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UM CONVITEUM CONVITEUM CONVITE
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https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2021/01/FRIDA-2020-2025-STRATEGIC-PLAN.pdf


“Quando você trabalha pelos interesses“Quando você trabalha pelos interesses
das mulheres, são dois passos para adas mulheres, são dois passos para a

frente – se for realmente esperta e tiverfrente – se for realmente esperta e tiver
muita sorte! – e um passo para trás. Namuita sorte! – e um passo para trás. Na

verdade, frequentemente são dois ou trêsverdade, frequentemente são dois ou três
passos para trás! E esses retrocessospassos para trás! E esses retrocessos
muitas vezes são, ironicamente, umamuitas vezes são, ironicamente, uma

prova de sua eficiência, pois mostram aprova de sua eficiência, pois mostram a
ameaça que você representa para aameaça que você representa para a

estrutura de poder e a tentativa dela deestrutura de poder e a tentativa dela de
te fazer recuar. Às vezes, mesmo suaste fazer recuar. Às vezes, mesmo suas
‘histórias de sucesso’ não passam de‘histórias de sucesso’ não passam de

maneiras com que a estrutura de podermaneiras com que a estrutura de poder
tenta acomodar e conter a ameaça detenta acomodar e conter a ameaça de

mudanças mais profundas por meio demudanças mais profundas por meio de
pequenas concessões.”pequenas concessões.”

  
-Srilatha Batliwala and Alex Pittman-Srilatha Batliwala and Alex Pittman

FRIDA é um fundo liderado por jovens feministas queFRIDA é um fundo liderado por jovens feministas que
se dedica a apoiar movimentos feministas. Assim,se dedica a apoiar movimentos feministas. Assim,

somos comprometides com a transformação dasomos comprometides com a transformação da
sociedade, local e globalmente. Convidamos você asociedade, local e globalmente. Convidamos você a

nos acompanhar na jornada de desconstruçãonos acompanhar na jornada de desconstrução
sistemática das abordagens tradicionais de monitoriasistemática das abordagens tradicionais de monitoria

+ avaliação e + avaliação e compartilhamento dos impactos ecompartilhamento dos impactos e
mudanças gerados pelas abordagens da FRIDA.mudanças gerados pelas abordagens da FRIDA.
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https://youngfeministfund.org/GardenOfChange/
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PODERPODERPODER MÁGICAMÁGICAMÁGICADO E DA DE

E

REAPROPRIAÇÃOREAPROPRIAÇÃOREAPROPRIAÇÃO



7

NOSSAS CONSIDERAÇÕESNOSSAS CONSIDERAÇÕESNOSSAS CONSIDERAÇÕES

 

https://youngfeministfund.org/GardenOfChange/


O Sistema Estratégico de MEL da Frida não foiO Sistema Estratégico de MEL da Frida não foi
desenvolvido em um silo. Ele se baseia na desenvolvido em um silo. Ele se baseia na TeoriaTeoria
da Mudança da Mudança estabelecida no Plano estabelecida no Plano EstratégicoEstratégico

2020-2025 da FRIDA2020-2025 da FRIDA e é o próximo passo para e é o próximo passo para
o desenvolvimento mais amplo de como a FRIDAo desenvolvimento mais amplo de como a FRIDA

mensura essa mudança.mensura essa mudança.

8

HISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICO
JARDIM DA MUDANÇA DA FRIDA 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE MEL DA FRIDA 

https://youngfeministfund.org/GardenOfChange/
https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2021/01/FRIDA-2020-2025-STRATEGIC-PLAN.pdf


Em poucas palavras, o Sistema Estratégico de MEL daEm poucas palavras, o Sistema Estratégico de MEL da
FRIDA é nossa tentativa de interrogar (desafiar +FRIDA é nossa tentativa de interrogar (desafiar +
mudar) amudar) a linguagem, as estruturas e as ferramentas linguagem, as estruturas e as ferramentas
normalmente usadas para programar a monitoria e anormalmente usadas para programar a monitoria e a
avaliação, os resultados esperados doavaliação, os resultados esperados do
desenvolvimento e a prestação de contas em relaçãodesenvolvimento e a prestação de contas em relação
aos recursos. Nossa decisão de questionar asaos recursos. Nossa decisão de questionar as
abordagens de MEL é uma atitude política. A FRIDAabordagens de MEL é uma atitude política. A FRIDA
acredita que transformar a prática de MEL vá tornaracredita que transformar a prática de MEL vá tornar
a compreensão de metas, resultados e indicadoresa compreensão de metas, resultados e indicadores
mais mais acessível, fácil e intuitivaacessível, fácil e intuitiva para a comunidade para a comunidade
FRIDA, coletivamente.FRIDA, coletivamente.
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O QUE É O SISTEMAO QUE É O SISTEMAO QUE É O SISTEMA
ESTRATÉGICO DE MEL DAESTRATÉGICO DE MEL DAESTRATÉGICO DE MEL DA

