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BEM VINDO AO
ANO NACIONAL
DA COLABORAÇÃO
O Ano Nacional da Colaboração (ANC) é uma iniciativa de âmbito
nacional promovida pelo Forum para a Governação Integrada (Forum
GovInt) e seus promotores. Ao longo de 2019, pretende-se mobilizar e
inspirar a sociedade portuguesa, através dos cidadãos/ãs e das instituições,
para a relevância estratégica da colaboração, quer como forma de resolução de problemas, quer de otimização dos recursos disponíveis.
Com o intuito de contribuir ativamente para a disseminação do conceito
de colaboração no nosso país, o ANC pretende construir um programa
nacional em rede, este ano, partindo das propostas de adesão de entidades
interessadas.

Colaborar faz
toda a diferença

Nota de
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Rui Marques
[Coordenador do Forum para a Governação Integrada]
À escala global somos desafiados a conviver com tempos de complexidade
e fragmentação, marcados pela turbulência, pela incerteza e pela mudança. O momento que nos é dado viver exige, de cada uma das nossas organizações, novas respostas e uma determinação renovada para enfrentar
com sucesso esta realidade.
Nos últimos cinco anos, o Forum para a Governação Integrada (GovInt)
mobilizou vontades e recursos da sociedade civil, das empresas e do Estado para dar resposta a esses desafios, através do desenvolvimento de uma
cultura colaborativa, expressa na capacidade de construir, desenvolver e
manter relações interorganizacionais de colaboração para gerir problemas
complexos, com maior eficácia e eficiência. Hoje há já um caminho percorrido, marcado por múltiplas ações e impactos já evidentes. Contudo,
é necessário ir mais longe.
Desejamos que 2019 seja, para Portugal, um ano inspirado por este apelo: “Colaborar faz toda a diferença!”, em torno do Ano Nacional da Colaboração. Num modelo de co-construção e de participação efetiva, várias
organizações, com grande destaque para as autarquias, mobilizaram-se
para colocar o tema na agenda pública e política. A partir de iniciativas
que já desenvolvem ou de outras que irão criar, acentuam a urgência de
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sabermos colaborar mais e melhor. De percebermos que sozinhos não vamos longe. De ter a consciência que só colaborando poderemos vencer os
problemas complexos com que nos deparamos.
Para este objetivo contamos com um núcleo de instituições promotoras,
parceiras e apoiantes do Ano Nacional da Colaboração às quais é devido
um reconhecimento público por tornarem possível esta iniciativa.
Neste processo a Educação assume também um papel liderante, por se
considerar que a mudança cultural de promoção de uma cultura colaborativa deve começar desde a formação inicial e que o impacto sistémico
que o universo da Educação tem é muito significativo. Para este desígnio
o apoio da Direção-Geral da Educação tem sido fundamental.
Começa hoje uma caminhada de doze meses a mobilizar todas as instituições para fazerem a diferença, colaborando. Todos os que se sintam convocados para esta causa não serão demais. O seu contributo é essencial
para essa missão.
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Entidades
promotoras

Fernando Medina
[Presidente da Câmara Municipal de Lisboa]
O ano de 2019 será o Ano Nacional da Colaboração, uma temática
da maior importância para o bom funcionamento da sociedade e que
queremos trazer para o centro do debate e da agenda política e pública de discussão.
Com uma relação única com os territórios e os cidadãos, as instituições desempenham um importante papel como elementos agregadores das populações e do tecido social, reforçando o sentimento de pertença das pessoas aos
seus bairros e freguesias, assumindo-se como importantes atores na gestão da
cidade através de um conhecimento ímpar das vivências dos territórios.
Quer seja na inclusão social, na cultura, no desporto ou na educação,
entre tantas outras áreas, não é possível gerir a cidade sem o contributo das múltiplas instituições que, pela sua proximidade com o cidadão
e aprofundado conhecimento das necessidades locais, são parceiros incontornáveis para o seu bom funcionamento e um importante fator de
desenvolvimento local.
Somente através da mobilização e sensibilização das instituições, com a
criação dos instrumentos necessários para a dinamização das lógicas cooperativas, será possível disseminar a coordenação integrada pelo tecido
dos decisores e das instituições de forma a dar resposta às necessidades das
pessoas e resolver com mais eficácia os problemas da sociedade.
2019 Ano Nacional da Colaboração
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Eduardo Vítor Rodrigues
[Presidente da Câmara Municipal de Gaia]
A colaboração como elemento essencial das respostas sociais
Em 2019, Portugal vai ter um ano dedicado à colaboração. Esta é uma
iniciativa fantástica à qual as organizações e os cidadãos são chamados a
aderir, com o objetivo de mobilizar e inspirar a sociedade portuguesa para
a relevância estratégica da colaboração. No sítio da internet www.colaborar.pt já é possível começar a colaborar!
O conceito de colaboração está intimamente ligado à utilização eficiente
de recursos e possibilita um incremento da eficácia das respostas sociais
que é urgente implementar no nosso país. A partilha de recursos, isto é, a
aposta em projetos que articulam diversas instituições segundo o modelo
de governação integrada, pode contribuir para uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, para o reforço da democracia participativa e para
a valorização da chamada sociedade civil.
Este modelo colaborativo é utilizado, também, por empresas que estabelecem entre si relações que transcendem o mero posicionamento concorrencial que é esperado no mercado, criando sinergias e criando valor que
acaba por beneficiar todas as empresas.
O trabalho em rede, as parcerias formais e informais, são já uma prática
corrente. Mas urge introduzir nesta dinâmica um novo paradigma que
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está já a mudar as nossas vidas: a economia da partilha e a abordagem
integrada e colaborativa como suportes do desenvolvimento sustentável.
O Dr. Rui Marques, presidente do Instituto Padre António Vieira, é um
pioneiro da aplicação dos modelos de governação integrada e colaborativa e um notável cidadão do mundo, reconhecido pela sua capacidade de
nos surpreender com novas soluções para os velhos problemas. Será, sem
dúvida, um extraordinário mentor do Ano Nacional da Colaboração.
Em Gaia, estamos fortemente empenhados na aplicação e no fortalecimento dos valores da colaboração, através do trabalho em rede que promovemos em diversas áreas e da valorização de sinergias que, claramente,
contribuem para a melhoria da qualidade de vida de todos. A colaboração, aliás, é um valor central da agenda para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que norteia a nossa ação em Vila Nova de Gaia.
Vamos todos colaborar!

2019 Ano Nacional da Colaboração
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Ricardo Gonçalves
[Presidente da Câmara Municipal de Santarém]
O Município de Santarém aderiu ao Forum para a Governação Integrada
numa perspetiva de colaboração, de participação, de acesso ao conhecimento e de aprendizagem com vista à adoção de meios que contribuam
para a inovação, agilidade e criatividade das respostas a implementar e a
melhorar no âmbito das suas competências e atribuições.
O ano de 2019 também trará associado um novo desafio para o poder
local, conforme previsto na Lei n.º 50/2018, de 16 agosto, que estabelece
o novo regime de competências dos Municípios, e que implica a transferência de um vasto conjunto de competências até agora asseguradas
pela Administração Central. A presente mudança pressupõe a reinvenção
organizativa das Autarquias, que acreditamos ser necessária uma maior
cultura colaborativa para responder às necessidades dos cidadãos na cada
vez maior complexidade dos problemas tendo em vista a promoção do
desenvolvimento local.
O Município de Santarém irá desenvolver em colaboração com os parceiros e agentes locais, um conjunto de iniciativas que promovam a capacitação dos seus dirigentes e equipas, para a inovação organizacional e
metodologias de trabalho mais colaborativas.
No decurso do Ano Nacional da Colaboração com a máxima “colaborar
faz toda a diferença”, destacamos três atividades de maior impacto que o
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Município de Santarém vai promover, são elas: a realização do Forum da
Governação Integrada em colaboração com o Forum GovInt no dia 10
de abril; a II Feira da Saúde e Social no mês de setembro; e o II Concurso
Memórias Gastronómicas em outubro. Todas as atividades terão de forma transversal a problemática social do envelhecimento da população,
que é um fenómeno social complexo e desafiante para o Município de
Santarém e, portanto, representará para nós uma oportunidade de novas
abordagens e novas soluções adaptadas à população sénior dos dias de
hoje.

2019 Ano Nacional da Colaboração
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Hélder Sousa Silva
[Presidente da Câmara Municipal de Mafra]
“Nenhum pode bastar-se a si mesmo.” (Aristóteles: Política)
Tal como referia o filósofo Aristóteles na sua mais emblemática obra sobre a
política e o governo da cidade, que nenhum homem é autossuficiente, também hoje, num mundo cada vez mais global, nenhum homem e nenhuma
instituição se bastam a si próprios. Os desafios e dilemas que as sociedades
contemporâneas enfrentam são cada vez mais multifacetados e complexos,
exigindo respostas multidisciplinares, convocando a uma maior necessidade de interação entre as instituições públicas, privadas e da esfera social.
Neste contexto, a colaboração entre os diferentes atores sociais assume-se
como elemento fulcral de sucesso, criando uma nova cultura organizacional, tendo por base princípios de governação integrada, e desenvolvendo
iniciativas concretas de cooperação para a reflexão e ação na resolução de
problemas sociais, permitindo uma maior eficácia e eficiência de soluções
adequadas às realidades e aos recursos disponíveis.
Assumindo-se como um agente catalisador e dinamizador, o Município
de Mafra tem não só assegurado o desenvolvimento das políticas públicas, como também atuado como parceiro no diálogo, quer com o Governo Central, oferecendo soluções de proximidade, em áreas como a saúde
ou a educação, quer ainda na esfera local, na relação com as diversas instituições das diferentes vertentes (social, cultural, desportiva).
16

Forum para a Governação Integrada

A ação do Município tem-se pautado pelo princípio da colaboração, intensificando os laços que nos unem na prossecução do bem-comum, pela
partilha de interesses e conhecimentos, assim como pela criação de fóruns
específicos onde os vários parceiros podem dar os seus contributos na elaboração de vários projetos, sendo chamados a tomar parte no processo de
definição de políticas setoriais desta Autarquia.
Fazer de 2019 o Ano Nacional da Colaboração trata-se, pois, de intensificar a dinâmica que tem vindo a ser desenvolvida para a capacitação de
todos os intervenientes para a relevância estratégica da colaboração, tanto
para novas formas de liderança, como também, em parceria com o Forum
GovInt, para referenciar práticas promissoras a ser desenvolvidas no âmbito
do Concelho, identificar as principais barreiras existentes, assim como as
oportunidades ainda não exploradas e que podem ser potenciadas.
“Colaborar faz toda a diferença!”

2019 Ano Nacional da Colaboração
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Maria do Céu Albuquerque
[Presidente da Câmara Municipal de Abrantes]
Em iniciativa promovida pelo Forum GovInt e pelos seus promotores, 2019 será o ano da colaboração.
A autarquia de Abrantes, desde há muito que partilha o princípio de colaboração. A partilha de experiências. De entreajuda. Numa perspetiva de
conseguirmos alcançar níveis acrescidos de desenvolvimento social.
Aderimos a esta iniciativa, porque sabemos o trabalho que temos vindo a desempenhar. Sabemos colaborar, sabemos partilhar, sabemos aprender e sabemos ensinar. E porque queremos fazer mais. E fazer melhor com a experiência dos outros. Porque acreditamos que a colaboração é peça fundamental.
Para melhor servir as pessoas. Para o exercício pleno de uma cidadania
ativa e esclarecida.
Porque “Se queremos um futuro melhor, o futuro começa hoje e está nas
nossas mãos”
Este é o nosso compromisso para 2019.
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Telma Guerreiro
[Vereadora da Câmara Municipal de Odemira]
Desde o primeiro momento que Odemira se constituiu como promotor
do Forum para a Governação Integrada e talvez neste primeiro momento, nem soubesse bem o destino desta viagem, mas deixou-se levar pela
intensidade do convite, pela esperança na metodologia, pela confiança no
processo, e seguiu inspirado. E que viagem tão rica temos feito em conjunto. A participação nos grupos de trabalho, a constituição de Odemira
como território experimental na análise da Rede Estratégica de Combate
à Violência Doméstica e de Género e atualmente através da capacitação
da rede de parceiros na área da educação, para a colaboração. Caminhos
que nos levam numa viagem que nos fará chegar, por certo, melhores do
que partimos.
Para Odemira, participar no Ano Nacional da Colaboração, é afirmar localmente que o primeiro momento está a dar frutos extraordinários que
hoje podem ser vividos por todos os atores do território, e a nível nacional
Odemira, através desta missão sente-se próximo de todos os outros concelhos do país, na oportunidade da partilha, da descoberta, tecendo redes
e contribuindo ativamente para uma “era da colaboração”.

2019 Ano Nacional da Colaboração
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Sérgio Cintra
[Administrador Executivo da Ação Social e do Empreendedorismo e Economia Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
Como ator chave nas políticas de bem-estar, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa mantém, há mais de 500 anos, o foco na prossecução do
objetivo de contribuir para o bem-estar da pessoa no seu todo, prioritariamente dos mais vulneráveis, e um dos seus grandes desafios tem sido a
procura de novas respostas que vão ao encontro das mudanças societais e
que consiga responder à complexidade crescente dos problemas sociais.
Paralelamente às respostas atualmente existentes e necessárias, estamos
inconformados com algumas soluções, e consideramos que podemos e
devemos promover iniciativas mais ambiciosas e inovadoras que garantam a articulação efetiva com todas entidades e atores que têm um papel
fundamental nesta área. Pensar hoje a Ação Social não é tarefa que possa
ser confinada a uma perspetiva única ou unidirecional. O reconhecimento da missão da Ação Social numa lógica de sensibilização, de impulso
e de animação das diversas entidades está cada vez mais legitimado pelas
competências dos seus profissionais, pelo conhecimento que tem das necessidades das populações e pela sua ética indispensável à mediação.
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Hoje são muitos os desafios que exigem mudanças no interior das próprias organizações e nas relações interinstitucionais, concretamente:
 crescente complexidade dos problemas sociais e a fragmentação das soA
ciedades;
A centralidade dos cidadãos no desenho das respostas versus a centralidade
das organizações;
O progressivo aumento da heterogeneidade de atores, com diferentes racionalidades e perfis de atuação, na governação do bem-estar;
O esbatimento das fronteiras entre setores;
A necessidade de melhorar a democracia participativa e de reforçar e inovar
na articulação interinstitucional.

A iniciativa “Ano da Colaboração” vem dar destaque à relevância estratégica da colaboração como forma de resolução de problemas e de otimização dos recursos disponíveis. A possibilidade de conhecermos um conjunto de iniciativas com enfoque em modelos colaborativos permite-nos
identificar fatores contextuais de sucesso que garantam ambientes propícios ao desenvolvimento de relações interorganizacionais colaborativas e
assim demonstrar que ninguém tem de ser o líder ou o protagonista de
determinado processo, seja ele intra ou interorganizacional.
Todos deveremos fazer parte de um coletivo que assume de forma responsável as suas atribuições e contribui com as suas ideias para um projeto comum.

2019 Ano Nacional da Colaboração
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Rosário Farmhouse
[Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens]
“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”
Provérbio Africano
O Sistema Português de Proteção de Crianças e Jovens tem como filosofia
a importância de todos e de cada um, para uma eficaz proteção.
O eixo central é o reconhecimento da criança como sujeito de direito.
Posiciona a Família como elemento fundamental da sociedade, determinando o carácter essencial da promoção do seu apoio a nível nacional,
regional e local.
A intervenção processa-se segundo o princípio da subsidiariedade, ou
seja, uma intervenção informal e de proximidade (entidades com competência em matéria de infância e juventude), as Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens, o Ministério Público e os Tribunais.
Tal como numa pirâmide, na base temos a sociedade em geral: as famílias,
os vizinhos, as Igrejas, o comércio, os serviços públicos, entre outros. No 1º
nível de intervenção temos as Entidades com Competência em Matéria de
Infância e Juventude (ECMIJ), tais como: saúde, educação, segurança social, IPSS/ONG, forças de segurança, autarquias. No 2º nível de intervenção, (quando os pais ou cuidadores não conseguem afastar o perigo sozi22
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nhos), estão as CPCJ, que só atuam com o consentimento expresso dos pais
ou cuidadores e a não oposição da criança. Intervêm na remoção do perigo,
através da aplicação de medidas de promoção e proteção. É fundamental
que todos os intervenientes se sintam respeitados e motivados para o êxito
da intervenção. No 3º e último nível, situam-se os Tribunais, órgãos de soberania, com poder coercivo para aplicar as medidas de promoção e proteção. O Ministério Público, cuja intervenção é da maior relevância, garante
a legalidade democrática e a promoção dos direitos da criança e do jovem.
O sistema de promoção e proteção assenta na articulação, na corresponsabilidade e na colaboração dos três patamares de intervenção, sendo determinante a existência de fortes mecanismos de comunicação. As 309
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens existentes em Portugal, são
exemplo do modelo colaborativo, ao desenvolverem a sua atividade preventiva e protetiva, assente numa composição interdisciplinar, transdisciplinar e interinstitucional.
O sucesso da proteção das crianças em risco e em perigo exige a conjugação de esforços entre as várias entidades, lançando pontes para um
diálogo o mais atento e frequente possível, que acolha sugestões e que
apoie iniciativas. Constitui um avanço significativo, suscitar formas de
colaboração entre as várias entidades intervenientes. A governação integrada, demonstra a importância das parcerias institucionais e comunitárias como uma ferramenta essencial de promoção e proteção dos direitos
das crianças e jovens em risco e em perigo.
O Ano Nacional da Colaboração, constitui uma oportunidade para celebrar o imenso trabalho que se faz no país, tantas vezes invisível, que só de
forma colaborativa é verdadeiramente protetor.

2019 Ano Nacional da Colaboração
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Teresa Fragoso
[Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género]
2017 marcou o ano em que a Comissão para a Cidadania e a Igualdade
de Género (CIG) completou 40 anos - Comissão da Condição Feminina
(CCF), na sua génese.
40 anos de uma posição marcadamente democrática onde, pela primeira
vez, um serviço público ausculta, para tomada de decisão, um conselho
consultivo constituído por entidades da sociedade civil e também por
uma secção interministerial.
Cedo se percebeu que a luta pela igualdade não podia ser travada sem
integrar visões, perspetivas recursos e necessidades. De todas e de todos
– em movimentos organizados ou não. E assim se vai construindo política pública em todas as áreas de missão da CIG: promoção da igualdade
entre mulheres e homens, prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais e
combate ao tráfico de seres humanos.
A CIG é um organismo nacional, com intervenção territorializada. Esta
ação só se vislumbra possível numa perspetiva colaborativa, de trabalho
em rede e aplicação de um modelo de governação integrada.
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Assim, a participação no Forum GovInt e, naturalmente, no Ano Nacional da Colaboração é uma consequência natural desta dinâmica de trabalho, que se constitui identitária para a Comissão, e que se quer robustecer com exemplos outros. O reconhecimento social da necessidade de
trabalhar em colaboração é também mobilizador para melhores práticas
no futuro.
Trabalho colaborativo é demanda difícil. Mas acreditamos ser o caminho.
Trilhemos, então, 2019 em estreita colaboração.

2019 Ano Nacional da Colaboração
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Angélica Aires
[Fundação Montepio]
A Fundação Montepio participou, desde a primeira hora na criação e desenvolvimento do Forum da Governação Integrada, acreditando na mais
valia dos seus propósitos e na urgência da implementação de uma atuação articulada e responsabilizante dos diversos atores sociais em ordem
à resolução dos problemas sociais complexos. Com muito entusiasmo assistiu e modestamente contribuiu para o crescimento desta perspetiva, gradualmente enriquecida com mais parceiros e uma ambição na produção de
produtos capazes de promover a mudança.
Este processo de crescimento e aprofundamento, em si mesmo o resultado de uma governação integrada e de um pensamento construído de
forma concertada e colaborativa, veio originar a ideia de consagrar 2019
como Ano Nacional da Colaboração.
Ideia simbólica, mas suscetível de ser efetivada em ações concretas, trata-se de uma iniciativa com enorme importância e potencial, que em tudo
converge com a missão e valores da Fundação. Disseminar uma prática
de partilha e de construção em conjunto, levar essa forma de estar aos
lugares mais recônditos do país e estreitar laços entre os parceiros.
Por isso aderimos com entusiasmo e procuraremos dar o nosso melhor
para que 2019 fique na memória de todos nós como o princípio de uma
nova forma de estar e de ser na sociedade portuguesa.
26
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Margarida Couto
[Presidente do GRACE]
Colaborar, trabalhar em comum com outrem; agir com outrem para a
obtenção de determinado resultado. Este será o mote do ano que agora
entra.
Na viragem do milénio, já lá vão quase 19 anos, um grupo de empresas
decidiu juntar-se em torno do tema da Responsabilidade Social, cientes de que, juntas, poderiam não só inspirar e sensibilizar outras empresas, como alcançar resultados mais eficazes e duradouros. Nascia assim o
GRACE. Dezanove anos volvidos, e com particular orgulho, o Grupo de
Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial une mais de 160 empresas,
dos mais variados setores e dimensões, que trabalham juntas por uma
sociedade melhor.
Aproximámos as empresas umas das outras, aproximámos o tecido empresarial das entidades de Economia Social, das Autarquias e da sociedade
civil. Hoje, o pilar que suporta a missão do GRACE – sensibilizar para as
temáticas da Responsabilidade Social Corporativa – está assente na base
sólida da parceria. Foi essa experiência de colaboração que o GRACE levou para o Conselho Consultivo do GovInt.
E é com a consciência da força única do poder colaborativo que o Forum
GovInt promove o Ano Nacional da Colaboração. Todos sabemos quão
crucial é que, empresas, colaboradores, entidades governamentais, orga2019 Ano Nacional da Colaboração
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nizações e sociedade civil interiorizem os benefícios da colaboração e o
seu verdadeiro potencial na criação de valor partilhado. E que todos nos
envolvamos nesse esforço comum.
Aproveitemos esta iniciativa para passar das palavras à ação, para sensibilizar e mobilizar para reações concretas e eficazes perante desigualdades,
injustiças e necessidades. 2019 é o ano em que cada um de nós tem de
assumir o seu papel de Embaixador dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas e colaborar no sentido de garantir que “no
one will be left behind”.
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Entidades
parceiras
REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

José Vítor Pedroso
[Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação]
No contexto dos desafios colocados pela sociedade contemporânea, a escola tem necessariamente de reconfigurar a sua ação, enquanto espaço
privilegiado para a aprendizagem e para o desenvolvimento de competências, no sentido de preparar os jovens para as exigências destes tempos de
imprevisibilidade e de mudança acelerada.
A estes desafios acresce a necessária concretização de “uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos”, através
do desenvolvimento da visão, princípios, valores e áreas de competências
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, assegurando-se assim que sejam capazes de um exercício de cidadania ativa e
informada ao longo da vida.
Neste quadro, a colaboração, enquanto processo relacional de trabalho
e de resolução de problemas complexos, será condição essencial para o
sucesso e para a resolução destes desafios.
As atuais medidas de política educativa, que concretizam uma maior autonomia das escolas para desenvolverem o currículo de forma contextualizada e adequada às necessidades dos seus alunos, implicam, assim, uma
maior interação entre os diferentes atores educativos, com a mobilização
dos vários agentes para objetivos e necessidades comuns, o que só será
concretizável através de mudanças da cultura organizacional assentes na
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participação e implementação de trabalho de equipa, no envolvimento da
comunidade e na partilha de objetivos comuns.
Exemplo do valor que atribuímos à colaboração enquanto “ferramenta” para a obtenção de melhores resultados é a forma como se encontra definido, e já em implementação, o modelo de acompanhamento da
implementação dos Decretos-Leis n.os 54/2018 e 55/2018, ambos de
6 de julho, o qual assenta no envolvimento dos diferentes organismos
da administração central (DGE, IGEC, DGEstE, DGAE, ANQEP, I.P.)
com responsabilidades na consecução das medidas de política educativa,
operacionalizada através de uma coordenação central e de um conjunto
de equipas regionais próximas das escolas, as quais contam igualmente
com o envolvimento dos centros de formação das associações de escolas.
Neste contexto, o Ano Nacional da Colaboração que visa a promoção e
disseminação do conceito Colaborar faz a diferença, criando dinâmicas e
atenção social para este tema, como forma de contribuir para uma mudança cultural/organizacional, apresenta-se como uma boa oportunidade
quer para promover a cooperação, quer para sensibilizar para o potencial
transformador da colaboração.
Neste sentido, a Direção-Geral da Educação, ao associar-se a esta iniciativa, pretende mobilizar e inspirar as Escolas portuguesas para a relevância
estratégica do ato colaborativo, bem como promover a participação das
escolas no Programa Nacional em rede, através de uma dinâmica descentralizada e colaborativa.
O nosso propósito é, por conseguinte, envolver as comunidades educativas,
recorrendo a parcerias - já concretizadas ou a criar - desenvolvendo iniciativas sob este desígnio, mobilizando Diretores de Agrupamentos de Escolas
com responsabilidade na definição de políticas nas suas organizações, estruturas intermédias e professores, através da colaboração em equipas multidisciplinares, jovens do ensino básico e secundário, entre outros.
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Constança Aragão Morais
[Director of Changemaking Skills Portugal na Ashoka]
O Ano Nacional da Colaboração é uma enorme contribuição para a missão da Ashoka de promover, através do empreendedorismo social colaborativo e da coliderança, um novo paradigma no qual todos são agentes de
transformações positivas no mundo (an everyone-a-changemaker world).
Num mundo em que os problemas são cada vez mais complexos e interligados, nunca foi tão essencial a participação e colaboração de todos para
o bem comum.
O Ano Nacional da Colaboração é uma iniciativa inédita e excecional que
queremos também disseminar na nossa rede global pois faz de Portugal,
uma vez mais, um exemplo internacional de convergência, colaboração
e inovação.
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Izabella Ceccato
[Fundadora de O Poder da Colaboração]
Criando juntos uma cultura colaborativa.
Rui Marques é um português inspirador e uma daquelas pessoas que todos querem por perto. À frente do Forum para a Governação Integrada
(GovInt), criou uma rede colaborativa informal de instituições públicas
e privadas que estuda, reflete e age sobre problemas sociais complexos,
promovendo genuinamente a cultura colaborativa.
Para minha surpresa, no final de 2017 recebi um e-mail do Rui me convidando para dar uma palestra em Portugal sobre O Poder da Colaboração.
Na hora uma pergunta instigante me veio à mente. Será que Portugal se
interessa tanto assim pela colaboração?
Chegou a minha tão esperada primeira palestra internacional e para a minha alegre surpresa a pergunta foi respondida positivamente. Era mesmo
um evento apenas sobre colaboração e pude conferir que os portugueses
não só se interessavam pelo tema, mas o viviam na prática.
Nas minhas idas a Portugal em 2018, me enchi de esperança ao ver como
os portugueses estão mesmo avançados quando o assunto é colaboração.
Eles sabem que existem fatores críticos que determinam o sucesso de uma
parceria entre várias organizações, estruturada na cultura colaborativa. E
têm em mente que precisamos desenvolver competências e habilidades
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nas pessoas para bordar esse delicado tear das relações de confiança, tão
fundamental neste novo modelo.
E essa confiança se materializou na minha vida meses atrás, quando recebi outro e-mail do Rui. Dessa vez ele me convidou para participar do Ano
Nacional da Colaboração 2019, que tem a intenção de mobilizar e inspirar toda a sociedade portuguesa para a relevância estratégica do tema.
A construção em rede do programa nacional conta com uma dinâmica
descentralizada, na qual qualquer pessoa ou entidade poderá realizar uma
ação que fomente a colaboração. É uma iniciativa notável e um exercício
cívico desinteressado e generoso.
A nossa parceria envolve a realização de eventos O Poder da Colaboração
em Portugal, nos mesmos moldes que já fazemos no Brasil, em diversos
distritos escolhidos por eles. Uma proposta de cooperação entre nossos
países, nossas culturas e nossos sonhos, partilhando objetivos colaborativos e cocriando o futuro.
Colaborar faz toda a diferença e juntos iremos disseminar iniciativas locais e fomentar conexões verdadeiras. E quando vejo que tem gente, do
outro lado do oceano, que não está apegado apenas ao seu próprio modelo, tenho certeza que a colaboração está verdadeiramente florescendo
mundo afora.
Estou imensamente grata por participar do Ano Nacional da Colaboração. Será extraordinário somar nossa experiência colaborativa, construir
pontes e perceber que somos um só povo. E que juntos fazemos muito
melhor!
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Projetos
“O poder da
Colaboração”
Uma iniciativa patrocinada por
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

