 2013: 

● O Meu Bairro – BIPZIP 2014 - este projecto com o apoio da CML              

– gabinete BipZip terminou a sua implementação no Verão de          

2015 - tendo obtido bons resultados e encontrando-se        

finalizado e relatoriado. Foi um projecto nascido do        

investimento e aposta central da cooperativa nas metodologias        

participativas e envolvimento de comunidades - e dos        

cooperantes que conhecem o terreno na Ajuda, em Lisboa, e nele           

investiram. O seguimento do projecto não foi aprovado mas         

prosseguimos o trabalho de fortalecimento de parceria com a         

FOS e a LOCALS e o trabalho que estes desenvolvem a nível            

local. 

● DEAR Support Team – a candidatura do membro da equipa da           

4Change enquanto parceiro informal veio fortalecer a       

credibilidade e qualidade da intervenção na área da Educação         

para o Desenvolvimento, Advocacy e Educação Global, bem como         

na área da Comunicação para o Desenvolvimento. Dia 11 de          

Janeiro iniciou o projecto da equipa de apoio da Unidade B2 da            

Comissão Europeia, a DEAR Support Team, onde a cooperante         

Sandra Oliveira é key expert em Comunicação estratégica,        

capitalização e formação. 

● PO.ISE - a consultoria em Avaliação, a criação de instrumentos          

e o aconselhamento em geral a esta equipa do programa-quadro          

tem um extremo relevo, mas sujeito a sigilo contratual. 

● Programa Impacto Social - a parceria iniciada com a Fundação          

Montepio e com a CASES em 2013, prosseguiu este ano com mais            

uma edição dedicada a capacitar as organizações da sociedade         
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civil. Para 2016 prepara-se a inovação de apostar num programa          

continuado e mais democrático de formação online/a distancia. 

 

 

 

 

 

De destacar que em todos estes projetos existe uma aposta constante           

na formação em todas as suas modalidades - do online/a distância, às            

modalidades de mentoria e tutoria especializada - e nas áreas de           

principais da Comunicação para o sector não       

lucrativo/desenvolvimento e na mais recente área onde foi investida         

formação para a equipa e o alargamento da equipa de consultores: a            

avaliação. 

O ano 2015 iniciou a refletir um balanço económico favorável.          

Aguardamos para o ano 2016, o encetar de novos projetos e a            

confirmação do crescimento da 4Change CRL. 

(Ver Anexo 5 - Apresentação empresarial da 4Change CRL) 
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III. Demonstração Financeira (a 31 de Dezembro de 2015) 

 

Análise económico-financeira: 

Como demonstrado pela documentação entregue pelo TOC Luís António 
Gomes Pirão, responsável pela contabilidade e contas da 4Change 
Crl., a totalidade dos rendimentos da empresa ascenderem a 
€85.134,22, tendo sido maioritariamente constituído pela realização 
de serviços de consultoria, de eventos e projetos pela equipa da 
4Change. 
 
A totalidade dos gastos ascenderam a €84.840,08 , sendo na sua quase 
totalidade referentes a fornecimentos e serviços externos (com 
destaque para o investimento em material de imagem) bem como com os 
recursos humanos da cooperativa. 
O resultado corrente foi de €294,14, sendo o total do passivo de € 
10.889,98. 
 
Quanto à aplicação de resultados: o resultado líquido do exercício 
no valor de €229,19. 

 

De salientar que a Cooperativa não é devedora de qualquer          

importância ao Estado ou à Segurança social, encontra-se assim a          

situação regularizada perante estas entidades. A Cooperativa não        

contraiu quaisquer outras dívidas nem tem créditos pendentes. 

1. Anexos na secção V: 

2. Balancete  

3. Demonstração de resultados  

4. Balanço 2011 (resumo) 

5. Parecer do Conselho Fiscal  

6. Apresentação empresarial da 4Change CRL 

 

 

Lisboa, 29 de Março de 2015 

A Direção 
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IV. Relatório do Conselho Fiscal 

 

Tendo o conselho fiscal verificado e analisado a documentação 

financeira e contabilística fornecida pelo TOC Luís Pirão, face à 

conformidade e legalidade da mesma, deliberou positivamente face ao 

encerramento das contas da 4Change CRL. no ano fiscal 2015. 

 

Anexo constante na secção V: 4. Parecer do Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal 
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V. Anexos 
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Parecer do Conselho Fiscal 

 

Encerramento de contas do ano fiscal 2015 

Tendo o conselho fiscal verificado e analisado a documentação         

financeira e contabilística fornecida pelo TOC Luís Pirão, face à          

conformidade e legalidade da mesma, deliberou positivamente face ao         

encerramento das contas da 4Change CRL. no ano fiscal 2015. 

Por ser verdade, vai este parecer assinado e será apresentado na           

Assembleia-geral da cooperativa convocada para 30 de Março de 2016,          

na sede da cooperativa. 

 

Lisboa, 29 de Março de 2016 

 

O Conselho Fiscal 
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O Técnico Oficial de Contas                        A Direção 

                       

___________________________                  _____________________ 
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