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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Actividades tem por objectivo apresentar o trabalho desenvolvido 

ao longo do ano de 2008 pela Associação de Jovens Ecos Urbanos, procurando transmitir 

em papel todo o dinamismo, inovação, dedicação e profissionalismo com que se trabalhou 

com e para a população alvo da instituição, principalmente para agregados em situação de 

risco de exclusão social. 

O funcionamento interno da instituição continua distribuído por quatro gabinetes 

específicos, nomeadamente: o Gabinete Família e Comunidade (GFC), o Gabinete de 

Voluntariado (GV), o Gabinete de Animação Sociocultural (GASC) e o Gabinete de 

Formação (GF).  

O Gabinete Família e Comunidade continuou a sua intervenção em acção social na zona 

Norte de S. João da Madeira; a gestão de processos de Rendimento Social de Inserção; a 

colaboração com técnicos cooptados na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

(CPCJ); a dinamização de actividades de promoção da autonomia e da Educação Informal 

de Adultos; continuou com a colaboração na Rede Social em diferentes grupos de 

trabalho. Para 2008 propôs-se ainda à realização de um seminário de Bullying, cuja 

concretização não foi possível, e um Encontro de Centros Comunitários que se realizou em 

Setembro. 

O Gabinete de Animação continuou com o seu importante papel de integração e 

envolvimento de crianças jovens nas várias actividades que forma desenvolvendo ao longo 

do ano, nomeadamente num contacto com as escolas e na promoção do voluntariado. 

Em 2008 a instituição voltou a receber estágios curriculares das escolas de S. João da 

Madeira, continuando assim a sua ligação directa e aberta a toda a comunidade, 

assumindo também aqui o seu papel formativo. Continuou a acolher, em parceria com o 

IEFP - Centro de Formação Profissional de Rio Meão, cursos de formação profissional 

para desempregados. 

Este relatório pretende demonstrar a dinâmica que a instituição imprime no concelho, a 

sua importância como recurso social da comunidade, a flexibilidade da sua intervenção e 

do seu plano, a abrangência da sua acção, o espírito de parceria subjacente ao interesse 

local e a constante motivação na persecução dos seus objectivos estatutários.



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GABINETE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
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1. ACÇÃO SOCIAL 
 

• n.º de processos familiares com intervenção em 2008: 78 

• n.º de atendimentos em Processos Familiares: 487 

• Primeiros atendimentos: 48 dos quais 19 com abertura de Processo Familiar 

• Total de indivíduos: 216 

• n.º de processos na instituição sem intervenção por autonomia do agregado em 2008: 12  
 
 
Todo o trabalho social desenvolvido em 2008 seguiu criteriosamente o esquema 

metodológico proposto para esse ano, permitindo que o trabalho efectuado fosse passível 

de uma contabilização criteriosa e eficiente. Aliada a esta metodologia está a 

informatização de todas as intervenções nos processos acompanhados, acessíveis a toda 

a equipa técnica de instituição.  

 

A metodologia adoptada fez com que determinados procedimentos fossem seguidos e que 

o trabalho fosse conduzido indo ao encontro do proposto para 2008. 

 

O único desvio que existiu foi a concepção de Planos de Inserção para todos os processos 

familiares que tiveram acompanhamento social na instituição no ano transacto. Este 

aspecto fez com que todos os indicadores presentes em Plano de Actividades que 

reportavam aos Planos de Inserção deixassem de ser verificáveis/ analisáveis. 

 

Continuou a ser metodologia da equipa as reuniões semanais para discussão de 

processos em acompanhamento e/ou de situações novas que chegavam à instituição.  

 

Em 2008, tiveram acompanhamento setenta e oito processos em na instituição. Destes 

setenta e oito, dezanove resultaram de situações novas que foram surgindo ao longo do 

ano e que pela avaliação feita pela equipa resultaram na abertura de processo familiar.  

Nas situações de primeiro atendimento, quarenta e oito, das vinte e nove que não 

resultaram na abertura de processo deveu-se a várias situações: quatro deixaram de 

comparecer, cinco foi deliberado não apoiar após análise, duas transmitiram desistência, 

dezassete receberam orientações/ informações que permitiam a reorganização e 

reorientação do agregado e em que não era pertinente a intervenção da instituição, uma 

situação que seria para integração em lar acabou por falecer.  
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No seguimento de todo o trabalho desenvolvido em acção social foram pedidos trinta 

subsídios eventuais num total de 7.059,58€, destacando-se a área de saúde, habitação e 

transportes como as mais preponderantes.  