4 janeiro 2019
Auditório da Escola Secundária Camões, Lisboa

Izabella Ceccato
[O Poder da Colaboração]
Colaborar é um chamado para a nossa evolução como sociedade. As pessoas já perceberam que cada um tem o seu poder individual, mas que fazem parte de algo maior. Quando nos movemos juntos além de ser muito
poderoso, é muito mais legal!
O Poder da Colaboração é um evento brasileiro com alcance internacional, focado em criar espaços para que histórias transformadoras sejam
contadas e pessoas espetaculares criem mais conexões e colaboração. Dessa forma, ampliamos seus impactos e disseminamos a economia colaborativa para todos. Acreditamos que contando histórias, transformamos o
mundo de verdade.
Existe um oceano de iniciativas da nova economia acontecendo simultaneamente no mundo. E temos o poder de mudarmos paradigmas, para
nos relacionarmos de uma forma mais integrada e conectada. Para mostrar tudo o que está acontecendo, nessa nova forma de nos organizarmos
como sociedade, convidamos projetos, organizações, empresas e inovadores sociais para palestrarem nos nossos eventos gratuitos no Brasil e em
Portugal.
Nossos eventos são 100% colaborativos e recebem 6 palestrantes, sendo
que cada um dispõe de 15 minutos para contar as suas histórias e iniciativas. A plateia interage com perguntas e observações, e ao final sorteamos
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3 pessoas do público para fazerem pitches sobre seus projetos. No transcorrer do evento criamos dinâmicas que envolvem todos os presentes, fazendo a conexão acontecer verdadeiramente. Encerramos com um happy
hour de 1 hora, trazendo apoiadores e voluntários entusiastas da causa.
Conectados todos descobrem como podem colaborar mutuamente. Criamos assim, uma relação colaborativa onde todos ganham. Para fazer a
curadoria, nos amparamos nos temas da inovação social, empreendedorismo e nova economia.
Todo evento é transmitido ao vivo e as palestras, depois de editadas, ficam
disponíveis para serem acessadas a qualquer momento. Também promovemos encontros e gravamos entrevistas com pessoas inspiradoras, que
contam suas histórias de colaboração. Todo esse conteúdo faz parte do
nosso canal do Youtube.
Em 3 anos, já realizámos 18 edições dos eventos, sendo 16 em São Paulo
no espaço do Google for Startups. Também estivemos uma vez no Rio de
Janeiro e uma vez no Porto - Vila Nova de Gaia em Portugal. Tivemos a
honra de receber mais de 120 palestras e 2 mil participantes presenciais.
Nossas redes sociais são fortes com mais de 25 mil seguidores e nosso canal do Youtube tem mais de 1.400 inscritos. Todo esse movimento que
estamos criando juntos, formou uma rede internacional de mais de 40
mil pessoas.
Conecte-se e faça parte desta rede de transformadores sociais, sempre em
busca do novo mundo que queremos para viver!
https://www.opoderdacolaboracao.com.br
https://www.youtube.com/opoderdacolaboracao
https://www.facebook.com/opoderdacolaboracao
https://www.instagram.com/opoderdacolaboracao
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Ross Hall
[Global Change Leaders / Líderes de Mudança Global]
A Global Change Leaders (GCL) é uma comunidade internacional que
está a criar ecossistemas de aprendizagem – aos níveis das cidades, regiões e países – que capacitam todos os jovens como agentes de mudança.
Comprometida com a colaboração e a ação sistémica em todas as escalas,
a visão da GCL é um mundo de ecossistemas de aprendizagem que capacitam cada jovem a viver para o bem comum. O GCL prevê um mundo
no qual todos desfrutam de experiências de aprendizagem ao longo das
suas vidas, que desenvolvem todo o seu potencial como contribuintes
ativos para o nosso bem-estar coletivo.
O GCL capacita líderes em mudança (aqueles que assumem a liderança
na transformação de silos educacionais em ecossistemas de aprendizagem
que capacitam todas as pessoas para todo o mundo) para se tornarem
mais alinhados, colaborativos e sistémicos. Reconhecendo a necessidade
dos líderes de mudança trabalharem em equipas, dentro e entre organizações, o GCL molda parcerias colaborativas intra e interorganizacionais
que tenham um grande impacto sistémico – mudando os mecanismos
sistémicos e as mentalidades.
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Rosário Farmhouse
[Selo Protetor - Garantir os Direitos da Criança em Todos os Contextos de Vida]
A promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças constitui um dos
pilares fundamentais do desenvolvimento e progresso das comunidades,
sendo imperioso continuar a adotar medidas sobre a prevenção dos maus-tratos nas crianças e jovens a nível nacional.
O Selo Protetor nasceu no âmbito de um grupo de trabalho do Forum Govint, entre 2014 e 2017, com o estudo e aplicação de projetos piloto em
quatro concelhos do distrito de Lisboa.
A partir de 31 de janeiro de 2018 foi assumido pela Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) enquanto política pública de salvaguarda dos Direitos das Crianças e Jovens.
Tendo sido inicialmente dirigida à área da educação, o Selo Protetor constitui-se como um sistema integrado de gestão do risco e perigo e representa
uma oportunidade de autodiagnóstico e capacitação dirigida às Entidades
com Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ).
O Selo Protetor incorpora as diretrizes e os compromissos internacionais
dos quais Portugal é signatário no âmbito das Nações Unidas, nomeadamente a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Estratégia do
Conselho da Europa sobre os Direitos da Criança (2016-2021). A sua
concretização consubstancia uma oportunidade de melhoria das práticas
dos diversos profissionais que integram as ECMIJ e que constituem o
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patamar mais informal do sistema de promoção dos direitos e proteção
das crianças e jovens. É neste patamar que a prevenção deve ter lugar,
evitando-se assim o aumento de sinalizações junto das CPCJ e Tribunais,
nos quais a situação de vulnerabilidade das crianças e jovens se apresenta
de modo mais complexo e difícil de intervir.
A distinção de “Entidade Protetora”, traduz-se na assunção de políticas
públicas e de práticas promotoras dos Direitos da Criança, numa ótica
de inovação e desenvolvimento de uma cultura colaborativa e preventiva.
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Teresa Fragoso
[Engenheiras por um dia]
O projeto Engenheiras por um dia tem como finalidade combater as desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho e nos cargos
de decisão.
Destinando-se a alunas do ensino secundário e do 3º ciclo do ensino básico, tem como objetivos contribuir para a alteração (agora e no futuro) do
significativo desequilíbrio entre mulheres e homens na maior parte dos
cursos de engenharia e tecnologia.
Correspondendo a áreas de trabalho em franco crescimento e, por isso,
com uma progressiva valorização social, económica e financeira, oferecem
inúmeras oportunidades de carreiras profissionais, caracterizando-se por
um elevado nível de empregabilidade.
Engenheiras por um dia iniciou-se como projeto-piloto em 2017-2018 e é
desenvolvido por 10 escolas/agrupamentos escolares do continente, contando com a parceria de 3 grandes empresas e a coordenação conjunta da
CIG e do Instituto Superior Técnico.
Presentemente no 2º ano de implementação, o projeto alargou-se a 27
escolas/agrupamentos de escolas e passou a contar comum número significativo de empresas e de outro tipo de organizações, tendo ainda passado
a contar com a parceria de 22 organizações/empresas e 10 instituições de
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ensino universitário. A sua coordenação passou a contar com a Carta da
Diversidade e com a Ordem dos Engenheiros.
Ao longo deste ano letivo, as diferentes iniciativas das escolas visarão, no
seu conjunto, mostrar as potencialidades das áreas de engenharia para
raparigas e para rapazes e desmistificar a ideia de que os cursos de engenharia são mais próprios para homens do que para mulheres, reforçando
a principal mensagem do projeto: raparigas e rapazes devem ser livres
quando pensam e escolhem a profissão que gostariam de ter.
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Telma Guerreiro
[OdeTE – Odemira Território Educativo]
O OdeTE surge em 2015, da necessidade de rever a “carta educativa” porque esta, não só estava desadequada no tempo e no propósito, como também na perspetiva. Sentimos hoje que a educação não é o centro, nunca
poderá ser, porque as pessoas já o são. Por isso, a educação é uma das partes, importante é certo, porque não tem um início nem um fim diferente
da vida individual de cada uma das pessoas, nem da vida de uma comunidade. Por conseguinte a educação não é uma fase da vida e sim toda a
vida. A educação não é uma só vida, enquanto ser isolado, mas sim a vida
de todos em conjunto. A educação é relação, a educação é colaboração.
Foi assim, em profunda colaboração com todos os agentes do território
que cresceu esta estratégia de intervenção, que se constitui como um caminho conjunto para a educação em Odemira. Neste caminho definiu-se
como problema social complexo: o abando escolar precoce, definiram-se
metas, um conjunto de atividades, o perfil do aluno e um modelo de Governação – a Governação Integrada.
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Maria Minas
[ComParte - Fundação Maria Rosa]
O ComParte – Fundação Maria Rosa é um projeto de âmbito nacional focado no envolvimento cívico e na transformação social, desenvolvido em
parceria com a organização norueguesa Forandringsfabrikken.
Através de metodologias participativas, os cidadãos colaboram na construção e contínuo desenvolvimento das estruturas da sociedade de que fazem parte e assumem o papel de Prós, ao partilharem o seu conhecimento
e sugestões com Decisores.
Somando diferentes fontes de informação as tomadas de decisão são enriquecidas. Todos nos envolvemos e somos reconhecidos como parte importante na construção de estruturas da sociedade que funcionam no seu
melhor.
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Joana Carvalho
[Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo]
A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) surge como
promotora da candidatura designada Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIICIE LT), financiada pelo Fundo Social Europeu no âmbito do Portugal 2020 – Alentejo 2020, tendo
como parceiros 10 Municípios da Lezíria do Tejo: Município de Almeirim,
Município de Alpiarça, Município da Azambuja, Município de Benavente,
Município do Cartaxo, Município da Chamusca, Município de Coruche,
Município da Golegã, Município de Salvaterra de Magos e o Município de
Santarém e os respetivos 19 Agrupamentos de Escolas.
O PIICIE LT baseia-se num modelo integrado de intervenção caracterizado por um conjunto de ações que intenciona a melhoria objetiva dos
resultados, o acesso a melhores ferramentas para um futuro empreendedor e socioeconomicamente estimulante, a partilha do território como
forma de valorização do ensino e da aprendizagem e globalização, entre
outras formas de fomentar o conhecimento e o sucesso educativo.
Deste modo definiu-se um planeamento estratégico para o triénio 20172020, com vista à implementação convergente de uma educação positiva,
uma educação inovadora, criativa e de excelência, como estratégia de um
desenvolvimento económico e social da Lezíria do Tejo para combater o
abandono, o insucesso escolar e promover o sucesso educativo.
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A visão do modelo de intervenção assenta no propósito “Lezíria Inspiring the Future”, tendo em conta que as atividades propostas preconizam
um impacto a médio e longo prazo, através da execução dos seguintes
eixos: Observatório 3i da Educação da Lezíria do Tejo, Educação Positiva
e Educação pela Inovação.
Pretende-se que este investimento na educação na Lezíria do Tejo possa
conduzir a uma igualdade de acesso ao ensino e a qualidade e eficiência
da educação e formação, centrando a sua metodologia no aluno e nas
respostas que necessita através de uma perspetiva socioconstrucionista.
Pretende-se diminuir a distância entre a realidade e a padronização do
conhecimento, através de uma imprescindível atuação conjunta, num esforço coletivo de participação, articulação e de sinergia com a comunidade local, assente num modelo de educação territorial que fomente nas
gerações futuras uma cidadania ainda mais ativa, participada, responsável
e equilibrada, abrangendo áreas desde a aprendizagem, a criatividade e a
inovação, a inteligência emocional, competências para a vida, tecnologias,
incluindo percursos de aprendizagens formais, não formais e informais.
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Juliana Tibau
[Luta pela Paz]
A Luta pela Paz (LPP) foi criada em 2000, no Complexo da Maré, Rio de
Janeiro, como resposta comunitária ao crime e à violência. Atualmente, a
LPP é uma organização global que utiliza boxe e artes marciais combinados com educação e desenvolvimento pessoal com o propósito de apoiar
jovens a realizar plenamente seu potencial. Anualmente, as Academias do
LPP, estabelecidas no Rio de Janeiro e em Londres, atendem diretamente
mais de 3.000 jovens.
Ao longo dos últimos dezessete anos, a Luta pela Paz desenvolveu uma
metodologia inovadora para acessar e engajar jovens em comunidades
de baixa renda através de uma combinação integrada de abordagens e
serviços nas áreas de esporte, educação, suporte social, empregabilidade
e liderança juvenil.
Nos últimos anos, além da forte ampliação do trabalho local no Rio de
Janeiro e em Londres, a LPP tem se dedicado ao desenvolvimento de
projetos de impacto coletivo na Jamaica e África do Sul e à formação da
Aliança Global por meio do treinamento e fortalecimento de mais de 160
organizações, em 25 países.
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Listagem
de entidades
aderentes

A

ACES Lisboa Central
ACM - Alto Comissariado para as Migrações
Administração Regional de Saúde do Centro – ACES Pinhal Litoral
AEFIL - Associação para a Educação Filantrópica
AEP - Associação Empresarial de Portugal
Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde
Agrupamento de Escolas de Felgueiras
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro
Agrupamento de Escolas de Santo André
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó
Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira
Agrupamento de Escolas Gaia Nascente
Agrupamento de Escolas José Régio
Agrupamento Escolas de Colos
Agrupamento Escolas de Romeu Correia
Agrupamento Escolas Vila Nova de Milfontes
Amigluz - Associação dos Amigos da Luz
Associação dos Amigos da Pontemieiro
Associação JN Solidário
Associação Lusofonia Cultura e Cidadania
Artistas de Gaia - Cooperativa Cultural, C.R.L.

Between - Partnerships 4 Development

B
C

 âmara Municipal da Amadora
C
Câmara Municipal da Nazaré
Câmara Municipal da Praia da Vitória
Câmara Municipal da Trofa - CLAS da Trofa
Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Câmara Municipal de Alijó
Câmara Municipal de Bombarral
Câmara Municipal de Braga
Câmara Municipal de Celorico da Beira
Câmara Municipal de Cinfães
Câmara Municipal de Cuba
Câmara Municipal de Esposende
Câmara Municipal de Estarreja
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 âmara Municipal de Faro
C
Câmara Municipal de Figueira da Foz
Câmara Municipal de Gaia
Câmara Municipal de Góis
Câmara Municipal de Gondomar
Câmara Municipal de Grândola
Câmara Municipal de Lousada
Câmara Municipal de Marco de Canaveses
Câmara Municipal de Matosinhos - Rede Social de Matosinhos
Câmara Municipal de Mértola
Câmara Municipal de Monção
Câmara Municipal de Nelas
Câmara Municipal de Odemira
Câmara Municipal de Odivelas
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Câmara Municipal de Ovar
Câmara Municipal de Palmela
Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra
Câmara Municipal de Penela
Câmara Municipal de Setúbal
Câmara Municipal de Torres Vedras
Câmara Municipal de Vila do Porto
Câmara Municipal de Vila Verde
Cáritas Interparoquial de Castelo Branco
CEAUP - Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto
CEBI – Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca
Clube Rik&Rok
Comissão de Melhoramentos de Azeméis
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Albergaria-a-Velha
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens
Comité Olímpico de Portugal
Confraria da Urtiga
Conselho Local de Ação Social do Barreiro

E

 duChiado Hotel/Escola
E
Escola Fernão Mendes Pinto
Escola Mágica
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Externato Cooperativo da Benedita - Instituto Nossa Senhora da Encarnação
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F

 PCEUP - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto
F
FREE TO BE
Freguesia de Alpiarça
Fundação Gonçalo da Silveira
Fundação Manuel António da Mota

G

 rupo de Trabalho DesGov - Forum GovInt
G
Grupo de Trabalho Transversal Participação e Abordagens Colaborativas - Forum
GovInt
Grupo de Voluntariado UAlg V+, Universidade do Algarve

I

I nstituto Educativo Padre Afonso Luisier S.J.
Instituto Superior de Engenharia - Universidade do Algarve

L

LEQUE - Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais

MatosinhosHabit, E.E.M

M
N

 oite Saudável das Cidades do Centro de Portugal
N
NOW_ No Office Work

P

 ais e Encarregados de Educação - Escola Básica Quinta da Condessa
P
Pais-em-Rede (Núcleo de Grândola)

R

Rede de Instituições de Ensino Superior Salutogénicas

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Universidade da Beira Interior
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Iniciativas que
já aderiram ao
Ano Nacional da
Colaboração

Angra do
Heroísmo

PMI - Plano Municipal para a Igualdade
[Câmara Municipal da Praia da Vitória]
n

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

A igualdade é levada a sério por aqui!
No início de 2019 o Município da Praia da Vitória irá apresentar publicamente o PMI - Plano Municipal para a Igualdade, “que pretende ser aplicado
efetivamente, não ficando apenas pela sua concretização no papel. Um plano
que pretende ser exequível e que faça a diferença na vida das pessoas”. Através
do estabelecimento de mecanismos de cooperação e parceria com diversas entidades do concelho, o PMI inclui a criação de instrumentos que permitam a
implementação de boas práticas na promoção da igualdade, nomeadamente
através da realização de várias ações de sensibilização e formação.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Câmara Municipal da Praia
da Vitória (entidade promotora), PSP local, o Centro Comunitário de São
Brás, a Cooperativa Praia Cultural, o Lar Dom Pedro V, o Núcleo de Ação
Social da Praia da Vitória, a CPCJ da Praia da Vitória, a Cáritas da Ilha
Terceira, o Centro de Apoio à Deficiência da Praia da Vitória, Escolas do
Concelho, a Direção Regional de Solidariedade Social, o Centro de Saúde
da Praia da Vitória, a Agência para a Qualificação Emprego e Trabalho de
Angra do Heroísmo e a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória.
Inspire-se e conheça mais sobre o Plano Municipal para a Igualdade do
Município da Praia da Vitória empenhado em desenvolver a colaboração
em nome de uma sociedade mais igualitária.
295 540 200 ▲ geral@cmpv.pt
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Aveiro

Ações para integrar a comunidade
[Município de Oliveira de Azeméis]
n COOPERAÇÃO

E DESENVOLVIMENTO

O Município de Oliveira de Azeméis, propõem um conjunto de ações
que permitem uma melhor integração entre a comunidade. Estas ações
e atividades propostas abrangem todas as freguesias do concelho de Oliveira de Azeméis.
Ação 1 - Projeto SOLIDNÃO:
Estruturação e desenvolvimento de um projeto envolvendo as instituições/entidades locais, estruturas de parcerias específicas e comunidade
com vista a um trabalho inovador, otimizando recursos e o espírito colaborativo entre todos, para combater problemas sociais emergentes, nomeadamente: o isolamento social e a solidão que afetam de forma especial
as pessoas idosas.
Ação 2 - Publicação de um Livro:
Estruturação e dinamização de projeto envolvendo pessoas do concelho
de Oliveira de Azeméis, das diferentes freguesias, que marcaram a história
dessa comunidade.
Ação 3 - Sistema de Gestão, angariação e partilha de recursos:
Criação e operacionalização de plataforma ou outro sistema que promova
e facilite quer a gestão quer a angariação de bens para resposta às necessidades, bem como ao nível da sua dinâmica e interação/partilha, em prol
das famílias em situação de privação/vulnerabilidade social.
Ação 4 - Sistema Integrado Intervenção:
Criação de um sistema integrado de intervenção social para dinamização
do trabalho em rede em dois níveis:
C
 omissões Sociais das Freguesias: reforço e acompanhamento efetivo das
CSF e das atividades por elas promovidas, bem como promoção da colaboração entre as diferentes entidades que atuam nos territórios;
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C
 om as IPSS: promoção do trabalho colaborativo entre as IPSS, envolvendo técnicos e dirigentes.

Esta iniciativa resulta da colaboração entre MOA, Núcleo Executivo da
Rede Social, Instituições Sociais, a Segurança Social, Comissões Sociais
de Freguesia, Juntas de Freguesia, Conselho Municipal Sénior e a GNR.
Inspire-se e conheça mais sobre as propostas do Município de Oliveira de
Azeméis, focado em atender e envolver os munícipes, contribuindo para
uma comunidade mais feliz e mais próxima.
256 600 600 ▲ redesocial@cm-oaz.pt ▲ http://www.cm-oaz.pt
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Campanha de prevenção de maus tratos infantis
[Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Albergaria-a-Velha]
n DIREITOS

HUMANOS

A prevenção e a proteção contra maus tratos infantis são um assunto
de todos!
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Albergaria-a-Velha vai
organizar em abril de 2019 uma campanha de prevenção de maus tratos
infantis através da sensibilização de toda a comunidade para esta situação,
de forma a detetar possíveis casos. Para este efeito, a Comissão conta com
a participação de várias entidades, sendo que cada uma contribuirá com
ações específicas e definirá os projetos com vista a envolver e impactar a
sociedade civil.
No âmbito da Campanha serão realizadas 3 atividades:
Laço Azul
A Campanha de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância é, internacionalmente, associada ao Laço Azul. Cada parceiro, durante o mês de abril,
organiza e dá visibilidade ao Laço Azul e à história que lhe está associada,
na sua comunidade/freguesia, divulgando as entidades que podem atuar
na proteção das crianças.
Objetivos:
C
 riar impacto na sociedade civil;
A
 lertar e sensibilizar a comunidade para a problemática dos Maus-Tratos
na Infância;
A
 umentar a responsabilidade da comunidade na deteção e comunicação de
situações de Maus-Tratos;
P
 revenir e favorecer a intervenção precoce em situações de Maus-Tratos.
E
 sta iniciativa conta com a organização de um calendário único, de âmbito municipal, com todas as ações previstas coordenado pela CPCJ de
Albergaria-a-Velha.
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Dia Azul
Data: 24/04/2019
Em todo o Concelho, os parceiros dinamizam o Dia Azul. Todos os munícipes são convidados a vestir uma peça de roupa azul, nesse dia. As
entidades aderentes responsabilizam-se, internamente, pela dinamização
e divulgação do Dia Azul.
No Mercado Municipal, dinamiza-se uma ação de sensibilização/informação à comunidade: distribuição de laços azuis; divulgação dos contactos da CPCJ; informação sobre as entidades que atuam na proteção
da criança; informação sobre as formas de comunicação de situações de
perigo vividas pelas crianças.
Objetivos:
C
 riar impacto na sociedade civil;
A
 lertar e sensibilizar a comunidade para a problemática dos Maus-Tratos
na Infância;
A
 umentar a responsabilidade da comunidade na deteção e comunicação de
situações de Maus-Tratos;
P
 revenir e favorecer a intervenção precoce em situações de Maus-Tratos.

EU Ativo
As crianças e jovens, com o apoio dos estabelecimentos de ensino que
frequentam, projetam, implementam e desenvolvem, no mês de abril,
atividades associadas à prevenção dos Maus-Tratos na Infância.
Objetivos:
A
 umentar a participação das crianças e jovens, incentivando a que sejam
autores na promoção dos seus próprios direitos e na sua própria proteção;
P
 romover a motivação das crianças e jovens para que sejam sujeitos ativos
na construção de uma comunidade promotora dos direitos humanos.
Aliam-se ainda os objetivos:
A
 lertar e sensibilizar a comunidade para a problemática dos Maus-Tratos
na Infância;
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A
 umentar a responsabilidade da comunidade na deteção e comunicação de
situações de Maus-Tratos;
P
 revenir e favorecer a intervenção precoce em situações de Maus-Tratos.

Esta iniciativa resulta da colaboração entre o Município, estabelecimentos de ensino, associações de pais, IPSS, CLDS, associações culturais e
recreativas, associações desportivas e comércio local.
Esta iniciativa conta com a organização de um calendário único, de âmbito
municipal, com todas as ações previstas coordenado pela CPCJ de Albergaria-a-Velha. Inspire-se nesta campanha focada na prevenção e proteção e conheça mais sobre o trabalho desenvolvido pela CPCJ de Albergaria-a-Velha.
961 348 964 ▲ cpcj@cm-albergaria.pt ▲ http://www.cm-albergaria.pt/
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Festa da Flor
[Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro]
n

EDUCAÇÃO

Os alunos da Escola Dr. Fernando Peixinho levam a História pelas
ruas de Oiã!
No âmbito da Festa da Flor, promovida pela Junta de Freguesia de Oiã, o
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro aceitou o desafio de colaborar neste momento de partilha de várias competências!
Cada turma selecionou uma época histórica que apresentará, com traje
e instrumental da época, num desfile pelas ruas da localidade. Os alunos
mostram ainda preocupações ambientais ao fazerem os seus trajes com
material reciclado, reaproveitado ou reutilizado. Esta festa contará com
a participação das instituições locais, da população e dos representantes
do comércio, juntos no esforço de promover as relações comunitárias, o
cuidado pelo ambiente e o desenvolvimento económico-social de Oiã. A
iniciativa decorrerá na data de comemoração da elevação de Oiã a Vila.
Esta festa contará com a participação das instituições locais (instituições
particulares de solidariedade social), da população, dos representantes do
comércio, junta de freguesia, escolas e associação de pais e encarregados
de educação, no esforço de promover as relações comunitárias, o cuidado
pelo ambiente e o desenvolvimento económico-social de Oiã.
Inspire-se nesta iniciativa em que, numa grande partilha, cada um dá o
que tem de melhor para mostrar!
234 747 747 ▲ director@aeob.edu.pt ▲ http://www.jf-oia.pt
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Forum Temático
[Comissão de Melhoramentos de Azeméis]
n

ENVELHECIMENTO

Azeméis dinamiza atividades para o público sénior!
Atividades sócio-recreativas promovidas em conjunto pelas IPSS’s do
Concelho de Oliveira de Azeméis, com valência dirigida à população idosa com o objetivo de promover o convívio nesta geração e um envelhecimento ativo. São atividades nas mais diversas áreas, desde o desporto,
teatro, convívios, passeios e jogos de mesa.
Estas atividades são planeadas em conjunto numa reunião anual, onde se
define quem e como se organizam as atividades.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Comissão de Melhoramentos de Azeméis, o Centro de Terceira Idade de S. Roque, o Lar S. Miguel,
a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Azeméis, o Centro Social
e Paroquial de Nogueira do Cravo, o Centro Social e Paroquial de Macinhata da Seixa, a Obra Social de S. Martinho da Gândara, o Centro
Social de Loureiro, Obra Missionária - Lar Santa Teresinha, a Fundação
Manuel Brandão, a Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro, Comossela, o Centro Social Pinheiro da Bemposta, Centro Social Dr.ª Leonilda,
o Centro Infantil de Cesar.
Inspire-se no projeto da Comissão de Melhoramento de Azeméis que
quer contribuir para uma vida com mais dinamismo para esta geração.
256 682 524 ▲ melhorament_azemeis@sapo.pt
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Matinés Dançantes
[Câmara Municipal de Estarreja]
n

ENVELHECIMENTO

Quem disse que domingo é dia de descanso? Para as famílias e os séniores de Estarreja este é o dia das Matinés Dançantes – uma tarde de
animação musical e baile.
Numa dinâmica colaborativa a Câmara Municipal de Estarreja proporcionará aos seus residentes esta atividade lúdica que pretende promover a
interação entre a comunidade e a atividade da terceira idade, prometendo que festa não faltará!
Esta iniciativa resulta da colaboração entre Instituições Particulares de
Solidariedade Social e o Município de Estarreja.
Inspire-se nestas Matinés Dançantes para que, colaborando, todos os dias
possam proporcionar mais alegrias.
234 850 600 ▲ atavares@cm-estarreja.pt
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Mostra Social 2019
[Município de Ovar]
n

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Município de Ovar quer pôr todos a colaborar!
Pretende-se a realização de uma Mostra Social que preconize o intercâmbio entre todas as instituições sociais do concelho e a sociedade civil, promovendo o meritório trabalho desenvolvido pelas mesmas e a partilha de
experiências e boas práticas.
A IIIª Edição desta Mostra Social visa, entre outros objetivos, contribuir
para a colaboração de todas as entidades na realização de atividades de
cariz social e cultural tendo por base o trabalho em rede. É um evento
dinâmico e interativo, que tem por base os valores sociais ou um valor
social selecionado e que conta com a dinamização, por parte das instituições participantes, de ações como:
W
 orkshops/ateliês temáticos;
A
 teliês dirigidos à população infantojuvenil;
A
 tividades culturais e desportivas;
A
 nimação musical.

Tem, ainda, subjacente as seguintes dinâmicas:
P
 assaporte com Valor(es) que dá a oportunidade aos visitantes de participar num sorteio para atribuição de um prémio. Para tal, cada visitante tem
que percorrer todos os stands das instituições, garantindo assim o respetivo
carimbo no documento, para além de ter de participar, no mínimo, em 2
atividades que constem do programa;
A
 iniciativa “Valores em Ação”, através da qual cada instituição, no seu
stand, identifica uma ou mais necessidades e o respetivo custo para captar
ajuda para a sua resolução, quer por parte do tecido empresarial, quer por
parte da comunidade em geral;
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U
 ma atividade pensada e trabalhada por todos os participantes simbolizando o trabalho em rede.

Esta iniciativa resulta da colaboração entre instituições concelhias de cariz
social e a Unidade de Cuidados na Comunidade de Ovar (UCC).
256 581 387 ▲ divisocial@cm-ovar.pt
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O Vale Mágico: sustentabilidade e
cooperação no desenvolvimento da região
[Associação dos Amigos da Pontemieiro]
n

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Aveiro une-se pelo desenvolvimento distrital!
No âmbito do Ano Nacional da Colaboração 2019, a Associação dos
Amigos da Pontemieiro desafia todas as associações da região a reunirem-se e debaterem sobre o futuro da região, estimulando a sua evolução na
componente educacional, sociocultural, ambiental e económica através
de um desenvolvimento sustentável e com preocupações ambientais:
I dentificar e criar uma base de dados onde serão identificadas as sinergias
existentes entre as entidades envolvidas;
D
 efinir objetivos comuns de atuação através de trabalho em rede;
C
 riar uma agenda comum que permita a implementação dos objetivos definidos;
C
 riar uma plataforma de comunicação que permita o trabalho em rede;
D
 efinir procedimentos de atuação para fortalecer o trabalho em rede.

