
ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | activities to develop and expected results/achieved

O Projeto será dividido em 5 fases:
• Revisão da literatura;
• Trabalho de campo nas IPSS (observação participante e entrevistas a stakeholders);
• Definição da plataforma e da framework, e validação através da realização de um workshop e de focus group;
• Conceção de um questionário para recolha de dados que será testado com a plataforma tecnológica a uma amostra representativa de IPSS;
• Recolha, tratamento e análise dos dados da população, recorrendo a ferramentas estatísticas. 

Espera-se que os outputs do projeto contribuam para auxiliar as IPSS no cumprimento das suas obrigações legais, para permitir um relato mais 
apropriado dos resultados das suas atividades e para a transferência de conhecimento. 

The project will be divided into 5 phases.
• Review of the literature;
• Fieldwork will be carried out in the IPSS (participant observation and interviews with stakeholders;
• Definition of the platform and framework, and validation through a workshop and a focus group;
• Conception of a questionnaire for data gathering will be designed and tested along with the technological platform to a representative sample
of IPSS;
• Collection, processing and analysis of population data, using statistical tools.

The project outputs are expected to contribute in assisting the IPSS to fulfil its legal obligations, allowing a more suitable reporting of the results
of its activities and to the transfer of knowledge
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OBJETIVOS | aims

Este projeto visa dar resposta ao problema de investigação: "Como promover a accountability (social, financeira e económica) no setor da
economia social: o caso das IPSS?"

This project aims to respond to the research problem, ?How to promote accountability (social, financial and economic) in the social
economy sector: the case of the IPSS?”

Barra de financiamento

Cristina Góis (ISCAC)

PARCEIROS | partners
Universiade de Aveiro (Líder)
Instituto Politécnico do Porto
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade

DATA DE APROVAÇÃO | approval date
24 abril 2018

INICÍO | starting date
26 julho de 2018

FIM | end date
25 janeiro de 2022

FINANCIAMENTO | budget
Investimento Global Elegível: 226.134,3€
Apoio financeiro da União Europeia – FEDER: 226.134,3 €

Investimento Elegível (IPC): 4.610,06€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER (IPC): 4.610,06 €

LOCALIZAÇÃO | location
Norte – 6,37%
Centro – 93,63%

---------