 
 
 
 

Rendimento Social de Inserção 
 

• n.º de processos em 2008: 20  

• n.º de processos transferidos para outras instituições: 9 

• n.º de processos cessados: 3 

• n.º de processos cessados transferidos para Acção Social: 7 

• n.º de processos activos transitados para 2009: 2 

• n.º  total de indivíduos: 60 

• n.º de atendimentos: 120 

• n.º de visitas domiciliárias: 6 
 
 
O objectivo do Rendimento Social de Inserção (RSI) é conferir às pessoas e aos seus 

agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, que contribuam para a 

satisfação das suas necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva inserção 

laboral, social e comunitária. Foi tendo este aspecto como premissa que ao longo de 2008 

se trabalharam todos os processos de RSI distribuídos pelo ISS, IP. à instituição. A 

metodologia adoptada passou sempre pela elaboração do diagnóstico da situação familiar 

e do relatório social; pela negociação e elaboração do programa de inserção; pela 

elaboração de um Plano Individual de Intervenção para cada agregado, caso o Programa 

de Inserção inclua acções da “Acção Social” (segundo tabela de Recursos de Inserção 

para o RSI); a discussão de cada Programa de Inserção nas reuniões de Núcleo Local de 

Inserção; pela assinatura de um Acordo para cada Programa de Inserção; e toda a 

execução e acompanhamento do programa de inserção e respectiva avaliação. 

 

Todo este trabalho ao longo de 2008, foi feito com um universo de vinte agregados 

beneficiários desta medida, num total de sessenta indivíduos. Os processos de RSI, tal 

como todos os outros processos da instituição, são discutidos em reunião de equipa e 

analisados numa perspectiva multidisciplinar, para além das discussões aquando as 

assinaturas em NLI.  
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Apoio Social 
 
 
O acompanhamento social em 2008 realizado a todos os processos familiares existentes 

na instituição, foi um acompanhamento multidisciplinar e transversal. O trabalho realizado 

pela equipa técnica abrangeu um universo de duzentas e setenta e duas pessoas de forma 

directa. 

Todo o acompanhamento realizado ao longo de 2008 passou pela informação, apoio, 

encaminhamento, orientação dos/ das beneficiários/as, sempre direccionados para a 

autonomização e o empowerment dos mesmos. Ao longo do trabalho que vai sendo feito 

com os agregados, a equipa assume um papel de facilitadores e/ ou orientadores, cabendo 

aos clientes o sentimento de responsabilização pela sua situação actual. Diz-nos a 

experiência que as/os clientes quando procuram a instituição, e se vêm de alguma forma 

acompanhados, tendem sempre numa primeira fase, a tentar passar os problemas para a 

instituição, ou seja, desresponsabilizam-se. 

  

Em 2008, para além dos processos familiares activos  e em acompanhamento, 

surgiram três situações pontuais para integração em  lar de idosos, tendo sido 

integrada uma situação e as outras duas acabaram po r falecer.  

Receberam-se também duas situações de emergência so cial, uma jovem grávida que 

foi integrada em Centro de Acolhimento para mães so lteiras em Ílhavo e ainda uma 

situação de violência doméstica que foi encaminhada  para Centro de Acolhimento 

Temporário.   

A par destes encaminhamentos, estiveram inerentes todas as diligências e procedimentos 

próprios e adequados a cada uma das problemáticas. 
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APOIO PSICOLÓGICO 
 

• n.º de apoios psicológicos: 

− Rendimento Social de Inserção: 1 

− Acção Social: 6  

− Solicitações de Instituições: 7  

− Comunidade: 1 
 
 
Efectuaram-se quinze acompanhamentos psicológicos. 

Destes quinze, um foi realizado no âmbito de acordos de RSI, seis no âmbito do 

acompanhamento em Acção Social e oito como resposta a solicitações da comunidade.  

 
 
 

TRABALHO DE CAMPO 
 

• n.º de visitas a realizar: 197 

• n.º de visitas realizadas: 106 
 
 
O principal objectivo do trabalho de campo para 2008 foi perceber o funcionamento do 

agregado como um todo, principalmente no seu contexto habitacional. Esta noção é 

encarada essencial pela equipa, pois por norma os/as beneficiários/as comparecem na 

instituição isoladamente, uns por motivos profissionais, outros porque delegam na outra 

parte do casal a responsabilidade de resolver determinados assuntos. 

Dados estes factos, das cento e noventa e sete visitas domiciliárias  a que a equipa se 

propôs realizar, só foi possível levar a cabo cento e seis. 

Estas visitas têm a particularidade, de algumas delas, serem realizadas em horário pós-

laboral, nos agregados em que há elementos integrados profissionalmente e que se 

considere fundamental analisar as dinâmicas familiares. Esta metodologia é avaliada pela 

equipa como sendo bastante positiva no desenrolar do acompanhamento feito ao 

agregado.  

A frequência das visitas domiciliárias varia de agregado para agregado de acordo com as 

problemáticas associadas a cada um deles.  

Para além das visitas domiciliárias, neste trabalho de campo também se realizaram 

deslocações a escolas no âmbito do acompanhamento dos processos de acção social e/ou 

RSI. 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 
 
 

CHÁ DAS 5!  

