Lançamento do Projeto de Investigação Trickle Out Africa & Directório de Empresas
Sociais e Ambientais
http://trickleout.net
Você é uma empresa social ou ambiental? Ou ajuda esses negócios a fazer uma diferença nas nossas comunidades e a
preservar o nosso ambiente?
O projecto Trickle Out Africa examina os sectores sociais e ambientais da empresa em 19 países na África Oriental e
Meridional. Como parte deste projecto compilaremos um directório das empresas sociais ou ambientais que
produzem, vendem, fabricam ou oferecem serviços dentro da Comunidade para o Desenvolvimento da África
Meridional (SADC) e as regiões da Comunidade da África Oriental, assim como as agências de dadores, as
associações voluntárias e os esquemas de segurança que os apoiam.
Este directório estará de registo gratuito e apenas a informação que você desejar será disponibilizada ao público. É
uma oportunidade de partilhar o que você faz com clientes, apoiantes e voluntários interessados. Trickle Out é um
projecto de investigação financiado pelo Conselho de Pesquisa Económico e Social Britânico (ESRC), e é baseado na
Escola de Gestão da Universidade Queen, a Universidade Queen em Belfast.
Você pode agora registar-se para o projecto Trickle Out, gratuitamente. http://trickleout.net/
 Se você representa ou possui uma empresa social, ambiental ou uma NGO com qualquer actividade comercial
 Se você representa uma associação cooperativa ou sociedade que represente tais organizações
 Se você é o representante de uma agência doadora/de auxílio que apoia tais organizações
 Ou trabalha por conta própria como um empresário que vende produtos ou serviços verdes.
Por que me devo registar?
O projeto é único pois combina as empresas sociais e ambientais consideradas essenciais para o desenvolvimento
sustentável e a economia verde em África. É igualmente original no âmbito do directório porque este será o primeiro
directório pesquisável deste tipo de organizações que cobre os 19 países de África do Sul e Oriental.
Pontos-chave:
 Apesar das redes sociais do empreendimento estarem a crescer são frequentemente restringidas a um único
país ou a um grupo regional.
 O directório será pesquisável permitindo que qualquer um identifique e encontre estas organizações com os
detalhes de contacto que estes forneçam.
 As organizações podem identificar potenciais parceiros em outros países
 As empresas podem identificar potenciais fornecedores
 Os clientes podem situar as empresas
 As agências de apoio e de dadores podem igualmente identificar potenciais receptores das suas iniciativas
 As empresas que normalmente não têm uma presença na Web podem ter os seus detalhes disponíveis para
outros gratuitamente
Apesar dos trabalhos em rede e a identificação destas empresas serem o principal benefício do Directório, o projecto
recolhe igualmente alguma informação importante nos tipos de empresas, modelos comerciais, financiamento e da
história das empresas. Todos estes dados permanecem confidenciais e serão usados para guiar futuras iniciativas como
a formação, as relações comerciais e os esquemas de desenvolvimento da empresa.
Se está baseado em qualquens um destes países pode registar-se: Angola, Botswana, Burundi, República Democrática do Congo, Quénia,
Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Ruanda, Seicheles, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, e
Zimbabué.

# A página Web está igualmente disponível em inglês, francês, afrikaans, suaíli e português #
Contactos para mais informações d.holt@qub.ac.uk D.Littlewood@qub.ac.uk
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