
Informativo

Fique por dentro das principais ações 
do Escritório de Projetos da Facisc

O escritório de projetos, cumprindo a missão de integrar o planejamento estratégico das atividades da Federação, realizou no ano de 
2019 ações inovadoras e de capacitação ao Sistema FACISC.
A fim de atender as estratégias definidas e 
priorizadas no Planejamento Estratégico e 
facilitar o alcance dos resultados, a FACISC 
no ano de 2019 realizou várias iniciativas, 
por meio de programas e projetos, todos 
alinhados com os ODS e princípios do Pacto 
Global, facilitando, assim, o direcionamento 
da Federação.

ESCRITÓRIO DE PROJETOS - RETROSPECTIVA 2019



PRINCIPAIS AÇÕES

Maior 
envolvimento 

na captação de 
recursos e em 

editais da FACISC

Apoio na 
execução de 

projetos estratégicos 
para a Federação

Apoio em ações 
que visam o 

fortalecimento da 
geração de negócios 
no sistema FACISC

Reconhecimento do 
Escritório de Projetos 

como uma área 
estratégica, a partir do 
seu envolvimento em 

ações, como no Comitê 
de Gestão de Crise

Planejamento 
2020 com foco 

nas ACIs

Apresentação dos 
resultados do 
Planejamento 

Estratégico a partir 
de indicadores

Apoio e 
aproximação com a 
diretoria da FACISC

Reativação do 
Comitê de Comércio 

Exterior

Escritório de Projetos 
representando a Facisc 
como voluntária em 

instituições importantes 
para o sistema, como 
Project Management 
Institute SC e  a Ass. 

Brasileira de Captadores 
de Recursos

Apoio na gestão 
dos Consultores 

de Atuação 
Regional - CARs

Envolvimento com 
o Movimento ODS 

Santa Catarina

A Federação alinhou seu Planejamento Estratégico e seus 
projetos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e os Princípios do Pacto Global, comprometendo-se 
cada vez mais em atuar no princípio da sustentabilidade.

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

Informações contidas no Relatório de Sustentabilidade da FACISC 2020



PRINCIPAIS AÇÕES

FRENte,
EM

SC

PREPARAÇÃO
PÓS-COVID

MELHORIA DE
PROCESSOS

APOIO
ÀS ACIs

FORTALECIMENTO 
DA GERAÇÃO 
DE NEGÓCIOS

PROJETOS ALINHADOS 
COM O ATUAL CENÁRIO

PROGRAMAS
DE AÇÃO 2020

COMITÊ DE 
GESTÃO DE CRISE 

(CORONAVÍRUS)

Oportunidades no momento de crise!
Quais as transformações do Escritório de Projetos - EP?

ANTES DA PANDEMIA NOVO

Foco na utilização das 
metodologias

Sem experiência na 
Gestão de Crise

Limitação do conhecimento com 
relação as ferramentas digitais

Foco nas ações internas da 
Federação

Compartilhamento do conhecimen-
to e boas práticas de forma pontual

Limitação na geração 
de conteúdo

Foco na identificação e solução 
dos problemas certos

Participação ativa no Comitê 
de Gestão de Crise

Ampliação do portfólio de 
ferramentas digitais

Aproximação com as Associações 
Empresariais

Conexão com as ACIs para 
compartilhamento do conhecimento e 
boas práticas - Jornada em Projetos

Ampliação na geração 
de conteúdo

ESCRITÓRIO
DE

PROJETOS



FACISC.org.br/escritorio-de-projetos

Projetos
JORNADA EM

“O quanto a gente sabe hoje em dia 
é menos importante do que 

o quanto a gente está aprendendo.”
Murilo Gun

Acesse a página da 
Jornada em Projetos para ampliar 

seu conhecimento nesta área.

https://linktr.ee/jornadaprojetos

Periodicamente teremos novidades 
para compartilhar com vocês!