FRIDA?FRIDA?FRIDA?



A FRIDA criou uma nova abordagemA FRIDA criou uma nova abordagem
ao sistema tradicional de MEL porao sistema tradicional de MEL por três três

motivos:motivos:
    

1. Para 1. Para desafiar desafiar o jeito tradicional de pensaro jeito tradicional de pensar
em monitoria, avaliação e aprendizagemem monitoria, avaliação e aprendizagem

2. Para 2. Para focarfocar a narrativa das organizadoras a narrativa das organizadoras
feministas jovensfeministas jovens

3. Para tornar o sistema de MEL mais3. Para tornar o sistema de MEL mais
acessível, participativo e focado acessível, participativo e focado na mudançana mudança

10

POR QUE A FRIDA CRIOU UMPOR QUE A FRIDA CRIOU UMPOR QUE A FRIDA CRIOU UM
SISTEMA ESTRATÉGICO DESISTEMA ESTRATÉGICO DESISTEMA ESTRATÉGICO DE
APRENDIZAGEM + IMPACTO?APRENDIZAGEM + IMPACTO?APRENDIZAGEM + IMPACTO?
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Ao criar nosso sistema e desenhar nossa metodologia, a FRIDA foiAo criar nosso sistema e desenhar nossa metodologia, a FRIDA foi
guiada por guiada por três valores organizacionais centrais:três valores organizacionais centrais:

ColaboraçãoColaboração
ParticipativaParticipativa

FeedbackFeedback  
ColetivoColetivo

Linguagem &Linguagem &  
EntendimentoEntendimento  

AcessíveisAcessíveis

A FRIDA realizou oficinas on-line para estimular a ampla participaçãoA FRIDA realizou oficinas on-line para estimular a ampla participação
do FRIDAverso, incluindo grupos parceiros, assessores e colaboradores.do FRIDAverso, incluindo grupos parceiros, assessores e colaboradores.
A participação foi voluntária, a fim de não sobrecarregar a equipe eA participação foi voluntária, a fim de não sobrecarregar a equipe e
parceiros, seguindo o parceiros, seguindo o compromisso da FRIDA com o cuidado.compromisso da FRIDA com o cuidado.

A FRIDA promoveu duas sessões conjuntasA FRIDA promoveu duas sessões conjuntas
intermediárias, em que colaboradores da FRIDA foramintermediárias, em que colaboradores da FRIDA foram
convidades para ajudar a rascunhar o conteúdo do novoconvidades para ajudar a rascunhar o conteúdo do novo
sistema, integrar os feedbacks da comunidade e entendersistema, integrar os feedbacks da comunidade e entender
como esses como esses feedbacks seriam incluídosfeedbacks seriam incluídos. As equipes. As equipes
puderam contribuir em TODAS as áreas do sistema depuderam contribuir em TODAS as áreas do sistema de
MEL, a fim de MEL, a fim de evitar silos de equipes.evitar silos de equipes.  

A FRIDA organizou uma sessão de atualização sobre MEL paraA FRIDA organizou uma sessão de atualização sobre MEL para
assegurar um certo nível de compreensão da linguagem de MELassegurar um certo nível de compreensão da linguagem de MEL
entre as equipes, de forma entre as equipes, de forma que todes se sentissem à vontade paraque todes se sentissem à vontade para
contribuircontribuir. Também realizamos sessões com . Também realizamos sessões com grupos parceiros egrupos parceiros e
assessoresassessores, em inglês, francês e espanhol., em inglês, francês e espanhol.
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COMO A FRIDACOMO A FRIDACOMO A FRIDA
DESENVOLVEU O SISTEMADESENVOLVEU O SISTEMADESENVOLVEU O SISTEMA

ESTRATÉGICO DE MEL?ESTRATÉGICO DE MEL?ESTRATÉGICO DE MEL?