Através da partilha de sinergias e criação de estímulos pretende-se promover
uma consciência coletiva que leve, de uma forma organizada, ao desenvolvimento social da região, projetando um futuro e uma sociedade evoluída,
preservando a sua identidade cultural, mas melhorando a qualidade de vida.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre todas as associações do Concelho
de Vale de Cambra, Juntas de Freguesia do Concelho de Vale de Cambra,
gabinetes e serviços municipais da Câmara Municipal de Vale de Cambra e
entidades privadas de promoção e desenvolvimento do concelho.
Inspire-se na proposta do Vale Mágico que a todos convida para participarem no desenvolvimento sustentável da região.
917 489 742 ▲ associacaoamigospontemieiro@gmail.com
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Projeto AtivIDADE / Ginástica Sénior
[Câmara Municipal de Estarreja]
n

ENVELHECIMENTO

Estarreja não pára… nem na terceira idade!
A Câmara Municipal e a Rede Social de Estarreja não querem deixar parados
os seus séniores, por isso, planearam aulas de gerontomotricidade para promoção de uma atividade física regular para a terceira idade do Município.
O Projeto AtivIDADE não deixa que a idade impeça a atividade, por isso
atua, em colaboração, na área do envelhecimento saudável, permitindo a
melhoria da qualidade de vida dos séniores.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre Instituições Particulares de
Solidariedade Social e o Município de Estarreja.
Inspire-se na gerontomotricidade do Município de Estarreja e não perca
a sua atividade!
234 850 600 ▲ atavares@cm-estarreja.pt
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Viagens pelo Mundo
[Câmara Municipal de Estarreja]
n

ENVELHECIMENTO

Já pensou em dar a volta ao mundo sem sair do sofá?
Pois bem, esta é a experiência que a Câmara Municipal de Estarreja, em
parceira com a rede social do município, pretende dar aos séniores!
Num esforço conjunto as entidades organizarão uma tarde de animação
para a terceira idade onde lhes proporcionarão conhecer a cultura, os hábitos e os costumes de diversos países do mundo! Esta atividade contará
com uma encenação sobre o país onde recrearão a sua cultura, música e
gastronomia, permitindo aos idosos conhecer a realidade de diversas partes do mundo sem sair do seu conforto.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre Instituições Particulares de
Solidariedade Social e o Município de Estarreja.
Inspire-se nesta iniciativa colaborativa que através do empenho e originalidade ultrapassa os obstáculos da geografia!
234 850 600 ▲ atavares@cm-estarreja.pt
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Workshop de Gestão do Orçamento
Familiar
[Câmara Municipal de Estarreja]
n

ENVELHECIMENTO

A Câmara Municipal de Estarreja, em parceira com a rede social, mostra-nos como é possível poupar!
O desafio da gestão do orçamento familiar é difícil e por isso a Câmara Municipal quer ajudar os estarrejenses a ter um outro olhar sobre as
suas receitas e despesas para que, através de dicas e sugestões, possam aumentar esta diferença no final do mês. Porque a colaborar é melhor, com
a ajuda de todos é possível!
Esta iniciativa resulta da colaboração entre Instituições Particulares de
Solidariedade Social e o Município de Estarreja.
Inspire-se nesta colaboração que certamente melhorará o nível de vida
das famílias do Município de Estarreja.
234 850 600 ▲ atavares@cm-estarreja.pt
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Beja

Atividades no âmbito da Cidadania
[Agrupamento de Escolas de Colos]
n

EDUCAÇÃO

Ciente de que o futuro das novas gerações depende de toda a sociedade,
o Agrupamento de Escolas de Colos está empenhado em desenvolver o
conceito de Cidadania na prática, através de um conjunto de atividades a
desenvolver por todos os alunos no âmbito das disciplinas de Cidadania e
Desenvolvimento. De acordo com os Planos de Turma e Plano Anual de
Atividades do Agrupamento, estes são os objetivos desta iniciativa:
P
 romover a aquisição por parte dos alunos de competências e conhecimentos de cidadania;
I ncentivar os alunos a adotarem atitudes reveladoras de empenho, responsabilidade e perseverança no sentido de superarem as suas dificuldades cidadania democrática e a participação na Comunidade;
F
 omentar a adoção por parte dos alunos de comportamentos ambientalmente sustentáveis e incentivar à preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes da escola;
I ncentivar os alunos a cumprirem, de forma cabal, os deveres dos alunos,
consagrados no Regulamento Interno do agrupamento, bem como no Estatuto do Aluno e Ética escolar;
E
 nvolver os pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos, numa perspetiva de colaboração com vista ao seu desenvolvimento
integral;
P
 romover a capacitação do pessoal docente e não docente com as ferramentas necessárias para a educação para a Cidadania;
P
 romover uma cultura de escola que conduza à obtenção da sustentabilidade ambiental.

Esta é uma iniciativa colaborativa em função da parceria entre a Comunidade Educativa, nomeadamente a Associação de Pais, a Autarquia e
pessoas singulares.
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Inspire-se nesta missão de transmitir aos alunos o sentido da palavra “Cidadania” e conheça melhor o trabalho do Agrupamento de Escolas de
Colos.
283 650 000 ▲ direcao@aecolos.pt ▲ http://agcolos.drealentejo.pt
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Como Utilizar o Extintor e Workshop
“Suporte Básico de Vida”
[Município de Cuba]
n

PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

Aprender a prevenir!
O Município de Cuba vai dinamizar dois workshops para ajudar a comunidade a saber como reagir em situações de risco.
Workshop “Como Utilizar o Extintor?”
O objetivo passa essencialmente por dotar o formando de conhecimentos e práticas necessárias para compreender os fenómenos de combustão,
através da identificação do tipo e classes de fogo, da seleção dos agentes e
processos de extinção.
Workshop “Suporte Básico de Vida”
Esta ação pretende dotar o formando de competências para abordar a
vítima em segurança, reconhecer a pessoa inconsciente em paragem cardiorrespiratória e saber quando pedir ajuda.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre o Município de Cuba, o Agrupamento de Escolas de Cuba e os Bombeiros Voluntários de Cuba.
Inspire-se no cuidado que o Município tem em incutir conhecimento
preventivo na comunidade e saiba como pode envolver-se.
284 419 900 ▲ geral@cm-cuba.pt ▲ https://www.cm-cuba.pt
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Fórum Social de Mértola
[Câmara Municipal de Mértola]
n

SAÚDE

Aprender dialogando…
Como resultado de uma colaboração entre as entidades da Rede Social,
em março de 2019 vai decorrer uma nova edição do Fórum Social de
Mértola, que pretende ser um espaço de reflexão e discussão sobre temas
cruciais ao desenvolvimento saudável do concelho e sobre temas problemáticos com o intuito de identificar conjuntamente potenciais soluções,
divulgando projetos inovadores e boas práticas, que sejam replicáveis e
indutores de novos caminhos que concorram para o desenvolvimento
social local.
Simultaneamente, procura também fomentar o trabalho colaborativo e a
reflexão sobre metodologias inovadoras de intervenção.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Câmara Municipal de Mértola, a Santa Casa da Misericórdia de Mértola, a Unidade Local de Saúde
do Baixo Alentejo e o Núcleo de Voluntariado de Mértola.
Inspire-se e conheça mais sobre o trabalho da Rede Social de Mértola.
286 610 100 ▲ geral@cm-mertola.pt
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Juntos aprendemos e Ensinar é a melhor
forma de aprender
[Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes]
n

EDUCAÇÃO

No Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes o foco está em
gerar impacto na forma de aprender.
O projeto “Juntos aprendemos” é um projeto de colaboração com a comunidade educativa, as instituições da comunidade e as famílias. Este
projeto pretende melhorar os comportamentos, valorizando as aprendizagens sociais e relacionais e o exercício responsável da cidadania, assim
como dinamizar a interação escola/família/comunidade.
O projeto “Juntos aprendemos”, que se concretiza com a constituição de
um clube comunitário de educação não formal, tem vindo a aumentar o
número de ateliers desenvolvidos, sendo este ano letivo constituído por atelier de leitura e escrita, de TIC, de teatro, de canto, de Inglês e de lavores.
Os elementos do clube comunitário são ainda convidados a participar nas
diversas atividades/projetos pedagógicos em desenvolvimento no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, garantindo assim a participação ativa e a colaboração entre os vários públicos existentes nesta
comunidade educativa.
O projeto “A melhor maneira de aprender é a ensinar” tem como objetivo
a melhoria dos resultados escolares dos alunos, pelo que propõe uma mudança estrutural nas práticas pedagógicas, potenciando as estratégias ativas e colaborativas como a pedagogia de projeto, a pedagogia partilhada
e diferenciada, a utilização de assembleias de turma semanais e de escola
mensais, constituindo-se estas como estruturas reguladoras de comportamentos e aprendizagens e ainda promovendo junto dos docentes a autoformação cooperada e a cooperação educativa.
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A iniciativa resulta da colaboração entre o Agrupamento de Escolas de
Vila Nova de Milfontes, o Município de Odemira e a Junte de Freguesia
de Vila Nova de Milfontes.
Inspire-se nestes projetos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de
Milfontes que querem contribuir o aumento da escolaridade da população de Odemira.
283 990 120 ▲ diretora.milfontes@gmail.com
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Renovação da Unidade Domiciliária de
Cuidados Paliativos de Mértola
[Câmara Municipal de Mértola]
n

SAÚDE

Encurtar distâncias!
O Município de Mértola tem uma Unidade Domiciliária de Cuidados
Paliativos, que através de equipas multidisciplinares, presta apoio e aconselhamento diferenciado em cuidados paliativos ao domicílio. O projeto
resulta da colaboração entre a autarquia, a Santa Casa da Misericórdia de
Mértola, a ULSBA (Unidade Local Saúde do Baixo Alentejo) e o Núcleo
de Voluntariado de Mértola.
Em 2019 a Unidade será completamente renovada com o objetivo de
chegar a um maior número de doentes, o mais cedo possível. Prevê-se
também a criação de um manual dedicado às famílias/cuidadores dos
utentes, que incluirá imagens relativas ao posicionamento dos utentes
para um maior conforto e orientações básicas para auxiliar o cuidador na
prestação de cuidados no domicílio.
Inspire-se e conheça mais sobre este projeto que quer chegar mais perto
de quem precisa.
286 610 100 ▲ geral@cm-mertola.pt
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Workshop Moura Salúquia - Associação de
Mulheres no Concelho de Moura
[Câmara Municipal de Mértola]
n

SAÚDE

Abaixo a Violência!
A Câmara Municipal Mértola em colaboração com a Moura Salúquia Associação de Mulheres do Concelho de Moura, promove em março de
2019 um conjunto de workshops e de ações de sensibilização sobre violência no namoro, igualdade de género, atendimento de 1.ª linha a vítimas de violência doméstica, e a importância da criação, desenvolvimento
e manutenção de redes de parceria e colaboração intra e interorganizacional e multissetorial para respostas mais eficazes e eficientes.
Inspire-se e conheça mais sobre o trabalho que o Município de Mértola
tem vindo a desenvolver nesta área.
286 610 100 ▲ geral@cm-mertola.pt
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Braga

Atividades Filantrópicas desenvolvidas pela
instituição para a promoção da solidariedade
e sensibilização para as causas sociais
[AEFIL - Associação para a Educação Filantrópica]
n

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Gostava de ajudar mais e de fazer mais donativos, mas acaba por
não o fazer porque não tem acesso ao seguimento que é dado à sua
doação? Os Donation Trackers têm uma solução!
O objetivo dos Donation Trackers é rastrear as suas doações.
Ao doar pela plataforma online, na Donation Tracker, os benefícios são
duplos, permitindo:
R
 eceber um feedback semanal sobre como o dinheiro acrescentou valor à
vida do beneficiário.
E
 stabelecer uma conexão emocional com o beneficiário, ao receber fotografias e vídeos semanais, cartas, desenhos e peças de arte feitas pelo mesmo.

Ao entrar no website, o visitante poderá encontrar duas páginas:
PRIMEIRA PÁGINA:
Na primeira página, está disponível uma lista de pessoas que precisam de
ajuda, espalhadas pelo mundo.
Está estabelecida uma parceria com uma associação no Camboja chamada
SBB, com a Habitat for Humanity e com a Pais em Rede, que permite encontrar as melhores pessoas alvo de doações. Depois de escolher o beneficiário, a pessoa poderá decidir o valor e a duração da doação.
Nessa mesma secção, existe um case study que explicará exatamente como
funciona este rastreio.
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SEGUNDA PÁGINA:
A segunda área do website chama-se SOS.
Esta página permitirá que os doadores, após um desastre natural específico,
doem dinheiro através da plataforma para apoiar esta causa em particular.
Os Donation Trackers convertem o dinheiro em materiais através de compras, como equipamentos de construção, e nesse momento, é fornecido um
rastreio de cada doação (exatamente como acontece na primeira área, fornecendo declarações semanais detalhadas que explicam como é que a doação
está a ser aplicada).

Esta iniciativa resulta da colaboração entre os Voluntários do Camboja,
que pertencem ao CLIB - Colégio Luso Internacional de Braga.
Inspire-se neste trabalho empreendedor que os alunos do 12º ano do CLIB
– Colégio Luso Internacional de Braga fazem na Donation Trackers.
253 67 960 ▲ amanda.chohfi@clib.pt
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Ativo+
[Câmara Municipal de Esposende]
n

ENVELHECIMENTO

Se a vida está nas nossas mãos, por que não tirar o melhor dela?
Ativo+ é um programa direcionado para a comunidade sénior e visa a
promoção da longevidade, possibilitando a continuidade da sua participação na vida social, cultural e cívica, proporcionando a oferta de iniciativas que promovam a sua integração através de atividades desportivas,
culturais, sociais, artísticas e recreativas. O programa conta com o envolvimento de uma rede diversificada de parceiros locais em Esposende, que
procuram dar respostas mais integradas e socialmente participativas às
necessidades da comunidade e às diversas atividades propostas.
Assim, são congregadas 16 entidades públicas e privadas, promotoras deste programa.
A problemática do envelhecimento é prioritária no contexto do Diagnóstico Social de Esposende, sendo o isolamento um dos principais problemas identificados nesta faixa etária. Deste modo, é proposto uma intervenção social colaborativa através de respostas nas diversas áreas com
atividades relacionadas com a expressão artística, social e comunitária, e
que proporcionem a ocupação útil do tempo e uma função social reconhecida pela comunidade.
Na promoção desta estrutura colaborativa, estão reunidas 32 entidades
para uma intervenção articulada e integrada, orientada por alguns eixos
como participação social, estimulação cognitiva, motricidade e coordenação motora, patenteada nas 30 atividades, que abrangem um universo de
cerca de 8.000 participações. O Ativo+ resulta da congregação de esforços
e dinâmicas, e é suportado por planeamento concertado e transparente
em contexto de parceria que carácteriza o funcionamento da Rede Social.
Tem sido notório o envolvimento da comunidade, no sentido de que o
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mesmo se constitua como uma organização sustentável, e que se suporte
em valores preponderantes na promoção de um envelhecimento ativo.
Em 2019 o município ambiciona implementar um Conselho Consultivo no território, assumindo-se como um espaço público que potencie a
participação e o debate, no sentido de garantir a plena integração cívica e
social dos cidadãos, articulando com as diversas instituições com responsabilidades no território e com as gerações.
Inspire-se e conheça mais sobre este projeto que está a inspirar os mais
velhos a adotarem um estilo de vida mais ativo, proporcionando a energia
vital para se sentirem mais felizes e viverem melhor.
962 668 741 ▲ accaosocial@cm-esposende.pt
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Braga une-se na preservação da
água – connosco colaboração é inovação
[Câmara Municipal de Braga]
n

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Braga prepara-se para dizer NÃO às garrafas de água de plástico!
A necessidade de proteção do meio ambiente é cada vez mais urgente e o
Município de Braga está consciente disso. Já conhece a nova iniciativa da
Câmara Municipal de Braga?
Todos os Pelouros da Câmara, em colaboração, irão levar a cabo as suas
ações do ano 2019 tendo sempre presente a necessidade de minimizar a
utilização de garrafas de água de plástico. Assim, a Câmara Municipal, as
escolas, as empresas municipais, instituições e associações do concelho,
irão ser parceiros ativos neste desígnio. Deste modo, o próximo ano irá
ser proclamado “Ano da Água” no município e na cidade, quer na promoção da água da torneira, quer na sua utilização sustentável.
Inspire-se nesta iniciativa tão pertinente e desafiadora que o Município
de Braga está a desenvolver e saiba como contribuir para evitar a utilização de plástico no seu dia a dia.
253 203 150 ▲ geral@cm-braga.pt
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Criação de um Conselho Consultor Sénior
[Câmara Municipal de Vila Verde]
n

ENVELHECIMENTO

A Câmara Municipal de Vila Verde promove o Ageing in Place no município, ou seja, a possibilidade dos idosos continuarem a viver em
casa e na comunidade com segurança, independência e conforto!
Em parceria com a GNR, Bombeiros, Cruz Vermelha e outras entidades
do território, Vila Verde vai inovar na criação de um Conselho Consultor
Sénior.
Neste Conselho deverão ser representadas por um lado as entidades com
intervenção no território e, por outro, pessoas com capacidade para mobilizar a sociedade civil. Este Conselho tem como objetivos a promoção
dos direitos das pessoas idosas, a promoção da solidariedade de proximidade entre pares, a elaboração de um diagnóstico de necessidades e de um
plano de ação.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre o Município de Vila Verde, a
GNR, os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, a Proteção Civil, a Cruz
Vermelha Portuguesa, IPSS do concelho e Juntas de Freguesia.
Inspire-se e saiba mais sobre esta iniciativa onde a idade é admirada e cuidada.
253 323 002 ▲ rede-social@cm-vilaverde.pt
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Fórum de Práticas Colaborativas
[Câmara Municipal de Esposende]
n

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Por uma economia mais circular!
Dinamizada pela Loja Social de Esposende, a Plataforma Colaborativa
de Esposende procura promover um novo paradigma societal, capaz de
fomentar mudanças basilares de comportamento e modos de pensar dos
cidadãos, contribuindo para uma sociedade mais sustentável e inclusiva.
Assim, prevê a possibilidade de doação e troca de todo o tipo de bens por
parte da comunidade em geral, com preocupações ambientais e de redução de comportamentos consumistas, potenciando o seu aproveitamento
e reutilização.
A colaboração dos diversos parceiros da Rede Social aderentes ao projeto
tem-se traduzido na prestação de vários serviços de apoio para a sua operacionalização.
Para outubro de 2019, o projeto propõe a realização do “Fórum de Práticas Colaborativas”, um espaço de reflexão e debate para promover e
consolidar o potencial da colaboração, partilha, inovação, criatividade e
envolvimento cívico, sensibilizando a comunidade para uma economia
mais circular, contribuindo, desta forma, para muitos dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) assumidos, nomeadamente o ODS
12 – Produção e Consumo Responsável.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende, a Câmara Municipal de Esposende,
a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Marinhas, a Cruz Vermelha
Portuguesa - Delegação de Esposende, Esposende 2000, Esposende Ambiente, a Junta da União das Freguesias de Apúlia e Fão, Junta da União
das Freguesias de Belinho e Mar, Junta da União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, Junta da União das Freguesias de Fonte
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Boa e Rio Tinto, Junta da União das Freguesias de Palmeira de Faro e
Curvos, Junta de Freguesia de Antas, Junta de Freguesia de Forjães, Junta
de Freguesia de Gemeses, Junta de Freguesia de Vila-Chã, Lions Clube
de Esposende e a Universidade Católica Portuguesa - Porto /ATES - Área
Transversal de Economia Social.
Inspire-se e conheça mais sobre este projeto que quer levar a sustentabilidade para o dia a dia das pessoas.
962 668 741 ▲ accaosocial@cm-esposende.pt
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Bragança

Inclusão Digital
[Câmara Municipal da Alfândega da Fé]
n

ENVELHECIMENTO

No Município de Alfândega da Fé a tecnologia é para todos!
Esta atividade, em parceria com a rede social do município, tem como
objetivo motivar públicos mais vulneráveis e com menor participação em
formação na área da tecnologia para a utilização de sistemas digitais.
Com a “Inclusão Digital” promove-se a igualdade de acesso às novas tecnologias, abrindo horizontes e aumentando o leque de oportunidades
para todos.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Comunidade, Juntas de Freguesia e entidades locais que constituem a Rede Social de Alfândega da
Fé.
Inspire-se nesta iniciativa onde ninguém fica para trás!
279 463 476 • ddescmalfandegafe@gmaill.com
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Mentor AFE
[Câmara Municipal da Alfândega da Fé]
n

ENVELHECIMENTO

Alfândega da Fé aposta nos Séniores!
Alfândega da Fé desenvolveu um estudo de avaliação multidimensional
sobre o idoso que vive sozinho. Nesse estudo foram identificados problemas, cuja atividade “Mentor AFE” quer resolver!
Contando com a participação de todos os stakeholders, pretende-se desenvolver uma visão para um horizonte de 10 anos. Esta iniciativa tem
como objetivo capacitar os agentes do território para a realização de estratégias de governação integrada, como forma de resposta aos problemas
multidimensionais identificados no estudo.
Esta atividade tem por isso a finalidade de promover a colaboração (e a
liderança colaborativa) como meio de resolução dos problemas de envelhecimento do concelho.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Comunidade, Juntas de Freguesia e entidades locais que constituem a Rede Social de Alfândega da
Fé.
Inspire-se nesta estratégia na área das políticas de longevidade e envelhecimento.
279 463 476 ▲ ddescmalfandegafe@gmail.com • www.cm-alfandegadafe.pt
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Castelo
Branco

Campo Arqueológico Internacional
de Proença-a-Nova
[Associação de Estudos do Alto Tejo]
n

PRESERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO

Em Proença-a-Nova há preocupação em preservar o património.
Proença-a-Nova é um concelho do chamado Pinhal Interior Sul, situado
na Beira Baixa, distrito de Castelo Branco. O Campo Arqueológico de
Proença-a-Nova tem o objetivo de investigar, conservar e valorizar o património do concelho, considerando-se fundamental recuperar a história
das origens das comunidades, as formas de povoamento e de defesa, os
rituais e os costumes. Criado, em 2012, adquiriu, desde 2016, o estatuto
de Campo Internacional, com a participação de cerca de 30 jovens provenientes de 18 países da Europa, Ásia e América.
As atividades incluem escavação arqueológica, prospeção de campo, palestras e viagens de estudo na região. Para poder participar deve, preferencialmente, ser estudante/licenciado (ou grau superior) em Arqueologia ou ser
detentor de outro grau académico que se interligue com esta ciência (ex.
História, Antropologia, Arqueociências, entre outros). A participação de
outros interessados pode, ocasionalmente, ser aceite, mediante análise de
candidatura. É oferecido, aos voluntários, alojamento e refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar – exceto aos domingos - dia livre, sem atividades).
O horário de trabalho é, normalmente, estipulado entre as 06h00 e as
13h00, com pequeno intervalo a meio da manhã. A presença nos colóquios, palestras e/ou visitas de estudos é de cariz obrigatório, dado que
este é, também, um campo escola.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre o Município de Proença-a-Nova, Universidades de Coimbra, Évora e Porto, CHAIA - Centro
Transdisciplinar das Arqueologias do Instituto Politécnico de Tomar,
Município de Almada, Exército, Geoparque Naturtejo, Instituto Portu2019 Ano Nacional da Colaboração
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guês do Desporto e Juventude, WReplay, Superfície Geomática, Rotation
Power, Emerita, Empresa Portuguesa de Arqueologia.
Inspire-se nesta iniciativa que junta jovens de vários países para uma missão arqueológica.
272 541 238 ▲ altotejo@gmail.com • archaeologicalfieldcamps-portugal.pt
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Juntos Fazemos Melhor!
[Cáritas Interparoquial de Castelo Branco]
n

AMBIENTE

Movida pelo lema “Juntos Fazemos Melhor!” e com o objetivo de promover e coordenar a partilha de bens nas paróquias de Castelo Branco, bem
como suscitar e fazer crescer a solidariedade social, a Cáritas Interparoquial de Castelo Branco tem em desenvolvimento várias iniciativas, que
pretendem criar sinergias ao serviço da comunidade. Nomeadamente,
um programa de emergência alimentar, através da distribuição de refeições sociais a beneficiários carenciados ou com incapacidade, e também
o programa da União Europeia POAPMC de distribuição de alimentos a
famílias carenciadas; apoios monetários e ajudas técnicas; distribuição de
donativos alimentares, medicamentos, roupa, mobília, eletrodomésticos
e outros a famílias carenciadas; apoio Social e Psicológico através do Gabinete de Ação Social; apoio ao estudo a crianças de famílias carenciadas;
serviços de enfermagem.
Inspire-se e conheça mais sobre o trabalho desenvolvido pela Cáritas Interparoquial de Castelo Branco.
272 346 587 ▲ gascaritas@sapo.pt
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Ser Solidário
[Universidade da Beira Interior]
n

RESPONSABILIDADE SOCIAL

“Ser Solidário” é um programa desenvolvido pela Universidade da
Beira Interior (UBI) que visa fomentar o desenvolvimento da Responsabilidade Social entre a comunidade e os alunos de S. Martinho
- Covilhã.
Este programa atua em dois domínios complementares:
Apoio social - O programa visa garantir uma resposta social mais eficaz
para os(as) alunos(as) e outros membros da comunidade ubiana através da
articulação de vários organismos internos e externos e da disponibilização
de mais instrumentos de apoio.
Exercício da responsabilidade social - No âmbito da responsabilidade
social, o programa visa propiciar um sistema que articule e direcione os
contributos em dinheiro, bens ou trabalho de indivíduos e entidades para
a resolução de problemas sociais concretos.