• n.º de agregados que iniciaram o projecto: 8 

• n.º de agregados que frequentaram até ao final: 4 

• Sessões realizadas: 10 de um total de 11 
 

 

O projecto Chá das 5! surgiu da importância de criar um grupo de discussão informal 

acerca das relações entre pais e filhos. Optou-se por uma calendarização ao fim de 

semana para que houvesse maior disponibilidade quer para mães, quer para pais, apesar 

de se ter verificado a participação apenas de mães. O objectivo foi criar um 

espaço/momento onde todos e todas participassem e partilhassem as suas questões, 

receios e estratégias para um melhor relacionamento com os filhos. 

Participaram no projecto oito agregados e acompanharam/ participaram até ao final quatro. 

Das onze sessões previstas realizaram-se dez, onde foram abordados os seguintes 

assuntos: o conceito de Educação; a importância da comunicação entre pais e filhos: 

comunicação e linguagem verbal e não verbal; relação escola-família/ família escola; a 

importância das habilitações; promoção do trabalho de sentimentos e afectos; promoção 

de momentos lúdicos entre pais/mães e filhos/as; realização de visitas as exterior que 

promoveram o contacto com a Casa da Música e a ida a uma Quinta Pedagógica; foi ainda 

promovida uma ida das participantes às associações de pais das escolas dos filhos. 

 

Outro aspecto importante do projecto, foi em simultâneo estarem a ser trabalhados/as 

os/as filhos/as pela animadora da instituição. No final de cada sessão eram trocadas 

informações entre a equipa para que houvesse um trabalho direccionado e adequado a 

cada agregado. 

A avaliação realizada pelas participantes ao projecto foi positiva. 
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BANCO DE RECURSOS 
 

• n.º de géneros angariados em campanhas de alimentos  2008: 4093 

• n. º Total de géneros adquiridos através do PCAAC: 3264 

• Entidade mediadora do PCAAC - Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados 
 
 
O objectivo geral do Banco de Recursos consiste em ter géneros alimentares para dar 

resposta às solicitações. Para isso, foram encetadas uma série de diligências 

nomeadamente a recandidatura ao PCAAC e a colaboração/ participação nas campanhas 

de alimentos realizadas pelo grupo de trabalho da Rede Social Banco de Recurso, do qual 

a instituição é parceira. Para além destas duas respostas, ao longo do ano recebemos 

donativos em espécie e pecuniários especificamente para o apoio alimentar a famílias com 

dificuldades. A quantidade de alimentos angariados não suprime de todo as necessidades 

das pessoas, dado que são géneros em quantidade mas não em variedade. Só se 

conseguem adquirir alimentos frescos através dos donativos. 

 

Todos estes alimentos angariados/ recebidos foram distribuídos ao longo do ano aos 

agregados beneficiários de Centro Comunitário, assim como a beneficiários/as que foram 

encaminhados de outras entidades, nomeadamente do Serviço Local da Segurança Social. 

 
Concluindo, os objectivos propostos em Plano de Acção foram plenamente atingidos.  
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ACTIVIDADES PARA FILHOS 
 

1. Integração em VERÃO EM MOVIMENTO 

40 crianças/ jovens  

2. Integração na FÉRIAS ANIMADAS 

55 crianças/ jovens  

3. Grupo Lúdico Pedagógico 

N.º de participantes: 15 de um total de 18 

    
 

O grande objectivo destas actividades consistiu em integrar as crianças e jovens em 

actividades promovidas pela instituição nas férias de Verão, e noutras que se poderão 

promover ao longo do ano; contribuir para pequenas mudanças comportamentais; contribuir 

para uma positiva integração social; contribuir para uma saudável ocupação dos tempos 

livres; proporcionar experiências diversificadas; 

 

 
• Integração no Verão em Movimento (actividade desenv olvida no Gabinete de 

Animação Sociocultural 

Em 2008 participaram nas actividades de Verão em Movimento um total de quarenta 

crianças com idades compreendidas entre os seis e os dezassete anos, sendo que 

vinte e seis crianças e jovens são de agregado de Centro Comunitário e treze crianças 

e jovens integrados da comunidade. Esta actividade funcionou apenas da parte da 

tarde. 

 
 

• Integração nas Férias Animadas (actividade desenvol vida no Gabinete de 

Animação Sociocultural 

Foram integrados nas Férias Animadas um total de cinquenta e cinco crianças e jovens 

com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. Destes cinquenta e cinco 

participantes apenas cinco eram da comunidade em geral, sendo os restantes 

cinquenta de Centro Comunitário e encaminhados de outras entidades, como por 

exemplo da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. As actividades realizadas 

foram bastante diversificadas, ocupando plenamente durante todo o dia crianças e 

jovens participantes. 
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• Grupo Lúdico-Pedagógico 

•  

  Este grupo funcionou em paralelo com o grupo do Chá das 5! para crianças e jovens.  

O Núcleo de Animação foi responsável pela dinamização das sessões de 1h30m para 

filhos. Cerca de 17 crianças e jovens dos 5 aos 17 anos. 