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2019/06/Happiness-Manifestx-web.pdf


 

Estabelecer umaEstabelecer uma  
compreensão profundacompreensão profunda  

sobre o fundo,sobre o fundo,  
sua abordagem, seussua abordagem, seus  

objetivos e suasobjetivos e suas
  limitações emlimitações em  
termos de MELtermos de MEL

Coletar opiniões das diversasColetar opiniões das diversas
equipes e obter feedbacksequipes e obter feedbacks

essenciais para a próxima faseessenciais para a próxima fase Coletar feedbackColetar feedback  
de parceiros-chavede parceiros-chave  

sobre viabilidade, atratividadesobre viabilidade, atratividade  
e potencial a fim dee potencial a fim de  

melhorar os indicadoresmelhorar os indicadores  
e ferramentase ferramentas

Compartilhar informaçõesCompartilhar informações
essenciais por meio daessenciais por meio da

redação de um relatório finalredação de um relatório final
sobre o plano de MEL dasobre o plano de MEL da

FRIDA e de um artigo maisFRIDA e de um artigo mais
curto sobre as aprendizagenscurto sobre as aprendizagens
a serem compartilhadas coma serem compartilhadas com

aliados e parceiros.aliados e parceiros.

Redação finalRedação final
Minitestes on-lineMinitestes on-lineOficinas de EquipeOficinas de Equipe

Revisão deRevisão de  
literatura eliteratura e  

documentaçãodocumentação
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA FRIDAPROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA FRIDAPROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA FRIDA

APRENDERAPRENDERAPRENDER EXPLORAREXPLORAREXPLORAR TESTAGEMTESTAGEMTESTAGEM CONSOLIDARCONSOLIDARCONSOLIDAR
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COMO A FRIDA ESTÁ FAZENDOCOMO A FRIDA ESTÁ FAZENDOCOMO A FRIDA ESTÁ FAZENDO
MONITORIA, APRENDIZAGEM EMONITORIA, APRENDIZAGEM EMONITORIA, APRENDIZAGEM E

AVALIAÇÃO DE UM JEITOAVALIAÇÃO DE UM JEITOAVALIAÇÃO DE UM JEITO
DIFERENTE?DIFERENTE?DIFERENTE?   



“Tudo em que você mexe Você“Tudo em que você mexe Você
Muda. Tudo o que você Muda,Muda. Tudo o que você Muda,

Muda Você. A única verdade queMuda Você. A única verdade que
permanece é a Mudança. Deus Épermanece é a Mudança. Deus É

Mudança.”Mudança.”
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-Octavia Butler-Octavia Butler-Octavia Butler

ADOTANDO UMA NOVA LINGUAGEMADOTANDO UMA NOVA LINGUAGEMADOTANDO UMA NOVA LINGUAGEM



Para transformar as práticas de MEL e alinhá-las melhor aos valores da FRIDA, decidimos revisar a linguagem de MEL em si, pois aPara transformar as práticas de MEL e alinhá-las melhor aos valores da FRIDA, decidimos revisar a linguagem de MEL em si, pois a
linguagem é política. Interrogamos termos tradicionais da área. A FRIDA acredita que essa corajosa mudança vá resultar em umalinguagem é política. Interrogamos termos tradicionais da área. A FRIDA acredita que essa corajosa mudança vá resultar em uma

reformulação, muito necessária, de como normalmente pensamos em monitoria, avaliação e aprendizagem.reformulação, muito necessária, de como normalmente pensamos em monitoria, avaliação e aprendizagem.
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REESTRUTURANDOREESTRUTURANDOREESTRUTURANDO A LINGUAGEMLINGUAGEMLINGUAGEM DE MELMELMEL

SONHOSSONHOSSONHOS
CONSTELAÇÕES

 

planetasplanetasplanetas
   

COMPROMISSOS
 METASMETASMETAS resultadosresultadosresultados

   
indicadores
indicadores
indicadores      

sinais desinais desinais de
mudançamudançamudança   

   
   
   
   
   
   
   

   