O conjunto de instrumentos de que o programa dispõe são o Fundo Solidário, a Loja Solidária e o Banco de Solidariedade que promovem a solidariedade e equidade social, bem como a redução do abandono escolar
por razões de cariz económico. No seu conjunto, o programa resulta num
sistema que permite o encontro mais eficaz e eficiente entre as vontades
de ajudar (internas e externas à UBI) e as necessidades de ajuda de membros da comunidade ubiana.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Rede Social da Covilhã, Conferências de São Vicente de Paulo - Zona da Covilhã, Lions club, Rotary Club,
Banco Alimentar, Reefood, Liga de Combatentes - Núcleo da Covilhã, Ajas
- Associação de Jovens para a Acção solidária, Happy Wish - Jovem Iniciativa
Social e a Associação Académica de Estudantes da Beira Interior.
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Inspire-se neste programa solidário e conheça melhor a comunidade
ubiana de S. Martinho.
275 242 016 ▲ vrfinanceirarhrs@ubi.pt ▲ https://www.ubi.pt
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Coimbra

Capacitação dos profissionais que
representam potenciais interfaces no âmbito
das áreas-alvo do projeto
[Noite Saudável das Cidades do Centro de Portugal]
n

 APACITAÇÃO DA COMUNIDADE E/ OU
C
DAS INSTITUIÇÕES

É urgente minimizar os danos causados pela rutura de hábitos de
vida saudável em contextos recreativos noturnos!
É fundamental, que exista uma preocupação assídua na prevenção da violência, do uso nocivo de álcool e de drogas, e na sinistralidade rodoviária,
de forma a potenciar a verdadeira resiliência comunitária. Para este efeito, a Noite Saudável das Cidades do Centro de Portugal procura, através
da capacitação de profissionais, que a comunidade adquira mais literacia, que exista um melhor cumprimento das leis, mais acessibilidade aos
serviços, rapidez e adequação das respostas aos problemas, trabalho em
rede (multidisciplinar e multissetorial), investigação e produção científica, bem como uma posterior disseminação de boas práticas.
Estão por isso em desenvolvimento três grandes etapas para alcançar os
objetivos propostos:
1. Mobilização dos municípios:
Onde se irá proceder ao envio de convites para os municípios participarem numa sessão de esclarecimento a fim de mobilizar os parceiros para
adesão ao projeto. Aqui, serão ainda realizadas algumas reuniões nas instituições/organizações que queiram mais especificações.
2. Diagnóstico de situação e negociação de intervenções:
Para implementar uma intervenção complexa é necessário conhecer cada
realidade, ou seja, fazer o diagnóstico de situação de cada município envolvido. Com esse objetivo, e para além da recolha de dados a partir de
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relatórios e estatísticas, considera-se muito útil a realização de entrevistas semiestruturadas a informadores. O diagnóstico é realizado a partir
da informação recolhida e discutido com os municípios e informadores-chave, de modo a apoiar a implementação dos subprojetos, para criar
redes locais.
3. Conduzir e avaliar os subprojetos:
Cada coordenador dos subprojetos é responsável pela recolha de informação sobre os diversos indicadores para monitorização de processos, atividades realizadas e número de participantes e ainda sobre saúde, segurança
e qualidade de vida. A avaliação final será feita decorridos 3 anos do projeto, onde serão realizadas novas entrevistas semiestruturadas (ou grupos
focais) a informadores-chave. Estes dados serão complementados com os
dados recolhidos de relatórios e estatísticas. Esta informação servirá para
avaliação da eficiência do ponto de vista da resolução dos problemas de
saúde da comunidade. Sendo que, por último, decorrerá um seminário
de apresentação de boas práticas, que será produzido anualmente, onde
todos os municípios aderentes, serão incitados a produzir informação sobre as suas atividades e resultados.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre o IREFREA – Instituto Europeu para o Estudo dos Fatores de Risco em Crianças e Adolescentes,
o CHUC – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Centro de
Prevenção e Tratamento do Trauma Psicogénico (CPTTP) e as Câmaras
Municipais da Covilhã, Abrantes, Águeda, Alcanena, Aveiro, Cantanhede, Castelo Branco, Coimbra, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Guarda, Idanha a Nova, Leiria, Lousã, Oliveira do Hospital, Pedrogão Grande, Pombal, Sever do Vouga, Soure, Tomar, Torres Vedras, Vila Nova de
Poiares e Viseu.
Inspire-se nesta iniciativa por uma noite mais saudável e mais segura.
239 437 090 ▲ noitesaudavel@noitesaudavel.pt ▲ www.noitesaudavel.pt
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Comemoração da Semana da Igualdade
[Câmara Municipal da Figueira da Foz]
n

DIREITOS HUMANOS

Em 2019 o Município da Figueira da Foz chama a atenção para a importância da Igualdade.
Ao longo da semana de 21 a 27 de outubro de 2019 serão desenvolvidas diversas atividades que procurarão abordar as temáticas da cidadania,
igualdade e não discriminação, as quais serão implementadas pelas entidades que localmente trabalham mais de perto com estas temáticas.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Câmara Municipal da Figueira da Foz, o Grupo de Instrução e Sport (GIS), o Projeto CLDS, o
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a Associação Fernão
Mendes Pinto, a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Figueira da
Foz, a Cáritas Diocesana de Coimbra, EAPN - Núcleo de Coimbra, Ribaltambição, a Associação Viver em Alegria - Universidade Sénior, a Rede
Interinstitucional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e a Casa
N.ª Sr.ª do Rosário.
Inspire-se nesta Semana da Igualdade e conheça melhor o trabalho da
Câmara Municipal da Figueira da Foz sobre estas temáticas.
233 401 860 ▲ alexandre.nunes@cm-figfoz.pt ▲ www.cm-figfoz.pt
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Cultura Colaborativa em Meio Rural - Casa
Museu
Oficina do Humor Luiz d´Oliveira Guimarães
[Município de Penela]
n

CULTURA E ARTES

O humor como solução interventiva!
O Município de Penela vem desafiar a comunidade a trazer o humor ao
de cima! Este projeto colaborativo inovador é alicerçado na promoção
do humor e no desenvolvimento comunitário através da cultura, com a
criação de uma oficina do humor. Aqui nasceu Luiz d’Oliveira Guimarães, vulto da cultura portuguesa do século XX e, em sua homenagem, foi
criada a Bienal de Humor com o seu nome, que conta já com seis edições
e constitui hoje um dos mais significativos eventos neste domínio em
Portugal, juntando milhares de artistas de todo o mundo.
A iniciativa resulta da colaboração entre a Câmara Municipal de Penela,
a Junta de Freguesia do Espinhal e a Família Luiz d´Oliveira Guimarães.
Inspire-se nesta Bienal de que nos mostra de que forma pode o humor
ajudar no desenvolvimento comunitário.
239 560 020 ▲ mario.duarte@cm-penela.pt ▲ www.cm-penela.pt
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Enfermagem dos Pequenitos e da Bonecada
[Escola Superior de Enfermagem de Coimbra]
n

SAÚDE

Brincar é aprender, crescer e ser!
A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra tem vindo a trazer um
mundo novo para os mais novos explorarem e aprenderem. Saber lidar
com as emoções desde cedo é fundamental e por isso o grande desafio
aqui é tirá-los da sua habitual zona de conforto para que se descubram
e descubram também outras realidades. O brincar é, efetivamente, terapêutico e constitui uma excelente forma de ajudar as crianças a libertarem o seu medo e receio de enfrentarem um ambiente que não lhe
é familiar. Nesta atividade as crianças têm a possibilidade de mexer e
manipular diferentes materiais que são comuns em Cuidados de Saúde
Primários.
Conheça algumas das atividades que serão desenvolvidas durante o ano
de 2019:
As crianças são divididas em pequenos grupos e distribuídas pelos diferentes módulos:
1 º Módulo: O que faz um enfermeiro? – dinâmica desenvolvida pelos estudantes de enfermagem em colaboração com as crianças onde se abordam
questões referentes à profissão de enfermagem.
2 º Módulo: Dentes saudáveis, Sorriso Feliz – a importância de uma boa
saúde oral, com recurso ao modelo dentário e escova. Cada criança pode
treinar a escovagem dos dentes no modelo dentário.
3 º Módulo: Comer bem, dá saúde e faz crescer – a importância de uma alimentação saudável, com recurso a uma roda dos alimentos (com alimentos
para serem colados no local certo).
4 º Módulo: O meu boneco vai à consulta - neste módulo estarão disponíveis vários materiais que as crianças poderão mexer, manipular, brincar:
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balanças, craveira, fita métrica, medidor de pressão arterial, termómetro,
otoscópio, seringas, ligaduras, fita adesiva, kits com pinças, compressas,
pensos rápidos, cartões individuais de saúde, cartão de vacinas, frascos para
colheita de urina, máscaras, batas. Ainda neste módulo, o estudante de
enfermagem poderá realizar uma consulta ou um tratamento ao boneco da
criança, questionando-a sobre qual o problema do boneco. Durante a consulta/procedimento solicitar a sua colaboração (colocar a ligadura, pôr o
penso, avaliar a temperatura, administrar a vacina…). Depois da consulta,
as crianças receberão alguns ensinamentos básicos para que seja ela a cuidar
do boneco em casa.

Todas as crianças passarão por todos os momentos.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre os Docentes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e os Estudantes da Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Inspire-se nestes pequenos e promissores enfermeiros e conheça melhor a
Enfermagem que permite a entrada à bonecada!
239 487 200 ▲ esenfc@esenfc.pt ▲ http://www.esenfc.pt
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Formalização e alargamento da Rede
Portuguesa de Instituições de Ensino
Superior Salutogénicas (RIESS)
[Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e Rede de Instituições de Ensino
Superior Salutogénicas]
n

 APACITAÇÃO DA COMUNIDADE
C
E/OU DAS INSTITUIÇÕES

Coimbra mobiliza-se no alargamento de Instituições de Ensino Superior Salutogénicas (IESS), conheça a metodologia para alcançar este
objetivo:
1. Mobilização de instituições de ensino superior de língua portuguesa
Envio de convites para as IES de língua portuguesa que ainda não aderiram. Serão realizadas algumas reuniões dialógicas nas instituições que
queiram mais especificações.
2. Capacitação de grupos semente
Na primeira etapa cada instituição aderente cria um grupo semente que
recebe formação dos coordenadores de PEER-IESS, em regime de b-learning (curso PEER-IESS, 30 horas). Esta etapa tem por finalidade
melhorar a capacidade de pesquisa e inovação nos parceiros, e ainda as
habilidades de pesquisa-ação participativa dos grupos semente. O “grupo
semente” é constituído por docentes, não docentes, estudantes e parceiros
comunitários, mobilizados para aplicar o PEER-IESS.
3. Diagnóstico de situação e negociação de intervenções
Após o período de recrutamento e capacitação o grupo semente organiza-se para realizar propostas: avaliar estilos de vida (questionário on-line); identificar risco de saúde e segurança em contextos de vida dos
estudantes; e propor soluções para reduzir (ou eliminar) os problemas de2019 Ano Nacional da Colaboração
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tetados. Esta etapa requer mais formação, visitas a locais representativos
dos diferentes tipos de atividade estudantil, para identificação de risco,
necessidades e lacunas de conhecimento. Preconiza-se o intercâmbio de
equipas (job shadowing) entre IES e parceiros que permitirá aprofundar
investigação e práticas em temáticas específicas. As propostas dos grupos
semente são efetivadas em portfólios digitais e negociadas na comunidade
educativa e com a direção da IES.
4. Conduzir e avaliar as atividades de promoção de saúde
Por cada IES parceira prevê-se o envolvimento de pelo menos 50 estudantes e 10 docentes (de saúde e outras áreas como turismo, gestão, comunicação organizacional, desporto), e ainda líderes locais relacionados com a administração interna, o turismo, a saúde e a segurança. Alguns instrumentos
já foram validados no âmbito desta rede: questionário on-line ou presencial
sobre estilos de vida. Os métodos de trabalho PEER-IESS integram estudantes e investigadores no desenvolvimento de produtos e serviços de promoção da saúde e segurança, reconhecendo que a participação é o núcleo
de uma boa prática e que é importante maximizar a participação daqueles,
cuja vida ou trabalho é o tema da pesquisa, em todas as fases do processo.
5. Avaliação de processo e resultados
Todos os representantes das IES aderentes colaboram na compilação de
dados para:
I dentificação dos contributos do envolvimento na pesquisa participativa
dos estudantes do 1º ciclo de ensino da saúde, em relação à aquisição de
competências para o exercício da profissão;
A
 valiação do processo de transformação da IES numa instituição de ensino
superior salutogénica (IESS);
A
 valiação da eficiência do ponto de vista da resolução dos problemas de
saúde de uma comunidade académica.

6. Disseminação
Um seminário de apresentação de boas práticas e uma monografia será
produzida com esta informação no final de 2 anos. Todas as IES aderen118
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tes serão incitadas a produzir artigos científicos sobre as suas atividades e
resultados.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Escola Superior de Enfermagem
do Porto, a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de
Oliveira de Azeméis, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico
de Leiria, a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, a Escola Superior de Saúde de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores,
a Rede Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud-RIUPS,
International Collaboration for Participatory Health Research-ICPHR,
e IREFREA Portugal.
Inspire-se nesta mobilização e envolva-se no projeto Formalização e Alargamento da Rede Portuguesa de Instituições de Ensino Superior Salutogénicas.
239 487 200 ▲ peer@esenfc.pt ▲ https://www.wook.pt
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Julho em Ação, um mês de diversão
[Município de Pampilhosa da Serra]
n

EDUCAÇÃO

O Município de Pampilhosa da Serra vai meter toda a família a mexer
em julho!
O programa “julho em ação, um mês de diversão”, é um programa adaptado às diferentes faixas etárias, envolvendo cinco programas distintos,
com uma multiplicidade de ações de carácter recreativo, educativo, cultural e desportivo, desenvolvidas dentro e fora do concelho. A iniciativa
pretende satisfazer as necessidades das famílias, da ocupação de tempos
livres de crianças e jovens, privilegiando em todas as atividades aprendizagens ativas e significativas, a cooperação e a inclusão social.
A iniciativa resulta da colaboração desenvolvida entre entidades diretas
como o Município de Pampilhosa da Serra, a Ludoteca Pampilho, a Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere e entidades indiretas como o Agrupamento de Escolas Escalada de Pampilhosa da Serra,
os Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra, a Guarda Nacional
Republicana, o Projeto CLDS-3G Pampilhosa ATIVA e o Projeto Trilhos – E6G.
Inspire-se neste mês de julho que agita o crescimento e desenvolvimento
das crianças e jovens do Município de Pampilhosa da Serra.
235 590 320 ▲ municipio@cm-pampilhosadaserra.pt
▲ www.cm-pampilhosadaserra.pt
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Programa 5 ao dia
[Escola Superior de Enfermagem de Coimbra]
n

SAÚDE

“5 ao Dia, Faz Crescer com Energia!” é o mote do programa lúdico-pedagógico “5 ao dia”, que visa promover o consumo de pelo menos
5 hortofrutícolas por dia, com o objetivo de potenciar uma alimentação saudável e assim contribuir para a prevenção de diversas doenças
crónicas não transmissíveis.
Sendo a Escola um espaço privilegiado para a educação sobre valores,
hábitos e estilos de vida, o programa é dirigido a crianças do ensino pré-escolar, 1º e 2º ciclo de escolaridade, respetivos educadores/professores e
pais/encarregados de educação. Em 2019, pretende alargar o grupo alvo
também à população sénior.
A realização das sessões conta com o envolvimento de diversos parceiros,
e incluem uma visita ao mercado abastecedor da região de Coimbra, o
manuseamento dos produtos hortofrutícolas, a utilização dos sentidos,
conversas, histórias, jogos e atividades, através dos quais é estimulada a
curiosidade e o conhecimento das qualidades nutricionais das frutas e
vegetais e a importância da alimentação saudável e da adoção de hábitos
de higiene.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre o Mercado Abastecedor de
Coimbra - MAC, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), a Administração Regional Saúde Centro (ARS Centro) e a Fundação Portuguesa de Cardiologia - Delegação Centro.
Inspire-se e conheça mais sobre este projeto que estimula a aprendizagem
pela experiência.
239 802 850 ▲ esenfc@esenfc.pt ▲ http://www.esenfc.pt
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Projeto ATL - Góis, aprender para crescer
[Câmara Municipal de Góis]
n

EDUCAÇÃO

O que significa aprender para crescer? A Câmara Municipal de Góis
explica-nos tudo.
O Projeto ATL destina-se a famílias, crianças e jovens, cujos objetivos passam por:
A
 poiar, gratuitamente, as famílias do concelho na conciliação entre a vida
familiar e profissional;
P
 roporcionar o desenvolvimento integral e harmonioso das crianças e jovens ao nível psicomotor, cognitivo e sócio afetivo;
F
 avorecer a interação comunidade/instituição no sentido de valorizar,
aproveitar e rentabilizar todos os recursos do meio;
D
 ar a conhecer aos participantes outros contextos, nomeadamente através
do contacto direto com a natureza;
P
 romover relações pessoais com diferentes grupos;
D
 esenvolver potencialidades que contribuam para o desenvolvimento global dos participantes, nomeadamente a autonomia, a criatividade, o espírito crítico, a imaginação, a entreajuda, entre outras.

Neste ATL, muitos são os workshops e dinâmicas onde os jovens colaboram ativamente com entidades do concelho, permitindo o estabelecimento de relações fora do seio familiar e do círculo de amigos – ao sair
da zona de conforto é que se dá o verdadeiro crescimento. Em 2019 e,
no âmbito do ATL, será desenvolvido um atelier dedicado à temática da
Colaboração, através da realização de diversas atividades promotoras da
cultura colaborativa nos mais novos durante o período de interrupções
letivas e com a colaboração de diferentes parceiros.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre o a Câmara Municipal de
Góis, o Agrupamento de Escolas de Góis, a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens em Risco de Góis, a Associação de Juventude de Góis, o
122
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Grupo 74 de Escuteiros de Góis; Oleigóis – Padaria, a Lousitânea – Liga
dos Amigos da Serra da Lousã, o Transserrano, Aventura, Lazer e Turismo, a Quinta Casal de Bordeiro, Lda. – Agricultura, Floresta e Turismo,
a Santa Casa da Misericórdia de Góis, o Centro Social Rocha Barros e o
Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares.
Inspire-se neste ativo ATL em Góis onde é bom aprender para crescer.
235 770 110 ▲ correio.gap@cm-gois.pt
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Projeto Saúde Sobre Rodas
[Escola Superior de Enfermagem de Coimbra]
n SAÚDE

A pensar sempre no cuidado com a saúde… o “Saúde Sobre Rodas” é
um projeto de voluntariado criado em 2010 em parceria com a Unidade
Móvel da Associação Integrar, no âmbito dos giros noturnos de apoio à
população sem-abrigo.
O projeto visa ações de educação para a saúde e identificação de problemas de saúde junto das pessoas que beneficiam desta ação solidária, sensibilizar para a adoção de comportamentos preventivos, prevenir o risco de
propagação de doenças infectocontagiosas, promover hábitos e regras básicas de higiene, avaliar alguns indicadores de saúde (e.g. glicemia capilar,
pressão arterial), e prestar apoio psicoafetivo e social em contexto de rua.
Atualmente o projeto conta com o apoio e ação de diversos parceiros para
uma resposta que se pretende integrada de apoio à população sem-abrigo.
Atualmente o projeto conta com o apoio e ação de diversos parceiros, nomeadamente, a Professora da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra - coordenadora do projeto; Estudantes de Enfermagem do Curso de
Licenciatura em Enfermagem e em Mobilidade Internacional, Profissionais da Associação Integrar, uma Higienista Oral da ARS Centro e duas
Dermatologistas de Coimbra, para uma resposta que se pretende integrada de apoio à população sem-abrigo.
Inspire-se e conheça mais sobre este projeto que está a percorrer as ruas
de Coimbra.
239 802 850 ▲ esenfc@esenfc.pt ▲ http://www.esenfc.pt
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Évora

Reforço da Solidariedade e do Voluntariado
[Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira]
n

AMBIENTE

O Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira tem uma missão: reforçar o
sentido de solidariedade e do voluntariado na comunidade!
Através do Clube de Voluntariado do Agrupamento de Escolas Gabriel
Pereira pretende-se que seja reforçada uma valorização das famílias e as
relações institucionais com as Associações de Pais e Encarregados de Educação. Através desta iniciativa serão também aprofundadas as relações do
Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira com a comunidade e serão estabelecidas novas parcerias com elementos da comunidade.
Conheça algumas das iniciativas propostas:
V
 isita a 2 lares – 1 vez por mês
V
 isita a um infantário – de 15 em 15 dias
M
 agusto – Com angariação de fundos para alunos carenciados
C
 ampanha tampinhas – Angariação de fundos para um aluno em cadeira
de rodas

Esta iniciativa resulta da colaboração entre empresas, o Banco Alimentar,
Chão dos Meninos e diversos lares de idosos.
Inspire-se na ação do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira onde se
somam esforços e solidariedade para chegar a todos na comunidade.
266 745 600 ▲ direcao@aegp.edu.pt ▲ http://aegp.edu.pt
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Faro

FaroAcolhe
[Município de Faro]
n ENVELHECIMENTO

Jovens estudantes e Séniores dividem alojamento por uma boa causa!
O Programa consiste numa parceria entre o Município de Faro e a Universidade do Algarve, que assenta numa perspetiva intergeracional e na
promoção de sinergias e recursos sociais, promovendo o alojamento de
estudantes do Ensino Superior, com o objetivo de promover o bem-estar
dos idosos e agregados familiares que se encontram em situação de vulnerabilidade social, através do alojamento de jovens universitários na sua
residência.
Este Programa visa reduzir as despesas de alojamento para os estudantes
deslocados da sua terra natal, bem como combater a solidão e o isolamento social da população idosa. Desta forma, existirão benefícios coletivos,
uma vez que esta interação fomenta a criação de redes informais de apoio
mútuo através do envolvimento da rede de suporte social do concelho.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre o Município de Faro e a Universidade do Algarve.
Inspire-se no Município de Faro que encontrou necessidades distintas em
dois públicos diferentes e ao juntá-los conseguiu dar resposta a ambos.
Conheça mais sobre o FaroAcolhe!
289 870 870 ▲ geral@cm-faro.pt
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Mercadinho Social
[Município de Faro]
n COOPERAÇÃO

E DESENVOLVIMENTO

Quer contribuir para a comunidade de Faro? Visite o Mercadinho

Social na Sé!

O Mercadinho Social é a dinamização de um ciclo de 4 Feiras Sociais
anuais, às quais as entidades parceiras da Rede Social são convidadas a
participar, consoante os temas definidos, com vista à promoção e divulgação das respostas, recursos sociais e ofertas de voluntariado promovidas
pelas entidades locais, bem como, fomento de iniciativas de angariação
de receitas, sob os temas: Família e Comunidade, Infância e Juventude,
Saúde e Inclusão Social, e Envelhecimento Ativo.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre as entidades parceiras da Rede
Social.
Inspire-se no Município de Faro e participe no Mercadinho Social, veja
como poderá conhecer melhor esta feira social.
289 870 870 ▲ geral@cm-faro.pt ▲ http://www.cm-faro.pt

130

Forum para a Governação Integrada

Guarda

Encontro de Gerações
[Câmara Municipal de Celorico da Beira]
n

ENVELHECIMENTO

Em 2019 o Município de Celorico da Beira organiza um encontro intergeracional para comemorar o “Dia dos Avós” e do “Dia do Idoso”.
Esta atividade contará com a colaboração de diversas entidades, tais como
o Município de Celorico da Beira, diversas IPSS, lares particulares, entidades ligadas à Educação, Segurança Social, Centro de Saúde e Associação de Jogos Tradicionais.
A união de várias gerações – como o nome indica, vindos de lares, centros de dia, escolas, jardins de infância – proporcionará um encontro divertido, num mesmo local, onde haverá espaço para o convívio e muita
animação.
Em média reúnem-se 300 pessoas (idosos, crianças, educadores, diretores
técnicos, auxiliares, etc.), com o objetivo de transmissão de saberes e conhecimentos dos mais velhos para os mais novos e dos mais novos para
os mais velhos.
Inspire-se nesta partilha intergeracional e conheça melhor o trabalho colaborativo do Município de Celorico da Beira.
271 747 400 ▲ accaosocial@cm-celoricodabeira.pt
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Programa de formação e incentivo ao
cultivo da Urtiga e ao modo de produção
agrícola biológico
[Confraria da Urtiga]
n

AMBIENTE

A Confraria da Urtiga pretende desenvolver uma oferta formativa
com uma componente muito prática contendo informação sobre a
Urtiga!
A formação propõe abordar:
A
 s propriedades da urtiga;
O
 s benefícios para o ambiente, salientando a sua eficácia como adubo e
controlador de pragas;
P
 revenção de doenças, ensinando a produzir fitofármacos biológicos (chorume de urtigas);
E
 xperienciar o seu cultivo em estufa agrícola, conhecendo também os processos de secagem da planta.

Este plano de formação tem como principais objetivos aumentar o conhecimento e a utilização da urtiga, incentivando o seu cultivo e comercialização, de forma a minimizar a importação para o estrangeiro.
Esta atividade insere-se num projeto mais abrangente de organização de
uma rede colaborativa que pretende estruturar numa oferta integrada um
pacote de experiências criativas em torno das artes culinárias (turismo de
culinária), privilegiando a utilização da urtiga, como produto experiencial singular, associado à tradição local. Pretende-se promover a conversão da comida urticante num elemento diferenciador de oferta turística
e captar novos públicos, incentivando novas oportunidades de negócio a
nível local.
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Esta iniciativa resulta da colaboração entre Câmara Municipal de Fornos
de Algodres, a Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de
Fornos de Algodres e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo.
Inspire-se no trabalho da Confraria da Urtiga e conheça mais sobre os
benefícios desta planta.
917 306 953 ▲ confrariadaurtiga@gmail.com
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Leira

9ª Campanha de Prevenção de Maus Tratos
a Crianças e Jovens: SILÊNCIO??? NÃO!!!
[Administração Regional de Saúde do Centro – ACES Pinhal Litoral]
n

INTERVENÇÃO FAMILIAR E/OU PARENTAL

É necessário acabar com o silêncio e passividade! É necessário aprender a dizer “NÃO!”
A Administração Regional de Saúde do Centro – ACES Pinhal Litoral irá
organizar em abril de 2019 a 9ª Campanha de Prevenção de Maus Tratos
a Crianças e Jovens. Esta campanha, no âmbito da Violência Interpessoal,
pretende realizar algumas ações, nomeadamente: a afixação de laços azuis
no exterior dos edifícios e instituições/rede de parceiros, como forma de
usar a cor para passar uma mensagem; realização de ações de rua de sensibilização, durante todo o mês de abril, na cidade de Leiria com distribuição de laços azuis e partilhando também a história por trás do laço
azul; realização de workshops temáticos no IPDJ - Instituto Português do
Desporto e Juventude, com oficinas de trabalho; atividades com escolas
e grupos de jovens a serem realizadas no dia 8 de abril de 2019; organização de um seminário integrado na Campanha Maus Tratos, no Teatro
José Lúcio da Silva, em Leiria, que irá decorrer no dia 9 de abril 2019 e
por último, mas não menos importante, uma divertida caminhada com
um peddypaper!
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Administração Regional de
Saúde Centro, o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral ACES Pinhal Litoral, o Centro de Atendimento a Jovens/Janelas Verdes,
o Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco de Leiria, o Centro
Hospitalar Leiria/NHACJRISCO, a Câmara Municipal de Leiria, o Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Leiria, o Agrupamento
de Escolas Henrique Sommer da Maceira, a Guarda Nacional Republicana de Leiria, a Polícia de Segurança Pública de Leiria, a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Leiria, o Ministério Público - DIAP, a
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Polícia Judiciária de Leiria, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Ordem dos Médicos Sub Região de Leiria, a Associação Mulheres
Séc. XXI, IPSS – Lar Santa Isabel, Corpo Nacional de Escutas de Leiria-Fátima (CNE), o Gabinete Médico Legal de Leiria e a Junta de Freguesia
dos Marrazes e Barosa.
Inspire-se nesta campanha que quer quebrar com o silêncio e dizer que
NÃO aos maus tratos a crianças e jovens!
244 812 200 ▲ secdir.pl@arscentro.min-saude.pt
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A Comunidade como Suporte Social
[Câmara Municipal da Nazaré]
n

DIREITOS HUMANOS

Na Comunidade estão as respostas! É assim que a Comunidade é entendida na Nazaré - como uma estrutura viva e interativa, capaz de
criar pontes, estruturar respostas adequadas e um suporte para as situações de isolamento pessoal, familiar e social.
O projeto “A Comunidade como Suporte Social” propõe, assim, o desenvolvimento de uma intervenção integrada em 3 fases: (i) carácterização
diagnóstica das situações sinalizadas ou identificadas, (ii) identificação
dos interlocutores privilegiados e formalização do Acordo para Suporte
Social, (iii) implementação de ações concretas que potenciem a inclusão
social.
São intervenientes no processo os membros do Núcleo Executivo da Rede
Social (técnicos da Autarquia, Segurança Social e das IPSS’s), os parceiros
do CLASNZR e outros interlocutores privilegiados com conhecimento
do terreno, programas, apoios e medidas das áreas que representam, e
com recursos que poderão potenciar respostas estruturadas e integradas
para atenuar e/ou resolver as problemáticas identificadas.
O pilar desta intervenção assenta na relação de proximidade que se estabelece entre os técnicos e as instituições, bem como no reconhecimento
do seu papel no território de intervenção.
Inspire-se e conheça mais sobre esta Comunidade onde o melhor é cuidar
mais do que é nosso.
accao.social@cm-nazare.pt ▲ http://www.cm-nazare.pt
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A Escola sai à rua
[Externato Cooperativo da Benedita - Instituto Nossa Senhora da Encarnação]
n

EDUCAÇÃO

A Escola vai sair à rua e trazer animação para todos com muitas leituras, histórias, música, dança e muito mais!
“A Escola sai à Rua” é um evento realizado anualmente, cujas atividades
se realizam maioritariamente na praça central da vila e que está aberto a
toda a comunidade.
As atividades decorrem em torno da Feira do Livro ECB, que no presente
ano letivo assinalará a sua XVII edição, de 8 a 12 de maio.
Serão realizadas apresentações de livros, com a presença de alguns autores
convidados, tal como contadores de histórias, e vão também decorrer algumas tertúlias, palestras, debates, espetáculos de música, teatro e dança.
Este ano vai ser montado na praça um Planetário e vai estar patente uma
exposição, no âmbito da Ciência Viva.
Sendo este um conjunto de atividades em que os alunos possam desenvolver competências propostas no perfil do aluno, nomeadamente os alunos dos cursos profissionais, os do curso de Técnico de Vendas asseguram
o funcionamento das bancas, os de Técnico de Multimédia colaboram na
produção de material para divulgação, etc.
Sendo esta uma escola inclusiva, pretende-se que todos os alunos possam
colaborar, atendendo às suas especificidades, nomeadamente os alunos
estrangeiros e os alunos com medidas seletivas e adicionais.
Algumas empresas, não só da Benedita, mas de outras freguesias do concelho, colaboram com a doação de produtos, para uma quermesse dinamizada por professores e alunos de Educação Especial e que tem por ob140
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jetivo a angariação de fundos para que estes alunos realizem uma viagem
de avião Lisboa-Porto.
Como a temática dos livros é bastante variada e para todas as faixas etárias, há lugar para uma diversidade de atividades que são realizadas tanto
pelos clubes e projetos da escola, como por grupos e pessoas exteriores à
escola que colaboram no âmbito das suas “especialidades” e competências, tornando este evento tão rico, abrangente e agregador, e tendo, por
isso, um impacto tão relevante na freguesia e no concelho.
Este evento não é, portanto, só uma Feira do Livro. É mais que que isso:
é a escola na rua, integrada na comunidade, a dar a conhecer o que faz,
porque faz e a mostrar, mais uma vez, que colaborar faz toda a diferença.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Câmara Municipal de Alcobaça, a Junta de Freguesia da Benedita, a Universidade de Coimbra
(Ciência Viva), a Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça, GNR
– Escola Segura, a Cruz Vermelha Portuguesa (Caldas da Rainha), os
Bombeiros Voluntários da Benedita, a Unidade de Saúde Familiar, Grupo H – Saúde, a Santa Casa da Misericórdia da Benedita, a Universidade
Sénior da Benedita, o Centro Social e Paroquial, a Associação de Pais e
Encarregados de Educação, a Associação de Estudantes, o Agrupamento
de Escolas da Benedita, a Academia de Música de Alcobaça, Grupos de
Música, Teatro e Dança e várias empresas e outras entidades.
Inspire-se no evento “A Escola sai à rua” e saiba mais sobre esta iniciativa
que promete envolver toda a comunidade.
262 925 180 ▲ ecb@inse.pt • http://ecb.inse.pt
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Capacitação dos Técnicos(as) de Intervenção
Social
[Câmara Municipal da Nazaré]

CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E/OU DAS INSTITUIÇÕES

n

A qualidade está no coração de tudo o que fazem!
Numa perspetiva de cooperação e melhoria contínua da intervenção junto da população em situação de vulnerabilidade socioeconómica, o Concelho da Nazaré propõe um programa de capacitação dirigido aos técnicos de todas as entidades representadas no CLASNZR, que intervém
na luta contra a pobreza e a exclusão social. O programa visa promover
a eficácia das ações, reforçar a qualificação e uniformização dos procedimentos e a capacidade de opção e de iniciativa dos técnicos que atuam
no terreno.
Inspire-se e conheça mais sobre este programa de capacitação, que procura valorizar e reforçar o empenho individual de quem está no terreno
ao serviço de todos.
262 550 010 • accao.social@cm-nazare.pt
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Colaboração com a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários do Bombarral
[Agrupamento de Escolas Fernão do Pó]
n

PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

Muito devemos aos Bombeiros, de todo o país. Conscientes desta realidade,
o Agrupamento de Escolas Fernão do Pó desenvolveu uma iniciativa onde os
alunos têm a oportunidade de saber como é a vida de um Bombeiro.
Estas são as atividades propostas para 2019:
1 - Formação em Suporte Básico de Vida para todos os alunos da escola;
2 - Enquadramento dos alunos que são bombeiros no “GPI- Grupo de Primeira Intervenção”, com funções específicas no plano de emergência da escola;
3 - Realização de um exercício de evacuação e de um simulacro de emergência na
escola sede do Agrupamento e no Centro Escolar;
4 - Realização do “Quartel na Escola”, transferindo por um dia pessoal, viaturas e
material do quartel dos bombeiros para as instalações da escola;
5 - Sessões de formação em manobras de cordas para os alunos do curso profissional
“Técnico de Desporto”;
6 - Realização de um peditório na vila, a favor dos bombeiros, pelos alunos dos cursos
profissionais, durante a feira mensal de junho;
7 - Organização de uma vista de estudo conjunta de bombeiros, alunos-bombeiros e
alunos de outros cursos, a uma instituição de proteção civil e/ou defesa da floresta.