Entre dinâmicas de grupo, de representação de si dentro e fora do contexto familiar, 

jogos de exploração criativa, como exemplo de base o livro “ 91Coisas que Todos os 

Miúdos Deviam Fazer” adaptadas e discutidas entre todos, conversa sobre memórias 

de infância: lugares, família e suas características, escola, e também brincadeiras, 

como as pinturas faciais, que puderam ser executadas pelas próprias 12 crianças 

presentes na sessão ou a abordagem de temas como os “Hábitos de Higiene Oral” 

altura em que se explicou como devem ser realizados e com que frequência são 

recomendados. Foram detectadas várias crianças com cáries e posteriormente 

tratadas no âmbito do Projecto de Saúde Oral que a Associação desenvolve em 

parceria com uma clínica dentária. Houve também uma visita à Quinta Pedagógica do 

Seixo, no concelho de Penafiel. 

 
 

SAÚDE ORAL – ECOS DE UM SORRISO SAUDÁVEL  
 

• n.º de participantes no projecto – 1 
 

O principal objectivo deste projecto é promover a saúde oral das crianças e jovens do 

Centro Comunitário e tinha como objectivos tratar os problemas de saúde oral de algumas 

crianças e jovens do Centro Comunitário; prevenir futuros problemas de saúde oral das 

crianças e jovens participantes no projecto; sensibilizar as famílias das crianças 

abrangidas pelo projecto para os cuidados de higiene oral; mudar comportamentos no que 

diz respeito aos hábitos de higiene e saúde oral; e efectuar novo diagnóstico de rastreio 

dentário no mês de saúde oral em Outubro de 2008. 

Através da angariação de apoios e estabelecimento de parcerias com dentistas foi possível 

iniciar a intervenção com uma adolescente.  

No âmbito das sessões lúdico-pedagógicas com o grupo de filhos foi feita sensibilização 

sobre a saúde oral e acerca dos momentos em que cada um/a deles/as lava os dentes. 

Com os pais destas crianças foi também abordada a temática no Chá das 5!. 
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FESTA DE NATAL 
 
 
• n.º de participantes: 84 

• ida ao cinema: 29 crianças e jovens; 

 

A Festa de Natal do Centro Comunitário 

realizou-se no dia 17 de Dezembro. Os/as 

beneficiários/as de Centro Comunitário 

aguardavam com expectativa por este 

momento. A noite foi marcada pela actuação 

da Academia de Musica de S. João da 

Madeira, por breakdance apresentado por um 

grupo de jovens ligados à instituição e pela 

chegada do Pai Natal com a respectiva 

distribuição de presentes.  

 

Para alem da festa de Natal, aos crianças e jovens de Centro Comunitário foram 

convidas/os a participarem na ida ao cinema. Participaram na actividade um total de vinte 

e nove crianças e jovens que para além da ida ao cinema, almoçaram no Macdonald’s com 

o patrocínio desta empresa. 

 

2. CICLOS TEMÁTICOS 

 

1. ENCONTRO DE CENTROS COMUNITÁRIOS 
• n.º de centros comunitários participantes: 15 

• n.º de outras instituições: 8 

• n.º de participantes: 50 

 

 

O Encontro de Centros Comunitários do Distrito de Aveiro, realizado no dia 19 de 

Setembro de 2008 no Museu de Chapelaria de s. João da Madeira, surgiu pela iniciativa do 

Centro Comunitário Ecos Urbanos, que o incluiu em Plano de Acção para 2008. Foi 

objectivo principal deste Encontro promover a reflexão do papel dos Centros Comunitários. 

Antes de se avançar com as respectivas conclusões sumárias do Encontro, fica aqui o 

agradecimento e prontidão com que os ilustres convidados/palestrantes, Dra. Cláudia 

Silva, Dra. Cecília Cavalheiro, Dr. Rui Monteiro, Padre Lino Maia e Dr. João Amaral, 



Relatório de Actividades 2008                                                                                               Gabinete Família e Comunidade    

 
 

Associação de Jovens Ecos Urbanos                                                                                                                         15 

acederam ao convite de estarem presentes no Encontro e assim darem o seu inestimável 

contributo. Agradece-se também a apresentação de dois exemplos de boas práticas pelo 

Centro Comunitário Ponte de Anta e pelo Centro Comunitário do Centro Social de 

Paramos.  