O sistema de MEL da FRIDA éO sistema de MEL da FRIDA é
ancorado por cincoancorado por cinco

compromissos, que podemoscompromissos, que podemos
chamar de nossas constelaçõeschamar de nossas constelações
ascendentes. A página a seguirascendentes. A página a seguir

ilustra nosso sistema eilustra nosso sistema e
representa sonhos, planetas erepresenta sonhos, planetas e
sinais de mudança em ícones.sinais de mudança em ícones.
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UMA ABORDAGEM FLEXÍVEL EUMA ABORDAGEM FLEXÍVEL EUMA ABORDAGEM FLEXÍVEL E
INTERCONECTADAINTERCONECTADAINTERCONECTADA



co-criarco-criarco-criar

CONSTRUIR PONTESCONSTRUIR PONTESCONSTRUIR PONTES

FLORESCER

movermovermover

x 15

x 12

x 6

x 10

x 9
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SISTEMA ESTRATÉGICOSISTEMA ESTRATÉGICOSISTEMA ESTRATÉGICO      DEDEDE MELMELMEL DADADA FRIDAFRIDAFRIDA



AA CONSTELAÇÃOCONSTELAÇÃO

CONSTRUIRCONSTRUIRCONSTRUIRPONTESPONTESPONTES
x 12x 12
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A FRIDA direciona mais e melhores recursos a jovens organizadoras
feministas, fortalecendo seu ativismo de forma sustentável e mais segura e

desenvolvendo sistemas participativos que atendam às necessidades de suas
comunidades.

O apoio a Grupos
Parceiros é

amplificado e
aprofundado a fim de

gerar recursos
significativos para o

aumento de sua
capacidade de
organização

feminista.

Promoção da autonomia
de organizadoras
feministas jovens,

abraçando linguagens
plurais e melhorando

nosso trabalho, em
contextos locais e

regionais, em relação a
todas as estratégias e
práticas coletivas da

FRIDA.
21

Jovens
organizadoras

feministas contam
com mais e

melhores recursos e
conexões, sua

liderança é
promovida

coletivamente,
estrategicamente e

com sucesso.

O apoio a Assessores é
amplificado visando a

um engajamento
significativo, de forma

que se desenvolvam
com capacidade

fortalecida, tendo seu
tempo e esforço

recompensado e suas
vozes e visões,
consideradas.



3 Sonhos, 5 Planetas e 15 Sinais de3 Sonhos, 5 Planetas e 15 Sinais de
Mudança com Foco no CuidadoMudança com Foco no Cuidado

Extremo e no Bem-Estar PlanetárioExtremo e no Bem-Estar Planetário  
  

AA CONSTELAÇÃOCONSTELAÇÃO

FLORESCER
 

x 15x 15
22



Princípios de felicidade, políticas e
práticas relativas ao bem-estar e ao
cuidado são vibrantes no trabalho
diário. Pausas compartilhadas são

incentivadas com o propósito de
reconhecer e comemorar os marcos

atingidos.

Tecnologia simplificada, política de
dados e práticas priorizam a

segurança, a responsabilidade
compartilhada e a acessibilidade

holísticas para fortalecer “a
experiência FRIDA” no trabalho de

rotina.

23

A FRIDA abarca felicidade, bem-estar, cautela tecnológica e uso de dados
por meio do cuidado extremo e de estratégias de segurança.

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2019/06/Happiness-Manifestx-web.pdf
https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2020/08/tech_principles1.pdf


O trabalho da FRIDA desabrocha e se torna mais profundo, permitindo que
a organização faça seu trabalho e cumpra sua missão de forma mais

estratégica e sustentável.

A governança feminista e o
fortalecimento organizacional, com

consultas à comunidade nos processos
de tomada de decisão, se aprofundam,

se consolidam e geram coesão e
equilíbrio com os planos de trabalho.

A FRIDA tem recursos adequados para
propiciar criatividade, cuidado e

inovação, ao mesmo tempo garantindo
sustentabilidade e resiliência

institucional.
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A FRIDA representa bem-estar planetário para jovens organizadoras
feministas, ativistas e colaboradores.

Existe uma política de gestão ambiental, com as práticas da FRIDA
sendo ambientalmente sustentáveis.