Esta iniciativa resulta da colaboração entre o Agrupamento de Escolas
Fernão do Pó - Bombarral, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral e a Câmara Municipal (Proteção Civil).
Inspire-se nesta iniciativa impulsionada pelo Agrupamento de Escolas
Fernão do Pó, empenhado no desenvolvimento social dos seus alunos.
262 609 130 • geral@aefp.pt
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Saudavelmente - Saúde Mental no
Bombarral
[Câmara Municipal do Bombarral]
n

SAÚDE

O Município do Bombarral decidiu fazer frente a uma das maiores
problemáticas do concelho e está empenhado em marcar a diferença
na área da Saúde Mental, através do desenvolvimento de um projeto
que procura prevenir a doença mental e promover a saúde mental na
população infantil e idosa.
As atividades deste projeto incluem o envolvimento de diversos parceiros
com competência para a promoção da saúde mental, o diagnóstico da
população-alvo, a criação de respostas diferenciadas em termos de cuidados de saúde mental, a sensibilização e a capacitação da população-alvo e
de toda a comunidade para uma cultura de saúde mental.
No âmbito do projeto estão planeadas diversas ações, entre as quais a intervenção e acompanhamento de crianças e idosos em situação de vulnerabilidade, uma campanha de prevenção da violência contra a pessoa idosa, ações de sensibilização com estudantes do pré-escolar e do primeiro
ciclo, a realização de uma Feira da Saúde e também a participação na Feira Infantil, e ainda a colaboração com o Movimento Cidade dos Afetos.
Para a concretização destes objetivos tem sido desenvolvida uma estratégia de trabalho em rede, procurando através de uma equipa multidisciplinar, a união de esforços, recursos, conhecimentos e experiência, de modo
a dar resposta às necessidades no município, promover a proximidade e a
colaboração entre as entidades locais.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Câmara Municipal do Bombarral, a Unidade Local de Saúde Pública do Bombarral, o Núcleo de
Apoio a Crianças e Jovens em Risco (Bombarral - Peniche), uma Enfer144
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meira de Saúde Mental, o Núcleo de Intervenção Local para a Área da
Violência Doméstica, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do
Bombarral e a Guarda Nacional Republicana. Inspire-se e conheça mais
sobre este projeto que a todos quer contagiar com Saúde Mental.
914 818 806 ▲ geral@cm-bombarral.pt • http://www.cm-bombarral.pt
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Lisboa

12º Concurso Escolar Clube Rik&Rok
[Clube Rik&Rok]
n

EDUCAÇÃO

De pequenino se aprende a colaborar!
O clube RiK&Rok convida as escolas do Ensino Básico a desenvolver um
projeto dedicado ao tema “colaboração”. O objetivo da iniciativa passa
por transmitir a necessidade de “olharmos para o lado” e saber de que
forma podemos ter um papel interventivo.
O projeto decorre em 3 fases: convite, realização do projeto, visita personalizada à escola para entrega do projeto e apresentação pela Auchan
da peça de teatro dedicada ao tema. No final é selecionado o melhor trabalho, sendo este premiado com ferramentas para realização de ateliers
vivos na escola.
Inspire-se nesta iniciativa do Clube Rik&Rok e conheça melhor este desafio para as crianças do 1º ciclo.
210 457 750 ▲ paula.amendoa@auchan.pt
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A Casa do Impacto
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

EMPREENDEDORISMO

Lisboa ganhou recentemente um espaço de cowork focado em projetos de empreendedorismo social.
A Casa do Impacto é uma plataforma agregadora dos principais agentes
do ecossistema nacional de empreendedorismo e inovação social e um
espaço físico onde se desenvolvem diferentes tipos de atividades (programas de capacitação e aceleração, workshops, eventos, mentoria) para
estimular e apoiar projetos inovadores que contribuem para a resolução
dos problemas e necessidades sociais.
Página de Facebook: https://www.facebook.com/casadoimpacto
As entidades envolvidas neste projeto são a Câmara Municipal de Lisboa,
a Start Up Lisboa, a Portugal Inovação Social, o Montepio, a Fundação
Calouste Gulbenkian, a Fundação Agha Khan, o IES- Instituto de Empreendedorismo Social, o Maze, a Speak e a Academia de Código.
Inspire-se nesta iniciativa e conheça os projetos incubados na Casa do
Impacto.
213 240 875 ▲ casadoimpacto@scml.pt
▲ http://mais.scml.pt/casadoimpacto
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Ações colaborativas junto da comunidade
[CEBI – Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca]
n

EDUCAÇÃO

É necessário ter uma atitude ativa e preventiva junto de comunidades
mais vulneráveis!
É neste sentido que a Fundação CEBI atua para trabalhar no seu apoio
ao desenvolvimento efetivo da comunidade, procurando fazê-lo através
das melhores práticas de serviço com vista à melhoria da sua qualidade
de vida.
Para 2019 estão planeadas diversas iniciativas de colaboração com o objetivo de envolver a comunidade na atividade da Fundação e tirar partido
das diversas sinergias, de modo a dar um contributo positivo aos utentes.
Além disso, e através de uma dinâmica colaborativa, estas atividades promovem a capacitação para a colaboração, não só da Fundação CEBI, mas
de todas entidades e personalidades envolvidas nestas atividades.
Realização de Tertúlias Temáticas
Estas Tertúlias terão como tema a área do risco social das crianças em
perigo, contando com a colaboração de diversas personalidades especializadas nas áreas em debate. Esta iniciativa já tem sido prática nos últimos
anos da Fundação CEBI e têm abordado temas como:
A
 Prevenção Contra os Maus-tratos na infância;
A
 Separação dos Pais e a Regulação das Responsabilidades Parentais;
D
 esenvolvimento, Aprendizagem e Crescimento.

Publicação de um livro (2019)
Um livro de receitas saborosas, práticas e saudáveis, com o objetivo de
melhor capacitar e promover o empoderamento dos beneficiários do banco de géneros alimentares, contando com a colaboração de especialistas,
nomeadamente nutricionistas, para a conceção do livro.
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Encontros de partilha de conhecimento
Encontros de saberes e de experiências, em torno da gestão doméstica,
da prática da alimentação saudável, da poupança e da prevenção do desperdício.
Programa de Estimulação Sensorial e Cognitiva para Idosos
Em 2018 a Fundação CEBI desenvolveu um Programa de Estimulação
Sensorial e Cognitiva para Idosos, com base na existência de uma sala
com equipamento de estimulação sensorial, de modo a contribuir para a
manutenção da qualidade de vida do idoso e prolongar, ao máximo, a sua
funcionalidade e autonomia. Em 2019 pretende-se alargar a utilização
dessa sala e abranger outros idosos da comunidade, colaborando assim
com outras entidades que prestem serviço ao público-alvo do Programa.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre entidades educativas, entidades municipais e outras associações e fundações. No caso das Tertúlias e
dos Encontros ter-se-á a colaboração de especialistas nas áreas em debate.
Inspire-se nas iniciativas da Fundação CEBI que querem fazer a diferença
para o desenvolvimento comunitário.
219 589 130 ▲ geral@fcebi.org ▲ https://www.fcebi.org
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Ações de Empregabilidade
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n EMPREGO, FORMAÇÃO

E QUALIFICAÇÃO

Um conjunto de redes constituídas por organizações e projetos que pretendem promover a empregabilidade e o empreendedorismo, através do
trabalho de proximidade com as pessoas e em estreita parceria com diferentes setores, contribuindo para o desenvolvimento económico e social
local. Fazem parte deste projeto a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
a Câmara Municipal de Lisboa, o IEFP, Juntas de Freguesia, GEBALIS,
AMI - Assistência Médica Internacional, entre outros.
Entre as atividades previstas, incluem-se formação/workshops para técnicos, formação para desempregados, apresentação da Rede às empresas da
freguesia, sessões de reforço das parceiras, levantamento das necessidades
e carácterização da freguesia ao nível do desemprego.
Inspire-se e conheça melhor o trabalho destas redes que pretendem inovar na área da empregabilidade e do empreendedorismo.
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Apoio a iniciativas e programas da Escola e
CAF - Crianças e Famílias
[Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB Quinta da Condessa]
n EDUCAÇÃO

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Quinta da Condessa propõe uma relação de proximidade na educação das suas
crianças e jovens, tendo vários projetos em curso:
A
 poio a iniciativas e programas da Escola (e.g. “Uma fruta pela manhã para
teres uma vida sã”, Festa de Natal, Dia da Criança, evento de final de ano);
C
 AF – Componente de Apoio à Família (e.g. “Um Por Todos” – Prémio
comportamento positivo em todas as turmas da escola, Semana dos Afetos);
A
 genda mensal enviada a todos os pais “Aqui Acontece” com as atividades em plano;
O
 ficinas criativas “Famílias Felizes” para pais e filhos;
P
 iquenique no Dia Mundial da Família na Escola.

Estas atividades contam com a colaboração e participação da Comunidade
Educativa (docentes e não docentes, famílias – pais/encarregados de educação e alunos, protocolos tripartidos entre Associação de Pais, Agrupamento de Escolas da Pontinha e Câmara Municipal de Odivelas) para a
dinamização das Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs) e Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e conta ainda com um
protocolo com a empresa de Animação Recreativa Verbos Inúmeros para
a Componente de Apoio à Família (CAF ou ATL).
Conquista do Selo Escola Amiga da Criança 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=3oAQZ0Kb8Hk
Inspire-se nesta Associação de Pais e Encarregados de Educação empenhada em
unir a comunidade educativa pelo presente e pelo futuro das crianças e jovens.
969 445 633 ▲ assocpais@gmail.com
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Beleza Não Tem Idade na Cidade
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n ENVELHECIMENTO

Beleza Não Tem Idade na Cidade é um espetáculo que junta gerações!
Projeto promovido pelo Gabinete de Apoio Técnico à Animação Sociocultural do Espaço Santa Casa, responsável pela organização e acompanhamento de todo o processo. Consiste num espetáculo, a decorrer em
espaço público na cidade de Lisboa, que conjuga algumas formas de arte,
moda, vídeo, música e dança.
Após divulgação junto do público-alvo e abertas as inscrições, é realizado
um casting onde são selecionados os participantes. Os ensaios decorrem
alguns dias antes do espetáculo, onde os participantes praticam técnicas
de desfile, trabalhando a postura corporal e a expressão facial, assim como
a interação em cima do palco.
Neste projeto é adotada uma metodologia centrada na pedagogia da intergeracionalidade que procura contribuir para uma maior justiça, fomentando sinergias entre gerações. O misto de indivíduos em palco,
utentes e figuras públicas, com diferentes papéis sociais, simboliza uma
sociedade mais coesa.
Inspire-se neste espetáculo intergeracional que aproxima miúdos e graúdos!
213 261 340 ▲ gatasc@scml.pt
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Cabeleireiro Social
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n EMPREGO, FORMAÇÃO

E QUALIFICAÇÃO

O Cabeleireiro Social chegou a Lisboa!
Esta é uma iniciativa que consiste em:
C
 uidados de cabeleireiro e estética aos utentes da UDIP Descobertas em
situação de carência económica e vulnerabilidade social, no sentido da promoção da empregabilidade e autoestima;
C
 uidados levados a casa de utentes do serviço de apoio domiciliário e com
dificuldades de mobilidade.

Inspire-se neste projeto inclusivo, que traz uma nova dinâmica a utentes
que se encontram em situações mais vulneráveis.
213 943 800 ▲ udip.descobertas@scml.pt
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Café Kri’arte e Jeitosos dos Lóios
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n CULTURA

E ARTES

Lóios em ação!
O bairro possui algumas dinâmicas entre a comunidade, com vários tipos
de periodicidade:
D
 iariamente: Com a colaboração dos Jeitosos dos Lóios, é fornecido lanche
social aos séniores do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Bairro de Lóios, estando também disponível para pessoas da comunidade que
pretendam integrar o grupo - colaboração entre pares;
S emanalmente: O Grupo de Teatro do Oprimido dinamiza ações de teatro
de acordo com a metodologia do Teatro do Oprimido, com um grupo de
séniores do Espaço GerAcções (Jeitosos dos Lóios);
M
 ensalmente: O Grupo de Teatro do Oprimido desenvolve uma atividade
cultural na cafetaria, aberta aos utentes do Centro de Desenvolvimento
Comunitário do Bairro de Lóios e à comunidade.

Inspire-se nas atividades dinamizadas no Bairro de Lóios e conheça melhor este projeto que une os talentos da comunidade.
218 365 000 ▲ cdc.loios@scml.pt
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Caminhada da Segurança
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n CIDADANIA

E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

A importância da prevenção física e rodoviária…
Processo participativo de deteção de fragilidades locais, ao nível da segurança física e rodoviária, e promoção da sua correção. Inclui momentos
distintos onde participam, para além da população, elementos da Junta
de Freguesia, da Polícia Municipal e das Associações de base local.
Estão planeadas as seguintes ações para 2019:
P
 laneamento com população dos percursos da caminhada;
R
 ealização das caminhadas com a identificação e registo descritivo e fotográfico de locais de risco ou fragilidades;
E
 ncontro para debate e priorização das necessidades de intervenção para
correção das fragilidades identificadas de onde sairá um documento que
será entregue ao Presidente da Junta de Freguesia;
N
 ovo encontro (após cerca de 3 meses) para fazer ponto de situação.

Inspire-se nesta Caminhada Segura e saiba como a comunidade é envolvida nas iniciativas.
218 310 950 ▲ cps.prodac@scml.pt

156

Forum para a Governação Integrada

Caminhadas com História
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n CIDADANIA

E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Marvila tem história... Vamos conhecê-la?
Caminhadas com História consiste na criação de percursos pedestres com
interesse histórico, cultural e gastronómico na freguesia de Marvila. Esta atividade é desenvolvida com os parceiros locais e aberta ao público em geral.
Inspire-se neste desafio que é lançado por Marvila, onde se aprende e degusta o que a freguesia tem de melhor.
218 394 590 ▲ esmeralda.saragoça@scml.pt
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Canto para Séniores
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n ENVELHECIMENTO

Quem canta seus males espanta!
Identificar os efeitos causais da participação de séniores em grupos de
canto, através de uma intervenção e estudo experimental com grupo de
controlo.
A intervenção consiste num programa de canto em grupo com componentes de aquecimento e relaxamento, técnica vocal, memorização de
músicas e letras, ensaio de reportório, e apresentação de um espetáculo ao
público, com convite às famílias.
Inspire-se no projeto Canto para Séniores e conheça melhor as vozes que
andam a encantar a comunidade.
etelvina.ferreira@scml.pt
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Centro de Recursos de (In)Formação para
prestadores de cuidados informais
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]

CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E/OU DAS INSTITUIÇÕES
n

Um Centro de Recursos ao dispor de quem mais precisa…
O Centro de Recursos é um projeto orientado para o apoio às famílias
residentes na cidade de Lisboa, que integram e cuidam de pessoas dependentes e a necessitar de apoio ou de encaminhamento para serviços ou
recursos adequados da comunidade. É constituído por uma estrutura de
atendimento, formação e grupos de autoajuda, integrando um serviço
flexível, complementar e de potenciação dos recursos instalados.
O Centro de Recursos tem igualmente ações transversais, assumidas
como metodologia de divulgação: criação de um folheto, programas de
rádio na Rádio Renascença e na Rádio Sim e disponibilização de brochuras e tutoriais. Prevê-se como resultados, o alargamento da rede de apoio
informal, um maior envolvimento e participação da família nos cuidados
formais que são prestados, o aumento da qualidade do cuidado intergeracional e da qualidade de vida do cuidador informal.
Inspire-se neste projeto que cuida das famílias que cuidam em Lisboa.
218 413 015 ▲ cefc@scml.pt
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Cicloficina Crescente
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n SAÚDE

A pedalar somos mais responsáveis!
Marvila promove a colaboração e mobiliza os saberes e recursos locais
para o conserto de bicicletas avariadas. É um espaço de encontro e partilha de interesse, onde cada um ensina e aprende. A oficina acontece na
base de ativismo voluntário e tem como objetivo levar às crianças e jovens
moradores destes bairros o uso seguro e responsável da bicicleta.
O projeto procura também promover o uso da bicicleta como alternativa
de mobilidade urbana, amiga do ambiente e promotora de um estilo de
vida ativo e saudável. Pretende ainda promover um lobby positivo, para
que Marvila, principalmente a zona de atuação do Centro de Promoção
Social da PRODAC, seja incluída nos planos municipais de reforço de
ciclovias na cidade.
Inspire-se na Cicloficina, que não só aproxima a comunidade, como promove um estilo de vida ativo e é ainda a favor do ambiente.
218 310 950 ▲ cps.prodac@scml.pt
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Círculo de Crianças - Círculo de Jovens - Apoio
a Iniciativas Cidadãs - Cross Culture Lisboa
[Between - Partnerships 4 Development]
n CIDADANIA

E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Capacitação como palavra de ordem!
A Between - partnerships 4 development é uma associação sem fins lucrativos que promove a participação cívica dos cidadãos e tem por missão
estabelecer parcerias para o desenvolvimento social.
Conheça as iniciativas desta entidade:
C
 írculos de Crianças - é um projeto de educação não formal, que tem por
objetivos a promoção da cidadania ativa e o conhecimento e compreensão
dos direitos das crianças. Consiste na criação de círculos de crianças que
ativamente se envolvem e colaboram no debate e procura de soluções para
os seus problemas. Tem por mote os objetivos de desenvolvimento sustentável, definidos pela Agenda 2030.
C
 írculo de Jovens Moreira Team - a decorrer no Bairro Municipal do Alto da
Loba e Bugio, tem por objetivos a promoção da participação e cidadania ativa.
Consiste na realização de sessões com jovens, atletas da Associação Moreira Team,
que debatem, planeiam e executam ações para apoio da própria organização.
C
 apacitação dos representantes - dos órgãos sociais e outros associados da Associação Moreira Team com ferramentas que facilitem o trabalho em grupo.
C
 ross Culture Lisboa - projeto que junta pessoas de diferentes nacionalidades, origens e backgrounds, num ambiente não formal, para o debate de temáticas. Promove a integração, a capacidade de escuta e o fomento da tolerância face ao outro,
com vista à criação de condições para o desenvolvimento de ações colaborativas.

Esta é uma iniciativa colaborativa porque junta crianças que debatem e
procuram soluções conjuntas para questões e problemas diagnosticados
no território onde se encontra a sua escola. Tem por mote os objetivos de
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desenvolvimento sustentável definidos pela Agenda 2030 e envolve a parceria com diversas entidades nomeadamente: Associação de Pais da E.B.1
Armando Guerreiro, Agrupamento de Escolas Santa Catarina, ISCTE e a
organização internacional Neighborhood Community Network.
Inspire-se nas iniciativas da Between para o desenvolvimento social.
919 958 375 ▲ between@between.pt ▲ http://www.between.pt
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Colaboratórios
[Grupo de Trabalho Transversal Participação e Abordagens Colaborativas –
Forum GovInt]

CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E/OU DAS INSTITUIÇÕES
n

O Grupo de Trabalho Transversal “Participação e Abordagens Colaborativas” do Forum para a Governação Integrada (Forum GovInt), que
iniciou a sua atividade em julho de 2016, desenvolveu um Jogo de cartas
para a exploração de fatores críticos inerentes a estas abordagens quando aplicadas a questões de governação integrada em torno de problemas
complexos.
Para 2019, o grupo propõe a dinamização de dois tipos de atividades,
nomeadamente:
1. A formação em “Colaboratórios”
Esta formação terá a duração 16 horas em formato residencial (sexta-feira
à tarde, sábado durante todo o dia e domingo de manhã), com a participação máxima de 25 formandos e mínimo de 15 formandos. Em função
das competências demonstradas pelos participantes, estes poderão vir a
integrar uma bolsa de facilitadores do grupo de trabalho.
Esta formação visa:
S ensibilizar os participantes para as mais valias da colaboração através da
exploração de formatos inovadores;
P
 romover a compreensão sobre o potencial da colaboração genuína;
E
 xplorar desafios criados por contextos complexos e instrumentalizar os
participantes sobre como abordar desafios complexos, nomeadamente no
que se refere ao envolvimento de multi-stakeholders;
C
 riar uma bolsa de facilitadores dos Colaboratórios.
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2. 3 Sessões Roadshow “Colaboratórios”
Estas sessões terão a duração de 3 horas cada, com 25 a 50 participantes
procurando ser geograficamente diversificadas pelo país.
Tratam-se de sessões de colaboração para a divulgação e exploração da ferramenta desenvolvida pelo Grupo de Trabalho, criando dinâmicas de grupo
adaptadas às questões solicitadas, numa postura Hands On. Estas sessões visam promover a exploração multifacetada deste Jogo a partir da conceptualização dos processos colaborativos ambicionando ser uma ferramenta útil para
a partilha, discussão, análise e avaliação de dinâmicas colaborativas.
Inspire-se neste grupo de trabalho empenhado em contribuir para o desenvolvimento de metodologias colaborativas e participativas.
218 854 730 ▲ ltv@fct.unl.pt • www.forumgovernacaointegrada.pt
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COMUM(idades)
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n COOPERAÇÃO

E DESENVOLVIMENTO

COMUM(idades) atua como prevenção em situações de risco!
O projeto consiste numa rede de parceiros que reúne mensalmente, com a
finalidade de debater “casos de risco” e fomentar a colaboração e articulação
entre os diferentes organismos que intervêm na infância e juventude.
É realizado um estudo conjunto da realidade local, sendo desenvolvida
uma reflexão sobre a prática, planificada e integrada, para a promoção e
proteção da infância e juventude e para a criação de estratégias convergentes de prevenção de situações de risco e de perigo.
Inspire-se no trabalho realizado pelo projeto COMUM(idades) empenhado na prevenção e promoção da vida dos mais jovens.
udip.tejo@scml.pt
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Dignidade no trabalho, um paradigma do
século XXI: à procura da fórmula certa ou
equação impossível?
[Grupo de Trabalho DesGov – Forum GovInt]
n EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Dignidade no trabalho, um paradigma do século XXI: à procura da fórmula certa ou equação impossível?
O grupo de trabalho DesGov do GovInt – Forum para a Governação Integrada, analisou, durante o ano 2017, a relação entre desemprego e desigualdades
sociais, tendo seguido uma metodologia de trabalho baseada na compreensão
do fenómeno do desemprego, da experiência subjetiva e partilhada dos indivíduos, das consequências e dos efeitos diretos e indiretos da circunstância do
desemprego entre diferentes atores e perfis sociais (Marques et al., na).
Na sequência do trabalho realizado, pretende-se recuperar o interesse no mercado
de trabalho através do conceito “Dignidade no trabalho”, entendido como o grau
segundo o qual aos indivíduos ou as famílias é possível manter um nível de vida
socialmente aceitável, independentemente da participação no mercado (Esping-Aderson, 1990 in Lamelas, Nico e Gil, 2014). “A dignidade económica é concretizada ainda pela posse de um salário que permita assegurar todas as necessidades
e pela igualdade de oportunidades. A dignidade é concretizada mediante um número restrito de atos de resistência contra abusos e uma conduta que permite aos
trabalhadores sentir orgulho do seu quotidiano laboral (Hodson em Cruz, 2010).
E, é neste seguimento que surge a proposta de atividades a implementar no Ano
Nacional da Colaboração 2019:
D
 esenvolver um conjunto de ações sob responsabilidade de, pelo menos, um
membro do grupo de trabalho. Estes concretizar-se-ão como workshops, ações
de sensibilização, mesas redondas ou seminários/conferências, sobre “Dignidade no Trabalho”, adaptando-se o modelo a cada contexto em particular; o objetivo é promover uma lógica de colaboração entre várias entidades no sentido de
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refletir sobre uma temática central das nossas sociedades e potenciar a constituição de redes de intervenção sobre contextos de trabalho. Ao GT DesGov caberá potenciar e/ou alavancar redes de colaboração intra e interinstitucionais
visando explorar e desenvolver modelos e práticas de reflexão e intervenção.
A
 concretização da proposta condensa-se num conjunto de workshops/ações
de sensibilização, procurando chegar a um conjunto heterogéneo de pessoas,
atendendo, nomeadamente, às carácterísticas sociodemográficas e profissionais, como Género, Qualificação, Idade, Nacionalidade/Cidadania, Território, Escolaridade, … serão tomados em linha de conta para a constituição
de grupos de pessoas para as quais serão direcionados os workshops/ações de
sensibilização.
C
 oncurso melhor Curta Metragem: visando concretizar um resultado com
uma capacidade de divulgação mais alargada e promover a colaboração de jovens estudantes do ensino superior, no debate e reflexão sobre trabalho digno,
tendo em vista propor à Direção das Licenciaturas, Pós-Graduações ou Mestrados em Cinema, da Universidade da Beira Interior e da Universidade Católica
Portuguesa do centro Regional do Porto, a realização pelos alunos, se possível
no quadro das suas atividades de aprendizagem, de uma curta metragem sobre
o tema “Dignidade no Trabalho”.

