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Parcerias efectuadas 

 

No âmbito dos trabalhos que a TURNAROUND desenvolve de 

concepção desenvolvimento e acompanhamento de projectos co

financiados para o terceiro sector foram, até à presente data, 

efectuadas parcerias com entidades que atuam neste 

complementarão e optimizarão os resultados, dando 

mais abrangente às necessidades dos nossos clientes. 

Assim, para o desenvolvimento de intervenções de consultoria,

formação e desenvolvimento de competências, a 

Consultoria e Formação, com mais de 18 anos de actividade

o planeamento, a organização e a execução de programas de 

desenvolvimento de competências e cursos de formação 

especificamente desenhados para o cliente. 

Com a Stone Soup Consulting, empresa de consultoria focalizada na 

maximização do impacto social das organizações e iniciativas, 

o apoio de uma entidade especializada em consultoria estr

incluindo a avaliação de impacto social, estratégias de escalabilidade, 

modelos e planos de negócios sociais.  

Intervém sobretudo na concepção de formações em avaliação de 

impacto social, e em conceber sistemas de avaliação de impacto 

social, que permitam avaliar o impacto dos projectos aprovados.
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No domínio do levantamento e estudo das necessidades do sector e 

dos seus intervenientes, foi estabelecida uma parceria com 

Strategy Consulting empresa especializada entre outros produtos, na 

elaboração de cartas sociais, contribuindo assim para um melhor 

conhecimento regional das necessidades sociais. 

Para o apoio ao acompanhamento das candidaturas, nomeadamente 

no que respeita ao controlo interno e certificação de despesa nos 

projectos que envolvam Fundos Comunitários, contamos com a larga 

experiência da Noras Silvério & Bizarro do Vale, SROC.  

Finalmente fizemos uma parceria com a ADRITEM – Associação de 

Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria

uma associação sem fins lucrativos e com Estatuto de Utilidade 

Pública, tem a qualidade de Grupo de Acção Local (GAL) 

número alargado de entidades colectivas, públicas e privadas

intervenientes neste sector. 

Esta parceria incidirá na operacionalização do Desenvolvime

de Base Comunitária (DLBC) e pretende focalizar a sua intervenção na 

promoção do empreendedorismo, através da inovação, de forma a 

facilitar a cooperação e o networking (redes), promovendo a 

competitividade e inclusão. 

A sua acção também se desenvolve através da implementação da 

Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) para o seu território de 
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intervenção, materializando nesta estratégia um conjunto coerente 

de operações, integradas e multissectoriais destinadas a responder às 

necessidades identificadas e oportunidades reconhecidas

Entendemos que o desenvolvimento de trabalhos em rede

capitalizar os projectos e os seus clientes, potenciando todos os seus 

intervenientes nas suas áreas de intervenção. 
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