 

Participaram um total de quinze Centros Comunitários, num total de cinquenta 

participantes. Da avaliação solicitada a todas e todos as/os participantes, foram entregues 

vinte e seis questionários, dos quais se aferiram os seguintes dados:  

Dados Gerais

-1
1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

Pro
gr

am
a

Q
ua
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pr

es
en

ta
çõ

es

Viva
cid

ade
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as
 S

es
sõ

es

Qua
lid

ad
e d
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eb

ates

Con
fo

rto
 d

o lo
ca

l

Mei
os

 A
ud

io-V
isu

ais

Doc
um

en
taç

ão

Est
ru

tu
ra
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o 

Pro
gr

am
a

Ate
nd

im
ent

o

Org
aniz

aç
ão

Apr
ec

iaç
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Das comunicações realizadas e das conclusões tiradas deste Encontro, destacam-se 

alguns pontos/ orientações ressalvados, nomeadamente a importância da planificação e 

avaliação no trabalho desenvolvido; intervir no sentido de que os filhos dos/as 

beneficiários/as de hoje, não sejam os beneficiários de amanhã; objectivo da intervenção 

deverá ser sempre a autonomização do agregado; o trabalho social feito COM, e não 

PARA, as pessoas, havendo um maior envolvimento dos interessados; haver o 

investimento no desenvolvimento do exercício dos direitos das pessoas e a percepção dos 

mesmos; a focalização da intervenção nas pessoas e nos seus contextos; garantir o 

acesso a rendimentos suficientes para prevenir a exclusão (dignidade humana); garantir o 

acesso a serviços de qualidade – não basta responder, tem que se responder bem; 

desenvolver de projectos comunitários que tenham avaliação (importância de avaliar os 

projectos para se perceber a sua funcionlidade/aplicabilidade. A Intervenção Comunitária 

em territórios específicos deverá ser feita utilizando modelos com resultados 

comprovados); seguir as orientações do PNAI, nomeadamente as prioridades e metas. 
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3. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PE RIGO 
 

• n.º de processos atribuídos em 2008: 26  

• n.º de processos acompanhados: 59 

• n.º de processos transferidos: 14 

• n.º de processos arquivados: 21 

• n.º de acordos estabelecidos: 62 

• n.º de atendimentos realizados: 110 

• n.º de visitas domiciliárias realizadas: 75 

• n.º de diligências realizados: 304 

• n.º de processos da CPCJ que são processos de Acção social, já tendo sido as diligências 
contabilizadas: 18 

TRIBUNAL 

• Pedido de colaboração em 2 processos de Promoção e Protecção 

• Relatórios – 7 

• Visitas Domiciliárias – 11 

• Atendimentos – 14 

• Diligências – 72 
 

No ano de 2008, e na continuidade dos anteriores, continuaram cooptados para a 

Comissão Restrita da CPCJ de S. João da Madeira, um técnico de serviço social e uma 

psicóloga que fizeram o acompanhamento técnico e a gestão de cinquenta e nove  

processos de promoção e protecção, ao abrigo do dec. Lei n.º147/99 de 01 de Setembro. 

Estes técnicos participaram em vinte e cinco  reuniões  da comissão restrita, reuniões 

estas onde os casos eram discutidos e onde se tomavam decisões relativamente ao 

projecto de vida dos menores. A CPCJ, na sua forma restrita, reúne ordinariamente 

quinzenalmente. Poderá reunir extraordinariamente se houver necessidade, o que 

acontece com alguma frequência. 

 

Ao longo do ano a instituição acompanhou 59 processos de promoção e protecção, sendo 

que trinta e três  transitaram de 2007  e os restantes vinte e seis foram atribuídos em 

2008. 

 

No âmbito destes acompanhamentos efectuaram-se cento e dez atendimentos , 

trezentos e quatro diligências diversas e setenta e  cinco visitas domiciliárias. 
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Negociaram-se e assinaram-se sessenta e dois acordos de promoção e protecção 

sendo que a medida mais frequentemente deliberada foi Apoio Junto aos Pais. Apenas um 

acordo foi no sentido da institucionalização, e um de Confiança a Pessoa Idónea. 

 

Das situações acompanhadas encaminharam-se vinte e duas crianças/jovens para 

actividades diversas do Gabinete de Animação Sociocultural da instituição, gabinete este 

que se mostra cada vez mais como uma mas valia na integração social e minimização das 

situações de perigo em que estas crianças/jovens se poderão encontrar. 

 

Relativamente à situação dos processos no final do ano, dos cinquenta e nove processos 

acompanhados, vinte e quatro continuaram activos em 2009. Foram arquivados 

durante o ano vinte e um  processos, dezasseis pelo facto da situação de perigo ter sido 

ultrapassada, dois pelo facto do jovem ter completado os 18 anos, um porque o menor foi 

para o estrangeiro e outro por desconhecimento do paradeiro. Foram ainda transferidos  

quatro processos para outras Comissões, devido à mudança de área de residência dos 

menores, e dez enviados para tribunal .  

Dos dez processos enviados para tribunal, seis foram medidas de emergência , duas de 

institucionalização e duas de entrega a outros familiares, determinando a lei que quando 

não há consentimento dos pais, e depois de tomada a medida de emergência com vista á 

protecção imediata dos menores, o processo vá para o âmbito do tribunal. Dos restantes 

quatro, um  foi porque o jovem, tendo mais de 12 anos, não aceitou a medida de 

institucionalização  e três por incumprimento do acordo .  

 

Os técnicos estiveram ainda presentes em audiências em tribunal , conferências ou 

debates judiciais, no âmbito de processos já transferidos. 