Esta iniciativa resulta da colaboração entre o ACM – Alto Comissariado
das Migrações, a C.I.T.E. – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no
Emprego, a CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social,
a O.I.T. – Organização Internacional do Trabalho, a CNJ – Conselho Nacional da Juventude, o IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, a A3s – Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Setor, a EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza, a FNAJ
– Federação Nacional de Associações Juvenis, a Universidade Beira Interior
e a Universidade Católica Portuguesa.
Inspire-se neste grupo de trabalho empenhado em chamar a atenção para as
questões relacionadas com o Trabalho Digno.
933 252 798 ▲ Luisa.Veloso@iscte-iul.pt
▲ http://www.forumgovernacaointegrada.pt
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Encontro “A Proteção da criança na 1ª
infância”
[Câmara Municipal da Amadora]

CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E/OU DAS INSTITUIÇÕES

n

Prioridade à Proteção!
No âmbito do Plano Local de Promoção dos Direitos das Crianças e
Jovens da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Amadora foi
identificada a necessidade de investir na promoção e proteção das crianças na 1ª infância, apostando na capacitação das entidades que possuem
resposta de Creche e Jardim de Infância.
Desta forma, a proposta é a realização conjunta (Câmara Municipal da
Amadora, CPCJ Amadora - Comissão Alargada e parceiros da Rede Social) de um encontro dedicado ao tema “A Proteção da criança na 1ª infância”, proporcionando um momento de partilha de práticas institucionais e de trabalho com as famílias que potenciam os direitos das crianças
na Amadora.
Esta iniciativa baseia-se no trabalho local em articulação dos vários parceiros que compõem a CPCJ, envolvendo a parceria com diversas entidades, nomeadamente com todas as entidades parceiras do Conselho Local
de Ação Social e das Comissões Sociais de Freguesia.
Inspire-se e conheça mais sobre o encontro e sobre o trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido, com o compromisso da promoção da vida, pela
certeza de se estar protegido.
214 369 053 ▲ accao.social@cm-amadora.pt ▲ www.cm-amadora.pt
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Encontro “A Saúde e a Multiculturalidade”
[Câmara Municipal da Amadora]
n

SAÚDE

Saúde para todos!
Considerando a multiculturalidade e a diversidade dos grupos de imigrantes no total da população residente do Município da Amadora, surgiu a necessidade de desenvolver uma estratégia local de intervenção, nomeadamente ao nível da Saúde.
Aproveitando a comemoração do Dia Mundial da Saúde, a Câmara Municipal da Amadora irá organizar em 2019 o encontro “A Saúde e a Multiculturalidade”, uma atividade integrada nas comemorações dos 40 anos
do SNS – Serviço Nacional de Saúde. Pretende-se refletir sobre a intervenção da saúde em contextos interculturais, como é o caso do território
da Amadora.
Esta é uma iniciativa que se baseia no trabalho local em articulação dos
vários parceiros, para abordar as questões de acesso aos cuidados de saúde
pela população migrante, envolvendo a parceria com diversas entidades,
nomeadamente com todas as entidades parceiras do Conselho Local de
Ação Social e das Comissões Sociais de Freguesia e com as entidades relevantes na área da Saúde e da intervenção com a população imigrante.
Inspire-se nesta iniciativa da Câmara Municipal da Amadora empenhada
em diversificar os mecanismos de acesso à Saúde de todos os munícipes.
214 369 053 ▲ accao.social@cm-amadora.pt ▲ www.cm-amadora.pt
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Encontro sobre o tema “A transição da vida
ativa para a Reforma: desafios e estratégias”
[Câmara Municipal da Amadora]
n

ENVELHECIMENTO

Estou reformado(a)… E agora?
Um dos períodos mais críticos na vida pode ser o momento de transição
para a reforma, uma vez que toda a rotina habitual se vê alterada. É necessário que o público sénior continue ativo, noutros eixos, e que se sinta
útil e valorizado.
Foi com esta premissa, que no âmbito do Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável surgiu a necessidade de as entidades empregadoras prepararem as pessoas para o período da reforma, refletindo sobre esta
questão e encontrando estratégias para o fazer de forma colaborativa. Para
2019 propõe-se, deste modo, a realização de um encontro em 2019 sobre
o tema “A transição da vida ativa para a Reforma: desafios e estratégias”.
Esta iniciativa resulta do trabalho em articulação com os vários parceiros
que compõem o PEES, envolvendo a parceria com diversas entidades,
nomeadamente com todas as entidades parceiras do Conselho Local de
Ação Social e das Comissões Sociais de Freguesia e envolvendo também o
tecido empresarial do município.
Inspire-se nesta missão da Câmara Municipal da Amadora, contribuindo
para que o momento da reforma seja um período positivo e conheça mais
sobre a iniciativa.
214 369 053 ▲ accao.social@cm-amadora.pt ▲ www.cm-amadora.pt
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Encontro sobre o tema: “Vítimas de
violência e fatores de exclusão”
[Câmara Municipal da Amadora]
n VIOLÊNCIA

DE GÉNERO E/OU FAMILIAR

Intervir para mudar paradigmas!
É fundamental refletir sobre as necessidades existentes na intervenção especializada com Vítimas de Violência! Para este efeito e, no âmbito do III
Plano Municipal contra a Violência, a Câmara Municipal da Amadora
tem planeado a organização de um Encontro com o tema “Vítimas de
violência e fatores de exclusão”, com o objetivo de identificar fatores de
exclusão social e procurar novas soluções para a intervenção.
A organização do Encontro vai contar com a colaboração de técnicos de
intervenção social, universidades e vítimas de violência doméstica, entre
outros, que trazem um carácter pessoal à iniciativa.
Esta iniciativa baseia-se no trabalho em articulação dos vários parceiros que compõem o Plano Municipal Contra a Violência, envolvendo a
parceria com diversas entidades, nomeadamente com todas as entidades
parceiras do Conselho Local de Ação Social e das Comissões Sociais de
Freguesia e as entidades que intervêm na área da Violência Doméstica.
Inspire-se neste encontro que procura encontrar novas formas de intervenção especializada com vítimas de violência, através de modelos colaborativos.
214 369 053 ▲ accao.social@cm-amadora.pt ▲ www.cm-amadora.pt
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Estendal dos Direitos - Promoção dos
Direitos da Criança
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

EDUCAÇÃO

É necessário educar para os Direitos Humanos!
Promoção e divulgação dos direitos das crianças, através de atividades
realizadas no Centro de Acolhimento Infantil Vítor Manuel e no exterior
com a comunidade envolvente.
É feito um reforço entre as famílias e a comunidade, trazendo o espírito
de entreajuda, de partilha e de proteção das crianças.
Pretende-se assim, enquadrar as crianças enquanto cidadãos/cidadãs com
direitos na sociedade, salvaguardando os seus interesses e necessidades
numa dinâmica em que se envolvem todas as famílias, parceiros, entidades e comércio local.
Inspire-se nestas atividades de aprendizagem para os Direitos Humanos.
213 605 620 • elsa.evangelista@scml.pt
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Formação e Supervisão em Saúde Mental
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

SAÚDE

Mecanismos para melhorar a intervenção na área da saúde mental e
inclusão social.
Programa de formação em estratégias inovadoras de promoção da saúde
mental e da inclusão social, com supervisão técnica de projetos específicos de reabilitação psicossocial, bem como desenvolvimento de parâmetros que permitam a criação de um modelo inovador de intervenção
“Misericórdia de Lisboa”, que seja reproduzível, podendo ser difundido e
adotado a nível nacional e internacional.
Inspire-se e conheça mais sobre esta proposta de formação e supervisão
em Saúde Mental.
filipa.neves@scml.pt
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Grão a Grão
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Em prol de uma comunicação mais eficaz entre organizações.
O projeto Grão a Grão visa criar um roteiro materializado pela interação e
partilha entre as diversas organizações locais, promovendo a consolidação de
sinergias, evitando duplicações de ações e potenciando os recursos existentes.
Permite simultaneamente um conhecimento das iniciativas desenvolvidas pela
população do bairro dos Lóios e respetiva massa associativa, bem como das
ações dinamizadas por outras organizações. Serão assim desenvolvidas ações de
naturezas diversas como sendo: sessões sobre Orçamento Participativo, Finanças/IRS, Saúde, Música, entre outras significativas para a Comunidade.
Inspire-se neste projeto, que através de processos de comunicação eficaz,
procura otimizar recursos e ações a favor da comunidade local.
218 365 000 • cdc.loios@scml.pt
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Grupo interinstitucional do Bairro Alfredo
Bensaúde
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

EDUCAÇÃO

Prevenção no Bairro Alfredo Bensaúde!
Atualmente, o Grupo interinstitucional do Bairro Alfredo Bensaúde realiza
reuniões mensais onde é feita a implementação de estratégias concertadas:
S inalização de situações de risco;
D
 iagnóstico conjunto;
E
 laboração de planos individuais de acompanhamento;
A
 companhamento das situações de risco (visitas domiciliárias integradas,
reuniões com as famílias, articulação com outras entidades para aprofundamento do diagnóstico e eventual encaminhamento das situações).

E são ainda desenvolvidas ações de prevenção de âmbito comunitário:
E
 nvolvimento da escola em eventos comunitários, com a participação ativa
das crianças em atividades de caráter pedagógico;
R
 euniões na comunidade com os encarregados de educação no início do
ano letivo para sensibilizar/motivar para o percurso escolar dos seus educandos;
A
 tividades dirigidas às crianças de desenvolvimento e reforço das competências pessoais, sociais e escolares).

Inspire-se nesta iniciativa atenta às necessidades da comunidade e saiba
mais sobre o projeto
Grupo Interinstitucional do Bairro Alfredo Bensaúde.
218 554 100 • claudia.basilio@scml.pt
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Histórias na Quinta
[Amigluz – Associação Amigos da Luz]
n

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

As crianças do Bairro Padre Cruz valorizam os animais!
Em parceria com três entidades, a Associação Amigos da Luz realiza esta
iniciativa de promoção da cidadania e participação cívica através da visita
à quinta pedagógica com as crianças e proprietários das hortas. Esta atividade sensibiliza as crianças do bairro para a importância da natureza, das
diferentes espécies e da proteção dos direitos dos animais!
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Associação Amigos da Luz,
o Parque Hortícola de Carnide, a Quinta Pedagógica dos Olivais e a Câmara Municipal de Lisboa.
Inspire-se nas “Histórias na Quinta” e conheça melhor esta iniciativa.
964 567 975 ▲ amigosdaluz18@hotmail.com
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IV Fórum Social Intermunicipal: Saúde
Mental – Para uma Rede Colaborativa?
[Câmara Municipal de Torres Vedras]
n

SAÚDE

O caminho da Saúde Mental – mais do que encontrar soluções, o Fórum Social Intermunicipal é uma estratégia de colaboração para os
Municípios de Torres Vedras e da Lourinhã.
A iniciativa surge de um primeiro Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social de ambos os municípios, no âmbito da Rede Social, que
identificou um problema transversal e comum: a falta de articulação interinstitucional.
Em 2019, os dois municípios organizam a 4ª edição do fórum, em parceria com a EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza, Câmara Municipal da
Lourinhã, Câmara Municipal de Torres Vedras e outras entidades locais,
que visa promover o encontro entre várias instituições (públicas, privadas e de solidariedade social), a reflexão e discussão pluridisciplinar sobre
uma problemática transversal aos concelhos – a Doença Mental, procurando desta forma melhorar a qualidade dos serviços e respostas sociais
neste domínio, otimizar os recursos existentes e a comunicação interinstitucional e intermunicipal, sensibilizar a sociedade civil para o exercício
de uma cidadania participativa, reconhecer e reforçar a implementação
de boas práticas.
Inspire-se e conheça mais sobre este espaço de encontro, abertura e partilha intermunicipal.
261 320 772 ▲ anaumbelino@cm-tvedras.pt ▲ www.cm-tvedras.pt
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Mãos em ação
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Produção de doces e sumos é com o Mãos em ação!
Promoção da participação dos séniores e da abertura do centro à comunidade através da capacitação, autonomia, responsabilidade e sustentabilidade do grupo do Centro de Desenvolvimento que produz e vende
sumos, biscoitos, compotas e bolos, bem como serviços de costura, cuja
receita é gerida e reverte para os participantes realizarem atividades propostas pelos mesmos.
Inspire-se no dinamismo destes séniores e saiba onde encontrar os produtos produzidos no Centro de Desenvolvimento.
217 506 060 • udip.alta@scml.pt
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Marcha da Santa Casa
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

CULTURA E ARTES

Lá vai Lisboa! E lá vai a Marcha da Santa Casa!
A Marcha da Santa Casa é um projeto promovido pelo Gabinete de Apoio
Técnico à Animação Sociocultural do Espaço Santa Casa, responsável
pela organização e acompanhamento de todo o processo. Pelo terceiro
ano consecutivo e ainda que não vá a concurso, cumpre o regulamento da
EGEAC para as Marchas da Cidade de Lisboa: é composta por 50 marchantes, porta-estandarte, 1 cavalinho, mascotes, padrinhos e aguadeiros.
Ao longo de três meses, a Marcha da Santa Casa é ensaiada por um coreógrafo profissional e conta também com uma equipa responsável pelos
figurinos e cenografia.
Após feita a divulgação da atividade junto do público-alvo e abertas as
inscrições, é realizado um casting onde são selecionados os participantes.
Os ensaios iniciam em abril e decorrem de 2ª a 6ª, durante a manhã.
Durante este período são trabalhadas as músicas e as coreografias que
serão apresentadas em dois momentos distintos: no Altice Arena, dia 09
de junho e na Avenida da Liberdade, dia 12 de junho. Posteriormente,
no mês de setembro, em data a definir, a Marcha da Santa Casa marcará
a sua presença no Festival Santa Casa Alfama.
Inspire-se nesta atividade tradicional e festiva que trará muita animação
no mês de junho 2019.
213 261 340 ▲ gatasc@scml.pt
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Memórias das Avenidas
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Venha conhecer as histórias que estão na memória…
O projeto tem como objetivo conhecer, divulgar e partilhar as histórias
de vida, na sua dimensão individual e coletiva, relativas ao território onde
está sediado o Centro de Dia, promovendo diversas atividades. Ao longo
de 11 meses são realizadas sessões de trabalho com frequência semanal,
que focam as memórias e histórias de vida dos participantes, bem como
as estratégias a implementar ao longo do projeto.
Neste processo partilhado geram-se dinâmicas de consolidação das relações comunitárias e de valorização das histórias e memórias de cada
um, integradas no contexto alargado da construção e transformação da
cidade.
Destas sessões resultarão:
3 percursos pedestres pelo território, definidos com a colaboração de todos
e integrando as memórias e histórias de vida dos participantes, abertos ao
público em geral;
O
 mapeamento destas histórias e memórias em formato digital disponibilizadas online (com recurso aos arquivos digitais, ferramenta My Maps da
Google, registo vídeo e áudio, digitalização de documentos).

Inspire-se nestas memórias e saiba mais sobre a metodologia desta partilha.
217 815 290 ▲ udip.avenidas@scml.pt ▲ www.memoriaparatodos.pt
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NOW_Beato apoia projeto Manicómio.pt
[NOW_ No Office Work]
n

EMPREENDEDORISMO

NOW BEATO aposta na inclusão social no mundo do empreendedorismo!
Programa de apoio à atividade artística de pessoas portadoras de doença
mental. Cedência de espaço de trabalho e de exposição/venda. O Projeto
MANICÓMIO tem origem no trabalho do Sandro Resende que anteriormente já havia apresentado trabalho similar com esta comunidade, no
Pavilhão 28 (Hospital Júlio de Matos).
A colaboração com o espaço NOW_Beato prevê a inclusão dos participantes no programa no mesmo espaço dos outros coworkers, promovendo a integração dos artistas com doença mental num espaço de trabalho e
de empreendedorismo como são os espaços de Coworking.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre o NOW_Beato e MANICÓMIO.pt.
Inspire-se nesta visão inclusiva e conheça estes brilhantes artistas que serão integrados no espaço de cowork NOW_Beato.
fernando@no-office-work.com ▲ http://www.no-office-work.com
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Oficinas de Expressão
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

EDUCAÇÃO

A expressão dramática como mecanismo de autoconhecimento.
Dirigidas aos utilizadores do Centro de Dia, ao grupo de Jovens e à comunidade (utentes da CERCI Lisboa e moradores), estas oficinas pretendem utilizar a expressão dramática como forma de trabalhar o desenvolvimento de competências cognitivas, sensoriais, afetivas, motoras e
artísticas, criando espaços de relação e contextos de humanidade e, desta
forma, reforçando a auto estima, a relação com os outros e a cooperação.
Inspire-se nestas oficinas que propõe explorar o lado mais autêntico de
cada pessoa.
218 394 590 ▲ esmeralda.saragoça@scml.pt
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Operawave
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

CULTURA E ARTES

E se aprendêssemos mais sobre Ópera?
O projeto tem como objetivo promover o estudo e divulgação da Ópera
através de apresentações públicas com fins culturais e solidários. O rápido
crescimento deste grupo musical confrontou a OperaWave com a necessidade de um espaço adequado para ensaios. A solução foi encontrada no
âmbito da parceria com a UDIP Avenidas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através da cedência de uma sala ampla no Centro de Dia
Rainha D. Maria I, onde a OperaWave colocou um piano e faz ensaios
duas vezes por semana. Em contrapartida, a OperaWave disponibilizou-se para colaborar em atividades promovidas pela UDIP Avenidas, para
além de contar com profissionais e utentes do centro de Dia, como convidados, para concertos musicais e demais atividades da OperaWave.
A OperaWave participou no III Encontro Anual da UDIP Avenidas, subordinado ao tema “Arte e Bem-Estar”, na Fundação Calouste Gulbenkian, onde se realizou o Workshop Ciência&Arte do Canto Lírico. Na
sessão prática os participantes experimentaram “o corpo humano como
instrumento musical e a sua preparação para cantar: prática postural, respiratória e vocal”. A sessão foi orientada pela Cantora Lírica, Professora
de Canto e Consultora de Voz Ana Ester Neves.
Inspire-se neste dinâmico e cultural projeto, contribuindo para a divulgação da Ópera.
217 815 290 ▲ udip.avenidas@scml.pt ▲ www.operawave.com
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Parceria Local de Telheiras
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A parceria local de Telheiras está mais alerta, conheça a sua intervenção na Pegada Ecológica, a forma como estão a construir uma comunidade e ainda o projeto internacional Municipalities in Transition.
A Parceria Local de Telheiras reúne numa rede informal organizações
de base local, grupos informais e instituições com atuação no bairro de
Telheiras, com objetivos de partilha de recursos e informação, trabalho
em rede e organização de eventos conjuntos. Além de todo um trabalho
de construção de comunidade, de criação de redes e colaboração entre
parceiros, tem como tema para 2018/2019 a sustentabilidade ecológica,
motivo pelo que integrou o projeto internacional Municipalities in Transition (com uma comunidade de prática internacional).Neste âmbito, serão desenvolvidos vários projetos, nomeadamente:
D
 inamização de eventos comunitários;
C
 omunicação comunitária via site, Facebook e Newsletter;
H
 ortas em contexto educativo e em centro de dia (formação de técnicos de
educação, animação, pais e alunos para a criação e manutenção de hortas);
C
 riação de um Centro de Recursos comunitário e de promoção de iniciativas sustentáveis (promoção da economia circular pela partilha de recursos).

Com a sua ação, estas organizações pretendem contribuir de forma ativa
e decisiva para a melhoria da qualidade de vida do bairro e promover a
cidadania ativa e participativa em Telheiras, através de uma relação cada
vez mais próxima com a população e um maior envolvimento dos residentes na vida do bairro.
Atualmente participam ativamente na PLT: o Centro Comunitário de
Telheiras/SCML, a Associação Centro de Convergência de Telheiras, a
Associação de Residentes de Telheiras, a Junta de Freguesia do Lumiar,
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o Departamento Direitos Sociais/CML, o Agrupamento de Escuteiros
de Telheiras, a Associação de Pais da EB 2,3 Telheiras, o Banco Social de
Comunicação, o Parque Hortícola de Telheiras, a Associação Educativa
para o Desenvolvimento da Criatividade, a Escola Técnica Psicossocial de
Lisboa, a Refood Telheiras, a Associação Alternativa Matriz, a Associação
Aposentados Pensionistas e Reformados (APRe!), os Voluntários de Proteção Civil de Telheiras, a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa e a
19ª Esquadra da PSP.
Inspire-se no espírito ativo de Telheiras e conheça mais sobre esta parceria
disruptiva.
217 506 060 ▲ teresa.pinho@scml.pt ▲ http://vivertelheiras.pt
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Partilha de conhecimentos intergeracional
[FREE TO BE]
n

EDUCAÇÃO

O futuro das novas gerações depende de toda a comunidade!
A FREE TO BE acredita que só pela educação se desenvolvem ideias e se
operam mudanças capazes de criar sociedades sustentáveis, baseadas no
respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça económica e numa cultura da paz.
Neste sentido, para 2019 pretende proporcionar a todas as idades um
conjunto de oportunidades educativas, através da realização de diversas
atividades (workshops, oficinas, festas temáticas, atividades desportivas,
etc.) com a colaboração de diferentes parceiros, para a promoção do desenvolvimento do ser humano enquanto ser livre pluridimensional, capaz
de protagonizar a construção de conhecimento, valores, atitudes e habilidades que lhe permitam ser agente de transformação num mundo que se
almeja sustentável, pacífico e equitativo.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre Pé na Terra, a Quinta do Bairro Falcão, a Freguesia Vila Chã de Ourique e a Câmara Municipal do
Cartaxo.
Inspire-se no trabalho desta associação empenhada em construir uma ética de responsabilidade e de cuidado pelo futuro comum da Terra e da
Humanidade.
966 366 455 ▲ susanalucas@freetobe.pt • http://freetobe.pt
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Partilhar para Transformar
[EDUCHIADO HOTEL/ESCOLA]
n

EDUCAÇÃO

O mercado de trabalho é cada vez mais competitivo e as grandes empresas procuram profissionais que não sejam só qualificados, mas que
de certa forma, se distingam dos demais de forma a que possam acrescentar valor. A EDUCHIADO é uma escola que procura dar resposta
neste sentido.
A escola pretende colaborar com os parceiros e forças vivas locais, no sentido de minimizar as lacunas sentidas no âmbito da formação profissional
de pessoal qualificado para o mercado de trabalho, proporcionando aos
jovens uma formação qualificada destinada a um mercado cada vez mais
exigente e competitivo, não descurando a sua formação cívica, de modo a
que concluam o seu percurso formativo com uma formação integral e sólida, todavia assente numa visão de flexibilização curricular que responda
às exigências da globalização e mudanças ao nível do mercado de trabalho.
Algumas das colaborações locais são realizadas com Associações de Pais,
Juntas de Freguesia, outras escolas e/ou instituições locais, nacionais e
internacionais, nomeadamente através da celebração de protocolos que
visem a colaboração institucional e a mobilidade de formandos/alunos
(ERASMUS).
É também compromisso da Direção da escola, contribuir ativamente e
de forma persistente no sentido de se tornar uma mais valia no contexto
onde se insere, a fim de contribuir para o desenvolvimento económico,
social e cultural do meio.
A iniciativa “Partilhar para Transformar” tem como objetivo interligar os/
as participantes numa lógica colaborativa através de ações de formação
com utilização de metodologias reflexivas e ativas e a coconstrução de
ferramentas de disseminação do trabalho colaborativo.
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Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Escola Secundária Maria
Amália Vaz de Carvalho, a ONG Graal e o Grupo Lux Mundi.
Inspire-se nesta escola que se preocupa não só em dar formação aos formandos, mas também com a sua inserção no mercado laboral e o seu
impacto na comunidade local.
211 359 049 ▲ info@ephtchiado.com ▲ http://www.ephtchiado.pt
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PEO – Programa de Educação Olímpica
[Comité Olímpico de Portugal]
n

EDUCAÇÃO

O Programa de Educação Olímpica é um programa que visa promover o Olimpismo, os Jogos Olímpicos, o gosto pela prática desportiva
e os hábitos de vida saudável, em contexto escolar, tendo por base os
Valores Olímpicos: Respeito, Amizade e Excelência.
O Programa de Educação Olímpica é uma iniciativa colaborativa entre o
Comité Olímpico de Portugal, Municípios, estabelecimentos de ensino e
professores para promover o Olimpismo, os Jogos Olímpicos, a formação
Olímpica e a prática desportiva junto dos alunos, em contexto escolar,
tendo por base os Valores Olímpicos.
O objetivo é criar oportunidades para que os alunos possam, entre outras
coisas, vivenciar os Valores Olímpicos, conhecer o Movimento Olímpico,
experimentar novas modalidades desportivas e acompanhar e conhecer
atletas olímpicos.
Realça-se ainda o reconhecimento dos conteúdos do PEO por parte da
Direção Geral de Educação e a colaboração existente com o CNAPEF –
Conselho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física, no sentido de aproximar os profissionais de Educação Física
ao Programa.
O Programa de Educação Olímpica desenvolve-se ao longo do ano letivo
com sessões diárias, de acordo com as solicitações e a disponibilidade dos
recursos humanos existentes.
O Programa de Educação Olímpica desenvolveu conteúdos programáticos (14 fascículos) com grande diversidade de propostas de atividades,
cartazes, histórias de atletas, filmes e imagens que procuram incentivar a
criatividade dos alunos. Existe ainda uma plataforma online para facilitar
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a divulgação dos conteúdos e a interação com os utilizadores através de
vários desafios e propostas de atividades.
Inspire-se neste modelo de educação e conheça melhor o trabalho do Comité Olímpico de Portugal.
213 617 260 ▲ rnunes@comiteolimpicoportugal.pt
▲ http://www.eduolimpica.comiteolimpicoportugal.pt
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Programa de Voluntariado com o Centro
Educativo Navarro de Paiva
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

EDUCAÇÃO

Integração é a solução!
Este programa de voluntariado trabalha com jovens em cumprimento de
Medidas Tutelares Educativas de Internamento no Centro Educativo Navarro de Paiva (CENP). As raparigas que integram a formação profissional de cabeleireiro recebem semanalmente duas utentes do Centro de Dia
para treino da sua formação na referida área. O programa procura contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais das jovens
e promover a autoestima e o bem-estar das utentes do Centro de Dia.
Inspire-se neste programa de voluntariado que liga as pessoas.
217 624 200 ▲ csp.boavista@scml.pt
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Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Dando sabor à vida…
Entre os objetivos da missão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está
a melhoria do bem-estar das pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos, abrangendo os domínios da ação social, da saúde, da educação e
ensino, da cultura e da promoção da qualidade de vida. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas consiste na distribuição de
Bens Alimentares de acordo com cabaz nutricional, incluindo igualmente a
realização de ações de acompanhamento de sensibilização e capacitação na
área da Nutrição e Gestão de Orçamento Familiar.
Inspire-se neste programa e saiba como poderá dar o seu contributo.
susana.vferreira@scml.pt ▲ http://poapmc.portugal2020.pt/inicio
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Projeto “Live2 Work”
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Uma parceria estratégica Erasmus+ que procura desenvolver ações-chave
para a cooperação – a inovação e a partilha de boas práticas – envolvendo
quatro países: Portugal (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Instituto
Padre António Vieira e Universidade Católica Portuguesa), Dinamarca
(MYO e Coneqt), República Checa (Artevio e Pelican) e França (ABL).
Trata-se, portanto, de um projeto transnacional Erasmus+ que conta com
parcerias estratégicas de Educação de Adultos na qual a SCML é entidade
promotora e coordenadora. Tem como objetivo a cooperação e partilha
de conhecimento com vista à elaboração e disponibilização de manuais
metodológicos e instrumentos de intervenção para contextos formativos
e/ou de diagnóstico e orientação dirigidos a públicos pouco escolarizados.
Inspire-se nesta partilha além-fronteiras que está a contribuir para “aumentar as possibilidades de integração com sucesso para pessoas em situações de vulnerabilidade profissional”.
218 413 015 ▲ cefc@scml.pt ▲ www.live2work.eu
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Projeto Escolas Transformadoras
[FGS - Fundação Gonçalo da Silveira]

CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E/OU
DAS INSTITUIÇÕES

n

Escolas que transformam e intervêm na comunidade escolar!
A Fundação Gonçalo da Silveira procura atuar assiduamente junto dos
mais jovens com o objetivo de promover um ambiente escolar mais responsável socialmente.
Neste sentido, a Fundação procura intervir com base numa série de iniciativas, conheça cada uma:
1. Formações específicas temáticas e metodológicas nas Instituições
de Ensino Superior envolvidas no projeto
As Formações de Educação para o Desenvolvimento (ED)/Educação
para a Cidadania Global (ECG) são dirigidas aos/às docentes das ESE
(Escolas Superiores de Educação) e serão momentos importantes para
divulgação do trabalho já desenvolvido por cada entidade da parceria,
quer no âmbito das temáticas de ED/ECG, quer no domínio de práticas já existentes.
Período: de maio a dezembro de 2019
2. Integração curricular da Educação para o Desenvolvimento nas
Escolas Superiores de Educação
Esta atividade está interligada com a anterior na medida em que o seu objetivo é que, a partir das formações, os participantes reflitam e contribuam
para o processo de integração curricular onde lecionam. Esta integração
curricular permitirá que os futuros educadores e/ou professores estejam
preparados para os novos enquadramentos nacionais e internacionais: os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Referencial de Educação
para o Desenvolvimento, a Estratégia de Educação para a Cidadania e o
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projeto de Autonomia e Flexibilização Curricular, nomeadamente na sua
área curricular de Cidadania e Desenvolvimento.
Período: de julho a dezembro de 2019
3. Formação inicial de formadores/as em Educação para o Desenvolvimento
A formação está pensada para agentes educativos que as entidades da parceria identifiquem enquanto potenciais formadores de ED em contextos
de educação formal, com especial incidência para os docentes das 3 ESE,
educadores e professores dos agrupamentos de escolas abrangidos pelo
projeto e membros da Rede de Educação para a Cidadania Global.
Objetivos:
a) capacitar possíveis formadores/as para as oficinas de formação acreditadas
desta atividade;
b) contribuir para o alargamento de multiplicadores/as com conhecimento e
experiência em ED em contextos de educação formal.

Período: de janeiro a março de 2019
4. Ações de formação acreditadas e mobilização das aprendizagens
Formações acreditadas em Beja, Santarém e Viana do Castelo onde a
aplicação das aprendizagens decorrentes dessas formações é planificada
nas realidades educativas dos/as participantes.
5. Ciclos de seminários
Este ciclo de seminários concretiza-se num formato de três encontros temáticos, interrelacionados, um em cada ESE. Prevê-se que a organização
seja conjunta, ou seja, as 4 entidades do consórcio identificam e planeiam
em conjunto as temáticas, metodologias e convidados/as - mas que, posteriormente, cada ESE seja responsável pela organização e dinamização
do seminário que terá lugar na sua área de influência.
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6. Evento nacional
Evento com palestras, oficinas e reflexões em grupo que proporcionam
diálogos entre os/as intervenientes no projeto e público em geral interessado pelas temáticas trabalhadas durante os dois anos. Pretende-se que
esta atividade conte com a participação da ARIPESE - Associação de Reflexão e Intervenção Educativa na política das ESE.
7. Sistematização das aprendizagens
Serão realizados 3 encontros dedicados à sistematização no âmbito desta
atividade, 1 durante a primeira fase do projeto, 2 durante a segunda. Será
elaborado um documento pelo grupo de trabalho da ESE com o resultado da sistematização, o qual será disponibilizado online e apresentado
publicamente no Encontro Nacional.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Fundação Gonçalo da Silveira, o Instituto Politécnico de Beja, o Instituto Politécnico de Santarém –
Escola Superior de Educação, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo
– Escola Superior de Educação, a Rede de Educação para a Cidadania
Global, a ARIPESE - Associação de Reflexão e Intervenção Educativa na
Política das Escolas Superiores de Educação e os Agrupamentos de Escolas das regiões de Beja, Viana do Castelo e Santarém.
Inspire-se neste ciclo de iniciativas da FGS e conheça mais sobre as suas
propostas no âmbito da Educação para o Desenvolvimento.
217 541 625 ▲ projeto.escolas.transformadoras@gmail.com
▲ https://fgs.org.pt
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Projeto Inclusiv@: Escola para a Co-participação
[Câmara Municipal de Odivelas]
n

EDUCAÇÃO

Por mais iniciativas inclusivas no seio escolar!
O Projeto Inclusiv@ é composto por 5 fases:
I nvestigação
E
 laboração de Projeto Piloto
R
 ealização do Projeto Piloto
A
 valiação
D
 isseminação
1ª Fase - Investigação/Ação:
C
 onhecimento das competências académicas dos alunos, em especial na
Língua Portuguesa;
A
 s representações sociais do corpo docente, dos alunos e dos pais;
O
 bservação Etnográfica do terreno;
R
 ealização de reuniões e grupos focais com professores e pais;
R
 ealização de entrevistas individuais a membros de comunidade que integram os contextos culturais (líderes religiosos ou associativos, investigadores);
U
 tilização do método FANI (Free Association Narrative Interview).