25



Os sinais de mudança serão divididos por ano, tipo de subsídio*, país, região*, autoidentificação*, área temática*, população-alvo*, estratégia focada* e áreas de mudança.Os sinais de mudança serão divididos por ano, tipo de subsídio*, país, região*, autoidentificação*, área temática*, população-alvo*, estratégia focada* e áreas de mudança.

x 9x 9
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A FRIDA celebra e é exemplo de diversidade e inclusão para jovens
organizadoras feministas e para sua própria organização. 

Uma cultura organizacional
feminista floresce com o RH

feminista, e toda a diversidade
da comunidade FRIDA é central

e celebrada.

Estratégias participativas sob
medida para apoiar melhor a
juventude trans, a juventude

indígena, meninas adolescentes
e jovens imigrantes, e para

chegar a trabalhadores do sexo.

27



A FRIDA atua em defesa de mais espaços seguros para a disrupção criativa
e o engajamento comunitário significativo voltados a jovens organizadoras

feministas.

Ativismo filantrópico para
substituir o discurso dominante e
as práticas convencionais em prol

do engajamento de jovens
organizadoras feministas.

Apoiar engajamento
significativo e intencional de

jovens organizadoras
feministas em espaços de defesa

e investimento de recursos.

28

Sonho nº 6Sonho nº 6

Planeta nº 12Planeta nº 12 Planeta nº 13Planeta nº 13



co-criarco-criarco-criar
   

AA CONSTELAÇÃOCONSTELAÇÃO

2 Sonhos, 4 Planetas e 6 Sinais de2 Sonhos, 4 Planetas e 6 Sinais de
Mudança para Cultivar uma CulturaMudança para Cultivar uma Cultura

de Colaboraçãode Colaboração

x 6x 6
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A FRIDA adota um éthos feminista sustentado pela solidariedade
intercomunitária e por vínculos de confiança para fortalecer um

ecossistema participativo.

Colaborações e conexões
ativas em toda a

comunidade FRIDA, focando
a solidariedade,

desenvolvendo a liderança
coletiva e atuando

colaborativamente para
mudar.

Espaços e momentos de
trabalho interequipes são
celebrados com papéis e
responsabilidades bem-

definidos em cada fluxo de
trabalho compartilhado e
com processos claros de

tomada de decisão.

A cultura participativa
baseada em

responsabilização e
tomada de decisão

transparente assegura o
aprendizado constante e a

capacidade de passar
rapidamente pelos

processos.

30



A FRIDA se cerca de alianças feitas com propósito e de um ecossistema mais
amplo, formado por organizações semelhantes.

Parcerias mais abrangentes e fortes
entre setores, com aliades que se

alinham à missão e aos valores da
FRIDA.

31



movermovermover
   

AA CONSTELAÇÃOCONSTELAÇÃO

2 Sonhos, 3 Planetas e 10 Sinais de2 Sonhos, 3 Planetas e 10 Sinais de
Mudança Cultivando Agilidade,Mudança Cultivando Agilidade,
Flexibilidade e AdaptabilidadeFlexibilidade e Adaptabilidade

Os sinais de mudança serão divididos por ano, tipo de subsídio*, país, região*, autoidentificação*, área temática*, população-alvo*, estratégia focada* e áreas de mudança.Os sinais de mudança serão divididos por ano, tipo de subsídio*, país, região*, autoidentificação*, área temática*, população-alvo*, estratégia focada* e áreas de mudança.

x 10x 10
32



A FRIDA fomenta tanto a aprendizagem organizacional como uma
comunidade aberta e centrada na responsabilização.

As mudanças, aprendizagens e dificuldades
mais relevantes tanto para o ativismo

feminista jovem como para a estratégia
participativa da FRIDA são compartilhadas

e visibilizadas para elucidar e continuar
combatendo a violência patriarcal.

33

Uma cultura organizacional de
aprendizagem é alimentada por meio de
compromissos coletivos e sistemas ágeis,
que disponibilizam regularmente dados

mais robustos e facilitam o fluxo contínuo
de conhecimento na comunidade FRIDA.



A FRIDA responde a crises e contextos restritivos e voláteis no tempo certo
e com empatia.

Respostas empáticas e processos de resiliência
fazem parte da Estratégia de Assistência e

Solidariedade em Emergências da FRIDA para
melhor apoio em tempos de crise e ambientes

restritivos.