Efectuaram-se diligências diversas no âmbito destes processos de promoção e protecção, 

que estão a decorrer em tribunal, e a pedido deste, que implicou: catorze atendimentos, 

onze visitas domiciliárias, setenta e duas diligênc ias e sete relatórios. 

 

Dos processos acompanhados durante o ano de 2008, dezoito  menores pertencem a 

famílias acompanhadas pela instituição em Acção Soc ial . 
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4. REDE SOCIAL 

 

a) Dinamização de Banco de Recursos  

a. Reuniões: 7 

b. 3 campanhas de alimentos 

c. géneros alimentares angariados: 20.487 
 

Este grupo de trabalho envolve as seguintes instituições da comunidade: Câmara 

Municipal de S. João da Madeira, Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira – 

Centro Comunitário Porta Aberta, Associação de Jovens Ecos Urbanos, Cruz Vermelha 

Portuguesa e as Conferências de S. Vicente de Paulo, tendo como os seguintes 

objectivos: Reduzir os índices de pobreza e de exclusão social do Concelho e 

Disponibilizar recursos de natureza diversa, às famílias carenciadas do Concelho: 

alimentos, material lúdico-pedagógico, electrodomésticos, mobiliário, equipamento de 

apoio a deficientes e/ou doentes acamados, roupa, entre outros. 

A instituição continua a fazer parte do grupo de trabalho do Banco de Recursos, participando em 

todas as reuniões e campanhas de alimentos. O resultado das campanhas de alimentos é 

distribuído equitativamente por cada entidade parceira deste grupo de trabalho. 

 

 
 

b) Grupo de Trabalho de Estruturas de Apoio Entre a  Vida Profissional e a 
Vida Familiar 

 

d. Reuniões mensais 

e. Apoio na organização da Semana da Família – Organização de 2 sessões de 

Esclarecimento – Mourisca e Orreiro 

f. Elaboração de Questionário de Diagnóstico de Necessidades 

g. Passagem do questionário pelos diferentes equipamentos  

 
 

No âmbito de trabalho que tem sido desenvolvido em parceria com a Rede Social de S. 

João da Madeira, foi assinado um acordo de parceria a 22 de Março de 2006, onde 

estavam representadas as seguintes entidades: Santa Casa da Misericórdia de S. João da 

Madeira, como coordenador do grupo, Município de S. João da Madeira, Centro Distrital da 

Segurança Social de Aveiro, Associação de Apoio à Educação, Associação do Centro de 

Apoio aos Idosos Sanjoanenses – ACAIS e o Clube de Empresários de S. João da 

Madeira, tendo como objectivos: Adequar os horários de funcionamento dos equipamentos 
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de apoio á infância às necessidades das famílias, tendo em conta os condicionalismos da 

vida profissional; Promover o aumento de vagas em creche, Jardim de Infância e/ou ATL; 

Criar e/ou desenvolver estruturas de apoio domiciliário para acompanhamento de crianças, 

jovens e idosos; Criar e/ou desenvolver estruturas de apoio às famílias de crianças e 

jovens em risco de abandono escolar; Reforçar as competências parentais das famílias e 

Promover a cooperação/interacção entre a família, escola e emprego.  

O Grupo de Trabalho de Estruturas de Apoio Entre a Vida Profissional e a Vida Familiar, 

definiu para o ano de 2008: a aplicação de inquéritos por questionário; a divulgação do 

projecto na comunicação social local; a elaboração de um diagnóstico das necessidades 

das famílias face a serviços/equipamentos de apoio à infância, juventude e terceira idade, 

bem como dos recursos existentes; participação na organização da Semana da Família 

2008; a realização de sessões de sensibilização sobre a conciliação entre a vida familiar a 

e vida profissional (comunidade) rentabilizando o trabalho das estruturas existentes no 

Concelho. 

 

Nota: o grupo foi extinto no final de Dezembro 2008 

 

c) Grupo de Trabalho da Prevenção da Violência Domé stica e da Negligência 
Familiar 

a. Reuniões mensais 

b. Participação nas comemorações do 25 de Novembro 

c. Candidatura ao E-egrants (não aprovado) 

d. Promoção de acção de formação de Igualdade de Género para os técnicos da 
comunidade 

 

Durante o ano de 2008 continuamos a integrar o grupo de trabalho de Prevenção da 

Violência Doméstica e da Negligência Familiar, assim como os restantes parceiros: 

Município de S. João da Madeira, Sub-região de Saúde de Aveiro/Centro de Saúde de S. 

João da Madeira, Delegação da Ordem dos Advogados da Comarca de S. João da 

Madeira, Polícia de Segurança Pública de S. João da Madeira, Santa Casa da Misericórdia 

de S. João da Madeira, Cruz Vermelha – delegação de S. João da Madeira e Segurança 

Social de Aveiro – Serviço Local de S. João da Madeira.  

No início deste ano foram integrados nesta parceria a Comissão para a Igualdade de 

Género e a Direcção Geral de Reinserção Social. 