2ª Fase - Investigação/Ação:
C
 onclusões;
E
 stratégias de intervenção em diversos níveis;
O
 utras parcerias na comunidade.
Objetivos gerais deste projeto:
C
 ontribuir para a capacitação dos agentes envolvidos - Comunidade escolar, Câmara Municipal de Odivelas - através do desenvolvimento da sensibilidade e competência cultural e da melhoria das condições psicossociais
do seu contexto de trabalho, dispondo de ferramentas para lidarem com as
dificuldades suscitadas pela multiculturalidade;
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D
 esconstruir tensões entre agentes educativos, famílias e alunos(as);
P
 romover uma comunicação escola-família-comunidade;
P
 romover o envolvimento das famílias nos processos de ensino-aprendizagem das crianças e jovens.

Esta iniciativa resulta da colaboração entre o Centro de Etnopsicologia
Clínica do ISPA, o Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino e a Câmara Municipal de Odivelas.
Inspire-se nesta inclusiva abordagem escolar e saiba como a Câmara Municipal de Odivelas irá estabelecer este conceito de comunidade entre a
família e a escola.
219320350 ▲ dpeic@cm-odivelas.pt ▲ www.cm-odivelas.pt
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Projeto Prescrição Social
[Unidade de Saúde Familiar da Baixa - ACES Lisboa Central]
n

SAÚDE

Uma equipa norteada pela paixão do serviço e do encontro!
Na Baixa, em Lisboa, há uma Unidade de Saúde Familiar motivada em “fazer coisas novas” e aproximar os utentes dos Cuidados de Saúde Primários
aos recursos internos e aos existentes na comunidade, dando resposta às suas
necessidades sociais, com o objetivo de melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. O projeto Prescrição Social envolve uma equipa multidisciplinar e
vários parceiros, que procuram otimizar a utilização dos serviços de saúde
do Serviço Nacional de Saúde, potenciar a atuação do Serviço Social na
saúde e sensibilizar os profissionais de saúde para o papel do assistente
social na resolução de problemas sociais nocivos à saúde dos seus utentes.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Área de Apoio Social do
Centro Hospitalar Lisboa Central, a Câmara Municipal de Lisboa (Divisão dos Direitos Sociais), a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a
Santa Casa da Misericórdia - UDIP Colinas, a Associação Renovar Mouraria, a Obra Social das Irmãs Oblatas, Crescer, Na rua com Histórias
- Uma Biblioteca para todos, GAT - In - Mouraria, a Associação Mais
Proximidade Mais Vida, a Associação Conversa Amiga, a Associação Solidariedade Imigrante, o CNAIM e o Chapitô.
Inspire-se e conheça mais sobre o projeto Prescrição Social que quer inovar na forma como se atua na Saúde em Portugal, através da colaboração
com medidas sociais… porque juntos é melhor!
218 843 000 ▲ prescricaosocial.usfdabaixa@arslvt.min-saude.pt
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PROL - Programa de Literacia Emergente
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

EDUCAÇÃO

Por um melhor incentivo à leitura desde a infância!
Interiorização de hábitos de leitura e de escrita através de um relacionamento regular, precoce, positivo, afetivo e sólido das crianças com a linguagem
literária e com o livro.
O programa promove atividades e experiências de comunicação otimizada e interações focalizadas no desenvolvimento das várias dimensões da
linguagem, aliando com naturalidade, o puro prazer do jogo, a todas as
áreas de formação contempladas nas orientações curriculares e às diversas
artes numa só proposta - linguagem e literatura. Surgem interligadas com
a música, com as artes visuais, com a expressão dramática e o movimento.
Inspire-se nesta iniciativa de apoio à literacia e conheça melhor o programa.
flipa.neves@scml.pt
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PSAE - Programa de Sustentabilidade na
Alimentação Escolar
[Câmara Municipal de Torres Vedras]
n

EDUCAÇÃO

Já parou para pensar que a Sustentabilidade também passa pela nossa
Alimentação?
Em Torres Vedras há um programa municipal que tem dado que falar
sobre Sustentabilidade na Alimentação Escolar, que assenta em quatro
eixos de ação – produção, aquisição, confeção e consumo – envolvendo a
participação ativa do Município, Juntas de Freguesia, IPSS, Associações e
Produtores Locais, Agrupamento de Escolas, Alunos, Pais e Encarregados
de Educação do Concelho.
O primeiro eixo do programa passa pela obtenção de alimentos a partir
de hortas comunitárias e hortas pedagógicas instaladas em escolas e também a integração de frescos locais de produção biológica.
O segundo eixo prende-se com a aquisição de produtos a produtores locais, promovendo a dinâmica territorial e contribuindo para a diminuição da pegada ecológica associada ao transporte.
O terceiro eixo refere-se à criação e desenvolvimento de uma rede de
instituições particulares de solidariedade social locais que garantem, em
conjunto com o Município, o fornecimento médio de 4.000 refeições
escolares por dia, e que constitui também um apoio à economia local e
ao associativismo.
Por fim, o quarto eixo está relacionado com o consumo e consiste num
conjunto de programas direcionados para as crianças das escolas do concelho, procurando fomentar os bons hábitos alimentares e associá-los às
questões da saúde e do ambiente.
2019 Ano Nacional da Colaboração
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O Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar tem permitido
prevenir comportamentos desviantes e promover estilos de vida saudáveis,
sensibilizando para a sustentabilidade ambiental, e tem igualmente fomentado produtores locais a adaptarem-se a modelos de produção sustentável.
Inspire-se e conheça mais sobre este projeto que alimenta o presente e
sustém o futuro em Torres Vedras.
261 310 400 ▲ geral@cm-tvedras.pt ▲ http://www.cm-tvedras.pt
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Rede ESCXEL - Escolas de Excelência
[Câmara Municipal da Amadora]
n

EDUCAÇÃO

Em busca da excelência nas escolas através da colaboração!
O projeto Rede ESCXEL - Escolas de Excelência é uma rede colaborativa
que envolve nove municípios (Amadora, Batalha, Castelo Branco, Mação,
Oeiras, Sardoal, Constância, Mação e Vila de Rei), os agrupamentos de escolas destes municípios e o centro de investigação da Universidade Nova de Lisboa/CICS.NOVA. A rede tem como objetivos o desenvolvimento de modelos de avaliação, a potenciação de processos de mudança organizacional e de
difusão de soluções pedagógicas, a partilha de boas práticas, orientados para
a qualificação das aprendizagens e a melhoria dos desempenhos escolares.
As atividades incluem a realização anual de três seminários da rede e reunião de mediadores, que permitem a indução dos processos de mudança
organizacional, na medida em que são espaços de confronto e reflexão de
práticas escolares inovadoras.
Anualmente, a Universidade Nova de Lisboa elabora relatórios de análise
da evolução dos resultados escolares nos vários agrupamentos e nos vários
municípios da Rede, que fornecem dados fundamentais para a tomada
de decisão.
Inspire-se e conheça mais sobre as práticas colaborativas desta rede que
procura construir soluções comuns para problemas comuns.
214 369 053 ▲ accao.social@cm-amadora.pt ▲ www.cm-amadora.pt
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Rede Social da Amadora – 16 anos de
parcerias para a inovação social
[Câmara Municipal da Amadora]
n

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Amadora junta-se pela inovação social!
São objetivos desta iniciativa por um lado, assinalar a abertura do Ano
Nacional da Colaboração – 2019, e por outro, comemorar os 16 anos
de existência da Rede Social na Amadora, dando enfoque a algumas das
práticas inovadoras implementadas na cidade e que tiveram impacto ao
nível das práticas colaborativas e da intervenção social.
Pretende-se criar um espaço de reflexão, discussão e avaliação do trabalho
realizado no âmbito da Rede Social nos últimos anos, dando especial relevância ao impacto da inovação social e destacando algumas práticas desenvolvidas na Amadora, nomeadamente o Sistema de Atendimento e Acompanhamento Integrado, envolvendo todos os parceiros chave do território.
Esta iniciativa baseia-se no trabalho local em articulação dos vários parceiros, envolvendo a parceria com diversas entidades, nomeadamente com
todas as entidades parceiras do Conselho Local de Ação Social e das Comissões Sociais de Freguesia.
Inspire-se no trabalho realizado pela Câmara Municipal da Amadora e
pela rede de parceiros.
214 369 053 ▲ accao.social@cm-amadora.pt ▲ www.cm-amadora.pt
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República Sénior
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

HABITAÇÃO

República Sénior como alternativa habitacional!
A resposta da República Sénior visa proporcionar uma alternativa habitacional condigna a pessoas idosas residentes na freguesia de Arroios,
em situação de vulnerabilidade habitacional e isolamento social. Neste
sentido, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa assegura o custo do arrendamento e o Centro Social e Paroquial de S. Jorge de Arroios efetua
a gestão da resposta. Estas repúblicas têm como princípio inovador uma
gestão partilhada, promovendo a autonomia e a responsabilização das
pessoas idosas que lá coabitam, e permite ainda quebrar o isolamento e
consequentemente a exclusão social.
Inspire-se neste no trabalho desenvolvido pela República Sénior que está
a contribuir para combater o isolamento social.
218 420 400 ▲ udip.alameda@scml.pt
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Sabores da Terra
[Amigluz – Associação Amigos da Luz]
n

EDUCAÇÃO

Os moradores do Bairro Padre Cruz sentam-se à mesa para uma refeição… mas antes, todos cozinham!
Esta iniciativa pretende, através da confeção conjunta de uma refeição,
fomentar os laços de cooperação na comunidade, mas não só! Em parceria com a escola do 1º ciclo do bairro e com os proprietários das hortas,
as famílias cozinharão com alimentos naturais e saudáveis, trazendo à
alegria do encontro os temas do ambiente e da saúde.
A Amigluz pretende sensibilizar crianças e idosos, jovens e adultos para
a importância de uma alimentação saudável ao mesmo tempo que lhes
proporciona uma experiência lúdica onde poderão provar a qualidade dos
bens colhidos diretamente da natureza!
A iniciativa resulta da colaboração entre a Associação Amigos da Luz, o
Parque Hortícola de Carnide e a Junta de Freguesia de Carnide.
Inspire-se nesta iniciativa que move todos em volta de uma mesa, para
um momento de convívio, cooperação e alegria!
964 567 975 ▲ amigosdaluz18@hotmail.com
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Sentir a Terra
[Amigluz – Associação Amigos da Luz]
n

AMBIENTE

A Amigluz quer aproximar os moradores do seu bairro à natureza!
Em parceria pedagógica com os elementos do Parque Hortícola de Carnide, esta Associação pretende levar todos, desde as crianças aos idosos, a
visitar as hortas do Bairro Padre Cruz para que se aproximem da natureza
e possam conhecer melhor todo o processo de produção agrícola, desde a
preparação da terra à colheita dos produtos.
Esta iniciativa ambiental vai permitir ainda que os habitantes consigam
identificar processos biológicos de produção e valorização da natureza.
Esta atividade sem idade, permitirá também o contacto e a aproximação
intergeracional!
A iniciativa resulta da colaboração entre a Associação Amigos da Luz, o
Parque Hortícola de Carnide e a Junta Freguesia de Carnide.
Inspire-se nesta iniciativa que permitirá a todos estes moradores a valorização da natureza, mas também do bairro onde habitam!
964 567 975 ▲ amigosdaluz18@hotmail.com
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Ter ideias para mudar o mundo
[Santa Casa da Misericórdia de Lisboa]
n

EDUCAÇÃO

Neste projeto aprende-se fazendo!
Utilizando o modelo do Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN), este
projeto contribui para a estruturação da forma de ser, de fazer e de se relacionar com o outro e com a comunidade, das crianças e jovens, através
do desenvolvimento de atitudes positivas e proativas e integra um processo de aprendizagem de fazer-fazendo, potenciando uma pedagogia de
participação.
Cada Estabelecimento de Infância e Juventude da SCML desenvolveu o
projeto “Ter Ideias para Mudar o Mundo”, que consistem em projetos de
educação para o empreendedorismo em idades precoces, transformando
ideias em ações e promovendo competências empreendedoras para a vida.
Inspire-se neste modelo educativo que investe na forma de relacionamento entre a comunidade e conheça mais sobre esta ação.
218 413 015 ▲ cefc@scml.pt
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Ponta Delgada

Cagarrinhos Ativos - Expedição de Verão
[Câmara Municipal Vila do Porto]
n

INTERVENÇÃO FAMILIAR E/OU PARENTAL

Um Verão cheio de animação e muita emoção é a proposta do Município de Vila do Porto, nos Açores, para as crianças entre os 7 e os 12
anos de idade.
Mobilizando diferentes parceiros para a programação e realização das
atividades (entre os quais os Bombeiros Voluntários de Santa Maria, a
Autoridade Marítima Nacional, o Comando de Vila do Porto da Polícia
Marítima, a Cruz Vermelha Portuguesa, o Centro de Formação da SATA,
o Agrupamento de Escuteiros 394 – Aeroporto, os Bombeiros ANA/
VINCI, PARALELO 37 e o Programa Bandeira Azul), em 2019 o município organiza mais uma edição do “Cagarrinhos Ativos – Expedição
de Verão”, um projeto que visa promover atividades lúdico-pedagógicas e
desportivas para 20 crianças, em regime de campo de férias, durante uma
semana no Verão.
Inspire-se e conheça mais sobre os Cagarrinhos Ativos que vão partir
numa viagem de descoberta pelas terras dos Açores, já no próximo Verão.
296 820 000 ▲ geral@cm-viladoporto.pt ▲ www.cm-viladoporto.pt
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Portalegre

Programa Eco-Escolas e Projeto de
Educação para a Saúde
[Agrupamento de Escolas José Régio]
n

EDUCAÇÃO

Projetos de educação que estão a quebrar barreiras e a promover mudanças de hábitos.
No âmbito do programa europeu Erasmus+, o Agrupamento de Escolas José
Régio promove localmente o programa internacional Eco-Escolas, que visa encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido no âmbito da
Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Ao longo do ano letivo são desenvolvidas várias atividades com a participação de alunos, professores, pessoal
não docente, pais e vários parceiros da comunidade educativa. Ainda no âmbito do Erasmus+, o agrupamento desenvolve o projeto Educação para a Saúde.
Por meio do envolvimento de diversos parceiros ligados a essa área, é desenvolvido um Plano de Ação Estratégico para a Saúde Escolar, com o objetivo de
discutir a importância da aquisição de hábitos individuais e comunitários que
contribuam para a qualidade de vida, reconhecer a necessidade de desenvolver
hábitos de vida saudáveis e de segurança, numa perspetiva biológica, psicológica e social, e valorizar atitudes de segurança e de prevenção como condição
essencial em diversos aspetos relacionados com a qualidade de vida.
Inspire-se e conheça mais sobre a ação do Agrupamento de Escolas José
Régio que vê a Educação como uma oportunidade de transformação.
964 298 824 ▲ rute.sanguinho@gmail.com
▲ https://agrupamento-n1-portalegre.webnode.pt
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Porto

#sucessoescolar
[Câmara Municipal do Marco de Canaveses]
n EDUCAÇÃO

Alunos marcuenses rumam ao Sucesso Escolar!
A Educação é uma das principais preocupações deste executivo, sendo a
presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Cristina Vieira, titular do pelouro,
quem lidera o projeto #sucessoescolar.
Este foi elaborado para o ano letivo em curso e prevê um conjunto de medidas, que vão desde o pré-escolar ao ensino secundário, de combate efetivo ao abandono precoce e ao insucesso escolar dos alunos marcuenses.
As diretrizes do projeto passam pelo acompanhamento próximo e permanente dos casos sinalizados de potencial abandono e/ou insucesso, por
oferecer mais e melhores ferramentas de ensino a alunos e professores e
melhorar as condições das escolas do concelho. Mas há ainda medidas de
apoio à família e de promoção de estilos de vida saudável.
O trabalho na área da Educação não pode nunca ser isolado e no projeto #sucessoescolar a Câmara Municipal vai contar, para além dos dois
principais parceiros - Ministério da Educação e Ciência (MEC) e Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM) - com colaborações
específicas em cada medida prevista. Agrupamentos de Escolas, Escolas
Profissionais, Associações de Pais, Rede Social do Município, Juntas de
Freguesia, Associações do concelho e empresas, todos contam na promoção do êxito das crianças e jovens marcuenses.
Inspire-se nesta iniciativa para jovens estudantes e saiba mais informações
junto da Câmara Municipal do Marco de Canaveses!
255 538 800 ▲ redesocial.clas@cm-marco-canaveses.pt • https://www.
cm-marco-canaveses.pt
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20 de novembro - Dia local da Colaboração
[Câmara Municipal da Trofa - CLAS da Trofa]
n

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Trofa celebra dia local da Colaboração!
De forma a honrar o trabalho colaborativo da comunidade de Trofa, o
evento “Dia local da Colaboração” conta com uma série de dinâmicas,
entre as quais:
U
 ma manhã de trabalho orientada por um dinamizador externo sob o tema
“Trofa: um futuro a colaborar” com todos os parceiros da Rede Social, com
uma dinâmica de grupo de trabalho que permitirá obter um painel com as
conclusões para o futuro e que será um documento de apoio ao Plano de
Desenvolvimento Social;
A
 lmoço partilhado entre todos;
M
 omento solene com os dirigentes das Instituições/Associações do CLAS
da Trofa com a realização do símbolo da Rede Social da Trofa em azulejo,
no qual cada parceiro colocará uma peça, provando que só em conjunto
é possível ver o todo (a ação de todos é necessária para o logótipo ficar
completo).

Esta iniciativa resulta da colaboração entre 40 parceiros que compõem o
CLAS da Trofa.
Inspire-se no poder da colaboração de Trofa e conheça participe no evento.
252 409 290 ▲ geral@mun-trofa.pt ▲ http://www.mun-trofa.pt
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3ª Bienal Internacional de Arte Gaia 2019
[Artistas de Gaia - Cooperativa Cultural, C.R.L.]
n

CULTURA E ARTES

Com o apoio e colaboração de 7 municípios, esta iniciativa vai ser desenvolvida de norte a sul do país, envolvendo centenas de artistas que
mostrarão os seus trabalhos a milhares de visitantes. A 3ª Bienal Internacional de Arte Gaia 2019, uma bienal de causas, é composta por diversas
iniciativas no âmbito das artes plásticas. Este evento integrará uma exposição/concurso internacional sujeita a apreciação de um júri de seleção,
estando previsto a atribuição de vários prémios, nomeadamente o Grande
Prémio da Bienal / Câmara Municipal de Gaia, o Prémio Águas de Gaia
e o Prémio de Escultura Zulmiro de Carvalho / Câmara Municipal de
Gondomar. Haverá também diversas mostras de artistas convidados e
vários pólos com exposições noutros municípios como Gondomar, Braga, Viana do Castelo, Vigo, Alfândega da Fé, Seia e Estremoz. Para além
das exposições serão realizadas atividades em simultâneo como palestras,
debates, apresentações de livros e ateliers, entre ouros.
Inspire-se na arte deste evento de colaboração e deixe-se tocar pela cultura
do seu país.
223 792 339 ▲ artistasgaia@gmail.com
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Colaborar para Melhorar
[Agrupamento de Escolas de Felgueiras]
n

EDUCAÇÃO

Em 2019, o Agrupamento de Escolas de Felgueiras vai realizar a IVª edição do “Fórum Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Felgueiras”,
este ano dedicado ao tema “Colaborar para melhorar”. O agrupamento
pretende, assim, dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, privilegiando a inclusão e a cooperação escolar, envolvendo docentes/formadores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação.
Esta iniciativa visa constituir-se como um espaço de encontro, partilha,
diálogo e capacitação sobre boas-práticas colaborativas em contexto escolar.
A iniciativa resulta da colaboração entre o Agrupamento de Escolas de Felgueiras / respetivos docentes para apresentação de painéis relativos à partilha de boas práticas colaborativas, o Centro de Formação da Associação
de Escolas Sousa Nascente (Lousada), Instituições do Ensino Superior e
respetivos docentes e a Autarquia.
Inspire-se e conheça mais sobre o trabalho deste Agrupamento de Escolas
que acredita que a participação de todos na Educação é o caminho para
uma nova cultura colaborativa.
255 340 310 ▲ ae.felgueiras@aefelgueiras.pt ▲ www.aefelgueiras.pt
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Escola Mágica
[Escola Mágica]
n

AMBIENTE

“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança!”
A Escola Mágica reconhece a importância de cada um dos agentes da
comunidade para o ensino e desenvolvimento das crianças. Por isso, a
escola apresenta o desenvolvimento de uma plataforma colaborativa, com
funcionalidades que impliquem a colaboração dos principais players do
processo educativo: alunos, pais, professores e instituições.
Nesta plataforma estão disponíveis os mais variados conteúdos educativos
multimédia - desde as disciplinas obrigatórias, a áreas como a Cidadania,
a Sustentabilidade Ambiental, o gosto pela leitura, o património local,
etc. Serão também criados espaços alternativos como um mural de apresentação das atividades desenvolvidas, um espaço lúdico com jogos e um
canal de comunicação tipo blog. Cada uma destas ofertas específicas é desenvolvida com recurso à colaboração de diferentes parceiros, em função
das suas competências.
Esta plataforma tem como objetivos principais o combate ao insucesso
escolar ao nível do primeiro ciclo e também a promoção da educação
com novas tecnologias junto dos pais e dos professores - tendo por base o
contributo “da aldeia inteira”!
Esta é uma atividade desenvolvida em estreita parceria com nove entidades, nomeadamente a Câmara Municipal de Gaia.
Inspire-se e conheça mais sobre esta iniciativa que acredita numa educação disruptiva e integral das nossas crianças!
919 763 972 ▲ aguiar@escolamagica.pt ▲ http://www.escolamagica.pt
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Estudo de caracterização da participação
das crianças no dia a dia do jardim de
infância
[Agrupamento de Escolas Gaia Nascente e Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto]
n

INVESTIGAÇÃO

De olho na Participação desde pequeninos… O Agrupamento de Escolas Gaia Nascente (AEGN) e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) decidiram realizar um
estudo que pretende: (i) carácterizar a Participação das crianças no dia a
dia do Jardim de Infância no AEGN, (ii) perceber de que forma as educadoras do AEGN proporcionam condições para essa Participação, (iii) dar
voz às educadoras e às crianças do agrupamento para uma compreensão
mais detalhada sobre a Participação.
O projeto envolve estudantes do Mestrado Integrado em Psicologia da
FPCEUP que, em colaboração com as educadoras e o Serviço de Psicologia e Orientação do AEGN, vão desenvolver três estudos independentes,
mas complementares:
I – Estudo de carácterização da Participação das crianças do AEGN, recorrendo a métodos de observação das práticas quotidianas implementadas nas
12 salas de jardim de infância do agrupamento;
II – Estudo das ideias e perspetivas das educadoras do AEGN sobre a Participação das crianças, recorrendo a entrevistas semiestruturadas a realizar junto
das 12 educadoras do agrupamento;
III – Estudo das perspetivas das crianças sobre a sua Participação nas salas de
jardim de infância, recorrendo à abordagem mosaico (entrevistas, desenhos e
fotografias realizados pelas próprias crianças).
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No final, pretende-se efetuar uma leitura integrada dos resultados dos estudos, e promover a discussão dos mesmos com as educadoras envolvidas,
criando oportunidades para o diálogo e reflexão conjunta, permitindo
uma discussão das práticas e dos ambientes educativos de forma contextualizada e contribuindo para um planeamento estratégico e sustentado
que se traduza num maior investimento na qualidade geral da educação
pré-escolar do AEGN.
Inspire-se e acompanhe os passos deste estudo... afinal como diz o ditado,
“de pequenino é que se torce o pepino”.
227 823 119 ▲ direcaoeb1ji.aegn@gmail.com
▲ http://gaianascente.ccems.pt
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Habitação Partilhada
[MatosinhosHabit, E.E.M]
n

HABITAÇÃO

“Habitação Partilhada” é um modelo de gestão de alojamento partilhado
que ocorre nos conjuntos habitacionais municipais da Câmara Municipal de Matosinhos geridos pela MatosinhosHabit. Tem-se revelado um
exemplo de cultura colaborativa e interdisciplinar, para fazer face a problemas individuais e complexos. Esta iniciativa utiliza uma resposta de
ocupação e de gestão habitacional coletiva, em moldes de autonomia, independência e privacidade, recorrendo à implicação e participação direta
dos cidadãos e das entidades que com estes interagem, nomeadamente,
a Câmara Municipal de Matosinhos, a Rede de Atendimento Integrado/
Instituto de Segurança Social, I.P., a Rede Social de Matosinhos, a Santa
Casa da Misericórdia de Matosinhos/Lar Nossa Senhora da Conceição e
Lar de Santa Cruz, constituindo-se assim, como uma resposta social inovadora e adequada ao contexto atual.
A MatosinhosHabit gere atualmente 4 Habitações Partilhadas e os objetivos deste tipo de alojamento coletivo/resposta social podem resumir-se
da seguinte forma:
P
 romover o acesso a alojamento em condições dignas a indivíduos isolados,
do mesmo sexo e com percursos económicos e sociais desfavorecidos, com
residência no Concelho de Matosinhos, para que possam usufruir de uma
habitação com todos os requisitos de segurança e salubridade, de forma
autónoma e independente;
F
 omentar a integração social destas pessoas, por forma a combater o isolamento e a ausência/insuficiência de suporte familiar e de outras retaguardas
formalmente instituídas;
I ncentivar o desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e
sociais destes indivíduos, regularmente com uma situação de desfavorecimento económico e social de partida, tendo em vista a sua maior capacitação e autonomização;
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 poiar uma transição autónoma e independente para a vida adulta, de
A
jovens que tenham beneficiado de medidas de promoção e proteção em
contexto de acolhimento residencial;
Propiciar uma base de alojamento coletivo, alicerçada na partilha de necessidades e recursos, potenciando a aquisição de capacidades e de competências inter residentes e extra contexto residencial, apoiada numa rede institucional de suporte às habitações partilhadas, que lhes permitam usufruir
de uma vivência individual e coletiva, em condições de vida em paridade
com outros cidadãos de pleno direito.

Inspire-se no projeto MatosinhosHabit que combate diariamente o isolamento social, proporcionando a pessoas isoladas e em contextos residenciais de acolhimento, um lugar condigno e “protegido” para viver.
229 339 990 ▲ geral@matosinhoshabit.eu ▲ www.matosinhoshabit.eu
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Oficina de Inovação Pedagógica - Trabalho
Colaborativo
[Instituto Educativo Padre Afonso Luisier S.J.]
n

EDUCAÇÃO

Poderemos nós aprender o que é realmente “Trabalho Colaborativo”? O
Instituto Educativo Padre Afonso Luisier S.J., no Porto, tem uma oficina
que nos diz que sim.
Constituída há 2 anos em colaboração com os outros 2 colégios Jesuítas em
Portugal, a Oficina de Inovação Pedagógica consiste num grupo de trabalho/
investigação composto por 5 docentes por colégio, que tem como objetivo
estudar/propor/implementar práticas sistemáticas de trabalho colaborativo,
capacitando educadores e partilhando materiais e conhecimentos.
Os elementos desta OIP (Oficina de Inovação Pedagógica) irão continuar
a investigação para elaboração de um plano de ação para que em 2019
criem um ciclo de formações nesta área. Adicionalmente, os professores e
alunos (envolvendo também as famílias) irão fazer em 2019 uma apresentação pública do trabalho colaborativo desenvolvido em Aprendizagem
baseada em Projetos.
Inspire-se nesta Oficina de Inovação Pedagógica e conheça o ciclo de
formações em trabalho colaborativo que será ministrado pelo Instituto
Educativo Padre Afonso Luisier S.J.
252 830 900 ▲ info@institutonunalvres.pt ▲ www.institutonunalvres.pt
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Plataforma colaborativa digital AEP LINK
[AEP – Associação Empresarial de Portugal]
n

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Este projeto criará uma plataforma para facilitar o desenvolvimento de negócio nas PME portuguesas, tal como acelerar a identificação de parceiros para a promoção de atividades de inovação, apoiar a
inserção das PME na economia digital e também captar investimento.
Será desenvolvido, para esse efeito, um Roadshow composto por 12 eventos públicos, que se realizarão nas regiões Norte, Centro e Alentejo. Estes
eventos visam promover a utilização do portal AEP LINK e a difusão de
conhecimento entre PME e a rede de stakeholders, incluindo empresas
de maior dimensão associadas a redes de fornecedores globais, inovadores
e internacionalmente competitivos que poderão aportar valor às PME
das regiões menos desenvolvidas (Norte, Centro e Alentejo), bem como
entidades do SCT - Sistema Científico e Tecnológico e investidores de
capital de risco.
Serão também desenvolvidas sessões de focus group com os principais
stakeholders regionais do projeto para registo da satisfação e desenvolvimento de melhorias na experiência do utilizador, de forma a maximizar a utilização do Portal, e promover uma maior intensificação da
colaboração entre empresas e entre as empresas e os seus stakeholders.
Posteriormente, será realizado um Estudo de Boas Práticas de Colaboração/Cooperação nas PME Europeias e Nacionais, de forma a acelerar a adoção de práticas semelhantes por parte das PME, em particular nas regiões menos desenvolvidas de Portugal Continental.
E, por último, haverá um Diagnóstico às necessidades de colaboração
entre PME das três regiões menos desenvolvidas do Continente, através
de inquérito, mapeando as áreas prioritárias para constituição de redes de
colaboração (cooperação e competição), nos domínios críticos da economia digital, da inovação e do investimento.
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Esta iniciativa resulta da colaboração entre empresas, associações, CIM Comunidades Intermunicipais, Municípios, estabelecimentos de Ensino
Superior, Centros de I&D, entre outros.
Inspire-se no trabalho da Associação Empresarial de Portugal e explore a
Plataforma colaborativa digital AEP LINK.
aeplink@aeportugal.pt
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Rede de Intervenção na Violência
Doméstica e em Contexto Familiar de
Matosinhos - RIV
Rede de Parceria das Instituições de
Combate à Precariedade EconómicaRPICPE
Núcleo para o Planeamento e Intervenção
na População em Situação de Sem Abrigo
em Matosinhos - NPISA
Plano Municipal de Saúde de Matosinhos PMSM
[Câmara Municipal de Matosinhos - Rede Social de Matosinhos]
n

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Matosinhos está empenhado em desenvolver práticas inclusivas!
A Câmara Municipal de Matosinhos desenvolveu uma série de iniciativas
inclusivas com o propósito de dar resposta às necessidades da comunidade. A construção destas iniciativas tem como temas principais: a Violência Doméstica, o Combate à Precaridade Económica, a Intervenção com
pessoas em situação de Sem Abrigo e o acesso à Saúde.
Conheça cada uma:
R
 ede de Intervenção na Violência Doméstica e em Contexto Familiar de Matosinhos – RIV - tem como principal objetivo agilizar os procedimentos de
referenciação, tornar a intervenção nas situações de violência mais célere e mais
eficaz e promover a mudança social no sentido da tolerância zero à violência,
decorrendo do trabalho de cooperação intersecional de desenvolvimento de
um modelo de atuação integrada que se pretende consolidar na área da Violência Doméstica e em Contexto Familiar no Concelho de Matosinhos.
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 ede de Parceria das Instituições de Combate à Precariedade Económica
R
- RPICPE – permite responder a pessoas/famílias em carência económica, nomeadamente permitindo a atuação de modo concertado ao nível do
apoio alimentar. As entidades partilham o mesmo modelo de avaliação e
priorização de apoio prestado, garantindo uma gestão de pedidos mais eficaz, maior equidade na priorização e atribuição de resposta.
Núcleo para o Planeamento e Intervenção na População em Situação de
Sem Abrigo em Matosinhos (NPISA) - a proposta de criação de um Núcleo para o Planeamento e Intervenção na População em Situação de Sem
Abrigo em Matosinhos (NPISA) justifica-se, pois ainda que o número de
pessoas “sem teto” (a viver em espaço público, alojadas em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário) não totalize as 30, o conceito
de pessoa em situação de sem abrigo integra, para além destas, as pessoas
“sem casa” (a viver em alojamento temporário para o efeito). Importa, pois,
garantir que a intervenção articulada que já é desenvolvida no concelho de
Matosinhos, seja reforçada, garantindo, cada vez mais, através do aprofundamento do conhecimento deste fenómeno, bem como da rentabilização
dos recursos existentes, respostas de qualidade no combate a este fenómeno, adaptadas à realidade local.
P
 lano Municipal de Saúde de Matosinhos (PMSM) - desenhado a partir do
conhecimento aprofundado da realidade local em matéria de saúde, através do
Perfil de Saúde de Matosinhos, o Plano Municipal de Saúde pretende atuar, de
forma concertada, nos principais problemas e determinantes que contribuem
para o desenvolvimento da doença no concelho, bem como promover iniciativas que favoreçam os determinantes que podem funcionar como protetores
ao desenvolvimento da doença. Prevenir a doença e reduzir as iniquidades em
saúde, promover a liderança, a capacitação e a governação participativa em
saúde são os objetivos que reúnem 70 entidades que partilham um referencial
estratégico que vai orientar a ação concelhia na área da saúde.