34

Sonho nº 10Sonho nº 10

Planeta nº 20Planeta nº 20



Nossos próximos passos com o SistemaNossos próximos passos com o Sistema
Estratégico de MEL envolvem Estratégico de MEL envolvem evolução,evolução,

aprendizagem, operacionalização e abertura àaprendizagem, operacionalização e abertura à
mudançamudança. Grande parte do trabalho interno da. Grande parte do trabalho interno da

FRIDA está sendo ajustado para aderir a esseFRIDA está sendo ajustado para aderir a esse
sistema. A FRIDA também pretende sistema. A FRIDA também pretende discutir comodiscutir como

vai compartilharvai compartilhar esta nova abordagem com esta nova abordagem com
outras organizações feministas e jovensoutras organizações feministas e jovens

organizadoras feministas.organizadoras feministas.
35

O CAMINHO A SEGUIRO CAMINHO A SEGUIRO CAMINHO A SEGUIR



A FRIDA sente profundo A FRIDA sente profundo amor, gratidão, solidariedade eamor, gratidão, solidariedade e
sororidadesororidade por todas as pessoas que contribuíram para a por todas as pessoas que contribuíram para a

criação do Sistema Estratégico de MEL da FRIDA. Agradecemoscriação do Sistema Estratégico de MEL da FRIDA. Agradecemos
imensamente toda a comunidade FRIDA – incluindo Gruposimensamente toda a comunidade FRIDA – incluindo Grupos

Parceiros, Colaboradores, Consultores, Assessores, Membres doParceiros, Colaboradores, Consultores, Assessores, Membres do
Conselho e pessoas que contribuíram neste documento. Por fim,Conselho e pessoas que contribuíram neste documento. Por fim,
somos somos muito grates muito grates a doadores e aliades da FRIDA, que semprea doadores e aliades da FRIDA, que sempre

apoiam nossa visão de mudança.apoiam nossa visão de mudança.
36

GRATIDÃOGRATIDÃOGRATIDÃO



Equipe de Mudança FRIDAEquipe de Mudança FRIDA, que embarcou em uma jornada de vários anos para, que embarcou em uma jornada de vários anos para
identificar uma estratégia que pudesse atender as necessidades mais prementes daidentificar uma estratégia que pudesse atender as necessidades mais prementes da
FRIDA no futuro próximo.FRIDA no futuro próximo.
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Boikanyo ModungwaBoikanyo Modungwa, a primeira coordenadora da FRIDA e assessora que esteve, a primeira coordenadora da FRIDA e assessora que esteve
próxima da FRIDA e do crescimento da equipe de MEL ao longo de todos esses anos.próxima da FRIDA e do crescimento da equipe de MEL ao longo de todos esses anos.

Eva DidierEva Didier, consultora externa da FRIDA que coliderou o desenvolvimento do, consultora externa da FRIDA que coliderou o desenvolvimento do
sistema de MEL ao lado da equipe de MEL. O compromisso de Eva e sua abertura asistema de MEL ao lado da equipe de MEL. O compromisso de Eva e sua abertura a

um processo verdadeiramente coletivo tornou tudo isso possível.um processo verdadeiramente coletivo tornou tudo isso possível.

Ré PhillipsRé Phillips, consultora externa da FRIDA que apoiou a equipe de MEL, consultora externa da FRIDA que apoiou a equipe de MEL
para a criação deste documento.para a criação deste documento.

A totalidade de A totalidade de grupos parceiros, assessores e aliadesgrupos parceiros, assessores e aliades que participaram que participaram
das oficinas para cocriar o Sistema Estratégico de MEL da FRIDA.das oficinas para cocriar o Sistema Estratégico de MEL da FRIDA.

Clara DesalvoClara Desalvo e  e Zazi DlaminiZazi Dlamini, fazedores de magia MEL na FRIDA, pela sua visão e, fazedores de magia MEL na FRIDA, pela sua visão e
trabalho para repensar as abordagens MEL tradicionais, e pelo seu papeltrabalho para repensar as abordagens MEL tradicionais, e pelo seu papel
fundamental no desenvolvimento deste Sistema Estratégico de MEL.fundamental no desenvolvimento deste Sistema Estratégico de MEL.
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MINITESTES ON-LINE COM GPS & ASSESSORESMINITESTES ON-LINE COM GPS & ASSESSORES
Lista de participantesLista de participantes
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