Este grupo de trabalho tem por missão: conhecer a realidade da comunidade relativamente 

à violência doméstica; aumentar as competências dos técnicos que trabalham com a 
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problemática da violência doméstica; disponibilizar informação e prestar apoio psicossocial 

às vítimas de violência doméstica (directas e indirectas) e aos agressores; encaminhar as 

vítimas de violência doméstica para as instituições competentes, com vista à resolução de 

problemas específicos; criar um espaço de acolhimento de emergência para as vítimas de 

situações de violência doméstica; promover campanhas de sensibilização para a 

problemática da violência doméstica; articular com os outros projectos da Rede Social. 

 

Durante o ano de 2008 foram realizadas diversas actividades que passamos a apresentar:  

• Estabelecimento de contactos adicionais, na continuidade dos que se fizeram no 

ano anterior, com as escolas da cidade para apresentação do projecto que visa 

implementar sessões de sensibilização sobre igualdade de género e violência 

dirigidas a diferentes públicos escolares, docentes e educadores de infância;  

• Exposição Itinerante, por diversos bares da cidade, dos trabalhos que foram 

resultado do concurso da imagem gráfica para Campanha Contra Violência 

Doméstica, que decorreu no âmbito das Comemorações do dia 25 de Novembro, 

de 2007, “Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres”;  

• Formação na área da Igualdade de Género, ministrada pela CIG, para os técnicos 

da comunidade de modo a dotá-los de competências que lhes permitam trabalhar 

as questões associadas a esta temática no âmbito do seu trabalho diário, 

prevenindo assim , de certa forma, a violência doméstica e a discriminação de 

género; 

• Elaboração e submissão de candidatura ao projecto “Direitos Humanos – Igualdade 

de Direitos”, Eagrants, com o projecto “Menin@s a Crescer”, candidatura ao sector 

prioritário – promoção dos direitos humanos e reforço da cidadania – e à área 

preferencial – capacitação institucional das ONG e incremento das competências 

de cidadania: direitos, responsabilidades e igualdade de género –, que assume 

como principal objectivo a desconstrução de estereótipos e de preconceitos de 

género. A população-alvo deste projecto seria essencialmente meninas e meninos 

de 1º ciclo e pretendia-se desenvolver acções concertadas que integrassem e 

trabalhassem a problemática da igualdade de género, até ao final do ano lectivo 

2009/10.  

Esta candidatura não foi aprovada; 

• Comemorações do “Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as 

Mulheres” com a exibição da peça “O que é que se passa?” pelo Teatro-Fórum 

dirigida a público escolar e com uma Campanha de Sensibilização da Opinião 

Pública através da distribuição de flyers em diversas instituições do Concelho. 
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No final de 2008 avaliou-se a pertinência da continuidade deste grupo que acabou por ser 

extinto em 2009. Apesar de todos os parceiros considerarem que seria de dar continuidade 

ao trabalho, e do grupo se mostrar fortemente motivado nesse sentido, não foi considerado 

uma área prioritária do Plano de Desenvolvimento Social. 

Nota: o grupo foi extinto no final de Dezembro 2008  

 

5. OUTRAS PARTICIPAÇÕES 

Chama da Solidariedade 2008 

 
 

A Chama da Solidariedade foi uma 

iniciativa da CNIS, Confederação 

Nacional das Instituições de 

Solidariedade, que teve como 

objectivo, através das UDIPSS 

nela filiadas, o envolvimento das 

Instituições, dos seus utentes, dos 

seus colaboradores e da 

população em geral, na promoção 

da Festa da Solidariedade. 

 

A Festa da Solidariedade é um evento de âmbito Nacional, que promove o encontro de 

entidades, instituições, técnicos e beneficiários das instituições de solidariedade. 

Realizada em Setembro de 2007 em Lisboa, e realizada em Barcelos em Setembro de 

2008, a Chama da Solidariedade percorreu o caminho entre estas duas Cidades, 

atravessando os Distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto e Braga, 

envolvendo todos os que num gesto solidário quiserem transportar a Chama que durante 9 

dias representou o empenhamento Solidário do povo Português. 

A Chama da Solidariedade iniciou o seu percurso a 19 de Setembro em Lisboa e terminou 

em Barcelos no dia 27 de Setembro tendo atravessado o concelho de S. João da Madeira 

no dia 25 de Setembro. 

 

A Associação de Jovens Ecos Urbanos em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia 

de S. João da Madeira, mobilizou várias entidades da cidade, na passagem da Chama da 

Solidariedade por S. João da Madeira. O Centro Comunitário garantiu a presença de 
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setenta pessoas (jovens e adultos) para fazer parte desta pequena caminhada e assim 

participarem num acção de solidariedade carregada de simbolismo.  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DE VOLUNTARIADO 
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BOLSA DE VOLUNTARIADO 
 

- 00 Acções de formação realizadas; 
- 60 Voluntários de base; 
- 20 Novo(a)s voluntário(a)s; 
- N.º de voluntário(a)s por actividade (ver quadro)  
- 01 Reunião; 
 - 10 Actividades de voluntariado 

 
 
 
 
O principal propósito deste gabinete é a consolidação de um grupo de voluntários de 

jovens dos 14 aos 30 anos, que funcione semanalmente. Este, pretende assumir um 

dinamismo próprio, regular e extra institucional, ou seja, pretende servir a Rede Social com 

o desenvolvimento de uma equipa de voluntários coesa, disponível e empreendedora.  