Inspire-se nas práticas da Câmara Municipal de Matosinhos e conheça
melhor estes projetos inclusivos.
229 390 900 ▲ mail@cm-matosinhos.pt ▲ www.cm-matosinhos.pt
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Sinergias ED: consolidar o diálogo entre
investigação e ação na Educação para o
Desenvolvimento em Portugal
[CEAUP - Centro de Estudos Áfricanos da Universidade do Porto]
n

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Juntos chegamos mais longe!
Depois de perceberem que existem várias entidades a lutar pelas mesmas causas, o CEAUP - Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto e a
FGS – Fundação Gonçalo de Silveira, com o apoio e cofinanciamento do
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, decidem implementar, em
2013, o projeto Sinergias ED, naquela que é, atualmente, a terceira edição
(2018/2020), que promete ser disruptiva, promovendo a partilha de recursos
e criando metodologias de capacitação em conjunto.
Tendo como base a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED), que foi promulgada em Diário da República em 2009, e como
pilar os Relatórios de Acompanhamento da ENED (2011 a 2016) e o Relatório que resultou da sua Avaliação Externa (2017), que sublinha a necessidade e a importância de reforçar a colaboração institucional entre entidades de
natureza distintas, o Sinergias ED propõe-se, neste sentido, a alargar e reforçar os processos de colaboração entre IES (Instituições de Ensino Superior)
e OSC (Organizações da Sociedade Civil) bem como uma Comunidade de
atores em ED que tem vindo a crescer e fortalecer-se desde 2013.
O Sinergias ED, no decorrer do seu percurso, manteve, reforçou e
aperfeiçoou os seus 3 eixos de atuação:
A) Processos de colaboração institucional entre IES e OSC;
B) Produção e disseminação de conhecimento no âmbito da ED;
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C) Capacitação em ED de atores das IES e OSC.
No plano dos processos de colaboração institucional entre IES e OSC
as principais atividades desenvolvidas e em constante progresso são:
1 - Promoção de trabalhos colaborativos – estudos ou atividades – entre
IES e OSC.
2 - Realização de dois exercícios de Sistematização de Experiências (SE)
dos processos de trabalho colaborativo ocorridos no âmbito das duas
edições do Sinergias ED.
3 - Dinamização de um grupo de interesse em relação à ED envolvendo
atores das IES e OSC.
No plano da produção e disseminação de conhecimento no âmbito
da ED as principais atividades desenvolvidas e em constante progresso são:
1- Documentos produzidos, atualizados e disseminados a nível nacional e
internacional. A acrescentar aos produtos mencionados nos processos
colaborativos há a destacar a produção e/ou atualização dos seguintes
documentos de conhecimento:
2 Estudos: a) “Estudo sobre perceções e relevância da Educação para o
Desenvolvimento em Portugal” editado na 1ª edição e atualizado na 2ª
edição e b) “Uma experiência-piloto de construção colaborativa de conhecimento” sobre a criação de conhecimento em ED enquanto experiência
de trabalho colaborativo por parte das IES e OSC, no âmbito do projeto
- elaborado na 2ª edição;
R
 eferencial para Capacitação em Educação para o Desenvolvimento – uma
proposta Sinergias ED;
D
 ocumento de posicionamento do CEAUP sobre o papel da Educação
para o Desenvolvimento e Cidadania Global.
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2 - Revista Sinergias – Diálogos educativos para a transformação social.
3 - Dinamização do site do projeto Sinergias ED (http://www.sinergiased.org/) para difusão de conhecimento científico, trabalhos colaborativos, entidades envolvidas, eventos e recursos na área da ED.
4 - Realização de Encontros Internacionais dirigidos a atores da ED e ao
público em geral.
No plano da capacitação em ED de atores das IES e OSC as principais
atividades desenvolvidas e em constante progresso são:
1 - Criação de um Referencial para Capacitação em Educação para o Desenvolvimento;
2 - Realização de 4 ações de capacitação, dirigidas a atores das IES e das
OSC, com base no mesmo referencial;
3 - Revisão e revalidação coletiva do Referencial para a Capacitação em
Educação para o Desenvolvimento.
Inspire-se e conheça mais sobre as Sinergias ED, que procura contribuir
para a Educação no Desenvolvimento.
226 077 141 ▲ ceaup.ed@gmail.com ▲ http://www.sinergiased.org
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Um por Tod@s
[LEQUE - Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais]
n

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Do Eu solitário ao Eu solidário!
É este o lema da “Um por tod@s”, uma iniciativa de inovação e empreendedorismo social, a ser desenvolvida no Município de Vila Nova de Gaia,
que tem como objetivo o combate às causas e efeitos do individualismo e
da iliteracia sócio emocional em idades precoces.
Através da prática da cidadania ativa, dota-se as crianças de competências
sociais e valores solidários.
O plano de ação desta iniciativa, tem duas componentes:
A
 Preventiva, através da promoção de ações de sensibilização e rastreios;
A
 Reabilitativa, intervindo na construção de comunidades educativas inclusivas e humanistas, através da dinamização de um conjunto de atividades: workshops de cidadania, grupos de ópera, um programa de rádio e de
um programa TV – EKUI.

Esta iniciativa só é possível graças à colaboração de 8 entidades de diferentes áreas, entre as quais a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
Inspire-se nesta iniciativa que quer promover a colaboração para contribuir para o desenvolvimento de uma geração cada vez mais solidária!
964 100 935 ▲ info@ekui.pt
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Santarém

Mãos dadas
[Freguesia de Alpiarça]
n

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Pequenas ações reparam o lugar onde habitam muitos corações.
Atentos à situação habitacional em que alguns agregados familiares residem em Alpiarça, o município está a desenvolver um programa para a
realização de pequenas reparações em habitações de famílias em situação
de carência económica, com a criação de uma rede de interajuda para o
planeamento e execução, que envolve a Junta de Freguesia de Alpiarça,
a Câmara Municipal de Alpiarça, a Rede Social de Alpiarça (da qual fazem parte a Segurança Social, a Fundação José Relvas, a Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Alpiarça – ARPICA, a Cáritas de
Alpiarça e o Serviço Social da Câmara Municipal de Alpiarça), empresas do concelho e da região, particularmente com a comercialização de
materiais de construção civil e materiais para o lar, familiares e vizinhos,
e delegações regionais do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Inspire-se e conheça mais sobre este programa que quer melhorar a qualidade de vida em Alpiarça, cuidando do espaço vital onde as famílias
habitam.
243 558 564 ▲ juntalpiarca@gmail.com ▲ http://jf-alpiarca.pt
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Setúbal

11ª Edição do Fórum Social Palmela
[Câmara Municipal de Palmela]

CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E/OU DAS INSTITUIÇÕES

n

Visão partilhada, responsabilidade partilhada!
Todos os anos a Rede Social de Palmela promove um encontro que pretende promover a reflexão, troca de ideias e partilha de boas práticas sobre
problemáticas atuais e pertinentes para a parceria, envolvendo a participação de parceiros locais, autarquias, Administração Central, Academia e
entidades do setor social e solidário.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a Câmara Municipal de Palmela, IPSS, Juntas de Freguesias, Escolas e Agrupamentos de Escolas e
outras associações com sede ou intervenção no município em áreas sociais.
Inspire-se e conheça mais sobre o trabalho da Rede Social de Palmela.
212 336 600 ▲ deis.geral@cm-palmela.pt ▲ www.cm-palmela.pt
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3º Fórum Projeto Educativo Local
“Educação e Parentalidade - Uma Rede de
Cumplicidades”
[Câmara Municipal de Palmela]
n

EDUCAÇÃO

Em 2019 a Câmara Municipal de Palmela promove o 3º Fórum Projeto Educativo Local dedicado ao tema “Educação e Parentalidade - Uma
Rede de Cumplicidades”, que pretende constituir-se como um fórum
alargado de reflexão sobre a importância de tecer redes e agregar novos
aliados num projeto de envolvimento parental.
O fórum visa por um lado identificar estratégias de aproximação e colaboração dos pais/encarregados de educação e famílias para a promoção
da parentalidade positiva e para a promoção de competências parentais
e mediação familiar, e por outro lado potenciar as condições individuais
sócio culturais e sócio institucionais para a promoção do sucesso escolar.
O Projeto Educativo Local é uma parceria que envolve diversos setores e
atores públicos e privados para a criação de um projeto educativo partilhado, por meio de dinâmicas participativas e de uma reflexão partilhada.
O Projeto Educativo Local é uma parceria que envolve diversos setores e
atores públicos e privados para a criação de um projeto educativo partilhado,
por meio de dinâmicas participativas e de uma reflexão partilhada, nomeadamente: Câmara Municipal de Palmela, Escolas e Agrupamentos de Escolas,
famílias, Associações de Pais e Encarregados de Educação e a CPCJ.
Inspire-se e conheça mais sobre esta iniciativa educativa que pretende
criar um momento privilegiado de reflexão sobre os desafios atuais da
Educação e o papel do Município Educador.
212 336 600 ▲ deis.geral@cm-palmela.pt ▲ www.cm-palmela.pt
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Clube de Voluntariado do AEQC e Disciplina
de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação
[Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde]
n

RESPONSABILIDADE SOCIAL

No Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde todos importam!
O Agrupamento procura, através de várias iniciativas promover, não só o
sucesso educativo, mas também cultivar uma cultura de inclusão dentro
das escolas.
Para esse efeito, foram desenvolvidos projetos como:
O
 Clube de Voluntariado – constituído por alunos do agrupamento e a
sua ação visa auxiliar pessoas em situações de fragilidade, de naturezas várias, contribuindo para o seu bem-estar individual, ao mesmo tempo que
fomenta nos alunos o dever de intervir em sociedade, nomeadamente na
“ajuda ao outro”. As situações são devidamente sinalizadas, a partir das
quais é traçado, com os alunos, a melhor forma de atuação, envolvendo
toda a comunidade escolar nas respetivas ações (outros alunos, pais e encarregados de educação, professores, parceiros locais, ...).
A
 disciplina de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa
– dirigida aos alunos de 9.º ano, assenta a sua criação no pressuposto de que
ao longo de todo o ano os alunos têm a possibilidade de aprender PLS - Posição Lateral de Segurança, Técnicas de Desobstrução das Vias Aéreas e Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação, integrando na componente da disciplina
a disseminação destes conhecimentos junto de outros (família, outros alunos,
...), mediante o desenvolvimento de trabalho colaborativo.

Inspire-se nesta ação do Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde,
que constitui um contributo e colaboração das escolas na sensibilização
para os aspetos relacionados com a saúde.
212 106 361 ▲ aeqc.ebi.cs@gmail.com ▲ http://aeqc.net/site
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Festa de Natal Comunitária
[Conselho Local de Ação Social do Barreiro]
n

GRUPOS DE RISCO/ VULNERÁVEIS

O Conselho Local de Ação Social do Barreiro vai contar com uma
animada Festa de Natal em 2019!
Todos os anos organizam-se Festas de Natal Comunitárias, contudo, o objetivo para 2019 será o de reunir todas as entidades para juntas comemorarem o Natal e alocarem recursos em conjunto. O evento é uma ação comunitária dirigida a pessoas em situação de vulnerabilidade social e económica.
Pretende-se potenciar sinergias e fomentar a colaboração no Barreiro.
Esta é uma iniciativa que pretende congregar, numa só ação comunitária,
IPSS, Associações e Juntas de Freguesia do Concelho do Barreiro, para que
juntas e de forma articulada se possa alocar e otimizar os apoios habituais
(e.g. cabazes), potenciar sinergias e fomentar a colaboração nesta animada
Festa de Natal, tornando este dia especial para as pessoas em situação de
desvantagem e exclusão social.
Inspire-se neste espírito solidário e junte-se à Festa de Natal Comunitária
do Barreiro!
212 068 192 ▲ disish@cm-barreiro.pt ▲ https://www.cm-barreiro.pt
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Labirintos elétricos
[Agrupamento de Escolas de Santo André]
n

SAÚDE

As escolas de Santo André estão empenhadas em promover a relação
entre os alunos.
É importante fomentar a igualdade e sentido de empatia desde cedo. Foi a partir deste princípio que o Agrupamento de Escolas de Santo André desenvolveu
a atividade “Labirintos elétricos”, na qual os alunos do Curso Profissional de
Fabrico de Componentes de Construção Metálica constroem estes labirintos,
com o objetivo de estimular a perceção, reação e movimentos, ao mesmo tempo que trabalham a coordenação e desenvolvem a motricidade fina dos alunos.
Os aparelhos irão ser colocados à disposição da Educação Especial, biblioteca
e comunidade educativa no Dia Aberto do Agrupamento de Escolas de Santo
André.
Esta iniciativa resulta da colaboração com o Curso Profissional de Técnico de
Fabrico de Componentes de Construção Metálica.
Inspire-se e conheça mais sobre as iniciativas do Agrupamento de Escolas de
Santo André.
269 708 110 ▲ direcao@agsantoandre.net
▲ http://age1santoandre.drealentejo.pt/site
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Não Conferência – Abordagens
Colaborativas de Base Territorial
[Câmara Municipal de Setúbal]
n

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Aproximar pessoas é aproximar bairros!
Num olhar atento para a comunidade Setubalense, a Câmara Municipal de Setúbal, após identificar que os bairros “Pescadores” e “Grito do
Povo” se encontravam de “costas voltadas”, tem procurado desenvolver
respostas para combater esta realidade.
Estas respostas procuram, sobretudo, aproximar os bairros de forma a
construir um olhar coletivo e a fazer um mapeamento das potencialidades e pontos críticos dos bairros. Pretende-se trabalhar potenciais de
valorização e (re)ligação deste território ao centro da Cidade. Neste sentido, a iniciativa “Não Conferência – Abordagens Colaborativas de Base
Territorial” surge como uma das respostas, onde técnicos e não técnicos
(moradores/as) se reúnem numa reflexão e troca de experiências em torno
das potencialidades, limitações e paradoxos em intervenções integradas
de base territorial. Decorrerá também uma partilha de intervenções que
ambicionam a participação alargada da população e de vários atores, a
coprodução de soluções e o desenvolvimento de sistemas de codecisão e
governança colaborativa.
A iniciativa resulta da colaboração entre a Câmara Municipal de Setúbal,
a União das Freguesias de Setúbal e moradores/as dos bairros dos Pescadores e Grito do Povo.
Inspire-se nesta iniciativa interventiva que procura trazer o melhor ao de
cima destes dois bairros!
265 724 466 ▲ disoc@mun-setubal.pt
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PMI nas Escolas
[Escola Fernão Mendes Pinto]
n

EDUCAÇÃO

Nesta escola ensina-se, mas também se aprende!
Numa colaboração com o Project Management Institute os docentes e
discentes da Escola Fernão Mendes Pinto terão durante o ano letivo oferta de formação para a gestão de projetos em contexto escolar, para o seu
desenvolvimento na implementação de projetos educativos e obtenção
de melhores resultados!
Com espírito colaborativo, a Escola acredita que o conhecimento não tem
limites e por isso pretende, no final da iniciativa, disseminar as práticas
desenvolvidas e os resultados obtidos junto da restante comunidade educativa, para que todos possam aprender com a experiência.
Inspire-se nesta iniciativa que acredita no poder transformador da Educação de tod@s!
212 738 230 ▲ secretaria@esfmp.pt ▲ https://www.esfmp.pt
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Práticas Teatrais no Ensino e Aprendizagem
de Línguas Estrangeiras
[Escola Fernão Mendes Pinto]
n

EDUCAÇÃO

Porque não há fronteiras ao teatro e à arte e a sua linguagem é universal!
Comprometida com a inovação, a Escola Fernão Mendes Pinto, numa
iniciativa colaborativa, realizará aulas experimentais, monitorizadas, para
a utilização de práticas teatrais no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Desta forma, os seus alunos terão oportunidade de “aprender
fazendo” e aprofundar, enquanto integram experiências artísticas, a sua
fluência num outro idioma.
A escola irá ainda disseminar esta metodologia, numa lógica de colaboração, junto de comunidades de migrantes a aprender a língua portuguesa
como língua estrangeira.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre a DGE - Direção-Geral da
Educação, parceiros do projeto Erasmus+ SIMELTA, a Câmara Municipal de Almada, o Centro de Formação AlmadaForma, Almada Mundo
- Associação e Internacional de Educação.
Inspire-se nesta iniciativa que procura soluções criativas e disruptivas para
potenciar a aprendizagem!
212 738 230 ▲ secretaria@esfmp.pt ▲ https://www.esfmp.pt
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Projeto Férias Inclusivas
[Município de Grândola e Pais-em-Rede – Núcleo de Grândola]
n

DEFICIÊNCIA E/OU INCAPACIDADE

O projeto “Férias inclusivas” visa dar resposta às necessidades identificadas pelas famílias de crianças e jovens com deficiência durante
os períodos de interrupções letivas e férias escolares, devido à inexistência de programas de ocupação dos tempos livres concebidos para
todos os que deles necessitem.
Tem como princípio promover a inclusão dessas crianças e jovens junto
dos seus pares sem deficiência, em atividades e espaços comuns. Dirigido
a um total de 40 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 7 e
os 25 anos, este projeto oferece uma diversidade de experiências no mundo das artes, através dos vários workshops que serão complementados
com atividades de carácter lúdico e desportivo.
Como aconteceu anteriormente, será escolhido um tema comum e transversal a todas as áreas (música, dança, pintura, escultura, cenografia e
adereços) e culminará com a realização de um espetáculo performativo no
Casino de Tróia. Será dada particular importância à sensibilização para
as questões da preservação do ambiente, através de ações de recolha de
lixo e de desperdícios das praias para reciclar e reutilizar em obras de arte,
nomeadamente nos workshops de escultura e através da reciclagem de
materiais diversos para a decoração de cenários e criação de adereços.
Estão previstos os seguintes workshops:
1 - Workshops de pintura individual e coletiva com recurso a diferentes técnicas e inspirada no tema agregador de cada ano.
2 - Workshops de escultura utilizando a 100% lixos, desperdícios e materiais
recicláveis diversos.
3 - Workshops de dança e movimento criativo.
4 - Workshops de dinâmicas de grupo.
5 - Workshops de coreografia e artes do espetáculo.
2019 Ano Nacional da Colaboração
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Atividades complementares de carácter terapêutico e lúdico-desportivo:
Prática de surf adaptado – Associação Portuguesa de Surf Adaptado.
Práticas hipoterapêuticas – Parceria com Centro Hípico.
Passeio de bicicleta inclusivo (com equipamento adaptado).
Fim de semana radical.

Esta iniciativa resulta da colaboração entre o Município de Grândola, a
Associação Pais em Rede, o Casino de Tróia, a Associação Portuguesa de
Surf Adaptado, associações e voluntariado local, mecenato empresarial e
a comunidade.
Inspire-se no trabalho inclusivo realizado pelo Município de Grândola e
Pais-em-Rede - como é bom experimentar a vida!
912 417 582 ▲ redesocial@cm-grandola.pt
▲ http://www.cm-grandola.pt
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Voz dos alunos
[Escola Fernão Mendes Pinto]
n

EDUCAÇÃO

A Escola Fernão Mendes Pinto é, na sua identidade, profundamente
comprometida com os valores da democracia!
Como meio de promover a participação dos seus alunos na vida da escola
e na política educacional, a escola, em parceira com a DGE e a OCDE,
implementará durante todo o ano letivo o Projeto Voz dos Alunos – iniciativa de sensibilização, capacitação e empoderamento dos jovens.
Esta iniciativa promoverá encontros e debates para uma maior e mais
consciente intervenção dos alunos.
Esta iniciativa resulta da colaboração entre DGE - Direção-Geral da Educação e a OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Económico.
Inspire-se nesta iniciativa que acredita que os alunos do Pragal devem ter
uma voz!
212 738 230 ▲ secretaria@esfmp.pt ▲ https://www.esfmp.pt
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Viana do Castelo

Fábrica Experiências e Música para
Pequeninos
[Câmara Municipal de Monção]
n

EDUCAÇÃO

Aprender brincando…
O Banco Local de Voluntariado de Monçã o procura promover e divulgar
o voluntariado no concelho de Monção e, simultaneamente, facilitar o
encontro entre a oferta e a procura de voluntários e as instituições/organizações locais promotoras de voluntariado.
Neste sentido, desafiou os estudantes do 12º ano do Agrupamento de
Escolas de Monção a desenvolverem uma “Fábrica de Experiências”, que
é um programa de voluntariado semanal que procura sensibilizar as crianças do 4º ano do Ensino Básico a explorarem a Química e a Física através
de experiências engraçadas e divertidas. Desafiou também os alunos da
Banda de Música de Monção a desenvolverem o programa “Música para
os Pequeninos”, que através de sessões semanais de educação musical procura sensibilizar e despertar as crianças do pré-escolar para a descoberta
dos sons, da melodia e do ritmo.
Inspire-se e conheça mais sobre os programas de voluntariado de Monção, que procuram fazer o bem não importa a quem.
gap@cm-moncao.pt ▲ www.cm-moncao.pt
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Vila Real

Comissão Municipal de Proteção do Idoso
[Câmara Municipal de Alijó]
n

ENVELHECIMENTO

É importante sentirmo-nos protegidos e valorizados para desfrutarmos de cada momento da vida.
Foi neste sentido, e cientes do envelhecimento da população e dos desafios associados, que o Município de Alijó criou um Grupo de Trabalho
para a proteção e promoção dos direitos das pessoas idosas e/ou dependentes. O grupo conta com a colaboração das entidades parceiras da rede
social, nomeadamente a Câmara Municipal de Alijó, a Segurança Social,
o Centro de Saúde de Alijó, as Forças de Segurança, as Instituições de
Solidariedade Social do Concelho e as Juntas de Freguesia, que promovem visitas domiciliárias e ações de sensibilização e orientação aos idosos
e seus familiares.
Inspire-se e conheça mais sobre esta Comissão que procura estar mais
próximo e proteger quem um dia já nos protegeu.
259 957 100 ▲ geral@cm-alijo.pt
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Viseu

Deputad@s
[Município de Cinfães]
n

EDUCAÇÃO

Duas equipas, dois projetos educativos de intervenção territorial, um
vencedor, quem será?
O Município de Cinfães tem um novo desafio para os jovens cinfanenses:
desenhar projetos educativos de intervenção territorial de forma a promover o bem-estar da comunidade.
A atividade “Deputad@s” propõe um desafio entre equipas constituídas
por estudantes que frequentem o Ensino Secundário e Profissional, sendo
que o projeto será regido por um acordo com um regulamento publicitado.
Os projetos serão avaliados por um júri constituído por elementos da comunidade, podendo vir a ser apresentados na Assembleia Municipal e a
equipa vencedora terá a oportunidade de aplicar o seu projeto.
A iniciativa resulta da colaboração entre o Município de Cinfães, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, a Escola Secundária Prof.
Dr. Flávio Pinto Resende, a Quinta de Tuberais e o Ensino Profissional,
E.M. (Escola Profissional de Cinfães).
Inspire-se nestes jovens cinfanenses empreendedores, empenhados em ter
voto nas matérias do Município de Cinfães!
255 560 560 ▲ geral@cm-cinfaes.pt
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Oficina do Óscar - Projeto P.A.I.S
[Câmara Municipal de Nelas]
n

EDUCAÇÃO

Com o lema “Promoção de uma Alimentação Infantil Saudável” este
é um projeto lúdico-pedagógico que quer sensibilizar a comunidade
escolar (ao nível dos Jardins de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico)
e as famílias do Concelho, Canas de Senhorim e Nelas, para a importância dos hábitos alimentares saudáveis.
O projeto promove um espetáculo gratuito, que através de diferentes ferramentas e dinâmicas procura criar momentos de partilha, de conhecimento e de experimentação, recuperando as memórias e o sentido de
estar à mesa com a família e os amigos, onde se cultivam valores e conhecimentos baseados nos afetos e nos sentidos.
Inspire-se e conheça mais sobre este projeto que anda a deliciar o Município de Nelas.
966 585 990 ▲ catia.mendes@cm-nelas.pt
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Projeto CeR - Cuidar e Receber
[Câmara Municipal de Nelas]
n

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Entre os objetivos de intervenção efetiva de proximidade social junto da
população local, o Município de Nelas tem em curso um projeto de informação e apoio aos Cuidadores Informais. O projeto tem vindo a desenvolver uma abordagem colaborativa, através da criação de um grupo
de trabalho, com parcerias ao nível territorial com atuação de primeira
linha, que em conjunto procuram fazer o diagnóstico das famílias das
várias localidades do Concelho, acompanhar/encaminhar em cada caso,
reavaliar e reajustar em cada situação, fazer visitas domiciliárias, sensibilizar e informar a população.
Inspire-se e conheça mais sobre este projeto que procura cuidar de quem
cuida.
966 585 990 ▲ catia.mendes@cm-nelas.pt

2019 Ano Nacional da Colaboração

255

Rádio Universidade Sénior de Nelas
[Câmara Municipal de Nelas]

• ENVELHECIMENTO
Sénior é o que está no ar!
No Município de Nelas os alunos da Universidade Sénior envolvem os
ouvintes da web rádio com a sua voz, a sua animação e os seus dons. Esta
iniciativa pretende contribuir para o desenvolvimento da comunidade e
combater a solidão e a exclusão social dos mais velhos, através da sua valorização e ligação das suas lembranças e recordações com o mundo atual.
Inspire-se e conheça mais sobre esta rádio que liga as pessoas e onde as
oportunidades não têm idade.
966 585 990 ▲ catia.mendes@cm-nelas.pt
▲ https://radiousnelas.wixsite.com/radiousnelas
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AINDA NÃO ADERIU
AO ANO NACIONAL DA
COLABORAÇÃO?
Durante o ano de 2019 iremos continuar a receber adesões de todas as
organizações, comunidades educativas, redes interorganizacionais e parcerias já instaladas ou a criar, que queiram desenvolver iniciativas sob este
desígnio.
Ao aderir, a sua entidade ou consórcio será integrada na base de dados
das entidades aderentes, dando a conhecer e divulgando o trabalho colaborativo que desenvolve.
Poderá aderir no site do Ano Nacional da Colaboração - http://colaborar.pt
- e escolher a opção “Adesão ao ANC”.

NOTAS
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Adesões submetidas até 15 de dezembro de 2018.
Na brochura digital poderá consultar as iniciativas aderentes ao Ano Nacional da
Colaboração, disponível em: www.colaborar.pt/projetos
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