Neste ano procedeu-se a uma reestruturação da Bolsa de Voluntariado Jovem da 

Associação, desde o desenho de projecto à imagem.  

Por tal, houve a necessidade de depois de feita uma  actualização da base de dados 

que contava com 60 voluntários registados, criar-se  uma nova imagem e uma 

campanha de divulgação. Passou pela criação de um v ídeo promocional da nova 

bolsa de voluntariado jovem – Projecto Sítio Certo,  que ficou pronta no fim de 

Dezembro. 

Actualmente existem cerca de 20 novo(a)s voluntário(a)s. Existiu apenas uma reunião, no 

âmbito da actividade decorrente no mês de Agosto, as Férias Animadas. A actividade que 

contou com maior número de voluntários foi a Casa do Pai Natal, em Dezembro, cerca de 

16 voluntário(a)s. Contudo, é ambição deste projecto, passa pela sua apresentação nas 

escolas secundárias do Concelho de S. João da Madeira, depois das reuniões com os 

Conselhos Directivos das Escolas terem demonstrado abertura para utilizar o tempo de 

aula para a sua divulgação. O recrutamento e posterior formação na área da animação e 

cidadania aos jovens voluntários, foi adiada para o ano de 2009.  

 
 

Actividade N.º de voluntários 
Trabalho com as Escolas 9 
Semana da Juventude  8 
Feira das Associações 10 
Verão em Movimento 4 
Férias Animadas 0 
Aniversário (Ecos Rock) 2 
Casa do Pai Natal  16 
3 Campanhas de Recolha de Alimentos – Banco de Recursos – 
Rede Social 

31 

TOTAL 80 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DE ANIMAÇÃO 
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1. ACTIVIDADES 

APOIO AO JOVEM 
 

- 10 Meses 

- 36 Orientações, informações e sensibilizações rea lizadas 

 

A Associação é um ponto de encontro de jovens em busca de informação ou simplesmente 

de um espaço de convívio. Ao longo de todo o ano, excepto Agosto e Dezembro, altura em 

que a Associação integra estes jovens em actividades específicas e orientadas também 

para a ocupação do seu tempo livre, este espaço é aberto à comunidade. 

 

Tendo sido registadas cerca de 36 orientações, informações ou sensibilizações em 

diversas áreas do interesse das crianças e jovens frequentadores, ou que se dirigem 

pontualmente ao espaço, este é um nº aquém do benefício da informação aqui prestada, 

pois na grande maioria das vezes, essa prestação é feita a nível informal e não 

quantificada. 

ECOS DIGITAL 
 

- 4 computadores 

- 120 Utilizadores  

 
 
A instituição considera fundamental o acesso gratuito à Internet como estratégia de 

combate à info-exclusão e como instrumento de conhecimento das novas tecnologias da 

informação. 

O espaço tem registados 187 utilizadores, que diariamente recorrem aos computadores 

para aceder a: e-mails, live chats, jogos, ou para fazerem algum trabalho de pesquisa ou 

escolar, e ainda para pesquisarem ofertas de emprego e formação, sempre com o apoio 

de um dos colaboradores da associação.  

 

Este ano chegou-se a 120 utilizadores no ano, considerando que, por dia, acedem ao 

espaço Internet do núcleo de animação um mínimo de 5 jovens, este ano o espaço de 

internet esteve deficitário devido aos consecutivos problemas com os 4 computadores de 

serviço à comunidade durante a maior parte do ano. Considera-se absolutamente 

necessário um reequipamento informático, para que esta actividade prossiga com 

qualidade 

 



Relatório de Actividades 2008   Gabinete de Animação 

Associação de Jovens Ecos Urbanos   27 

ESPAÇO DE LEITURA DIÁRIA  
 
  - 2 Jornais diários nacionais 

 - 2 Jornais locais, semanários  

 - 450 Títulos disponíveis na biblioteca 

 - 430 Utilizadores 

 
Durante todo o ano estão disponíveis no espaço da associação dois jornais diários 

nacionais, um jornal desportivo e dois jornais locais semanários de forma a garantir o 

acesso gratuito à informação local e nacional.  

Num total de 430 utilizadores neste ano, ponderado pelo número mínimo de 2 utilizadores 

por dia, em dez meses. 

Este espaço serve também para o encaminhamento de jovens e adultos, que estão à 

procura de emprego/formação, tendo o apoio de um elemento da associação que os ajuda 

nessa procura. 

Neste âmbito, há ainda uma Biblioteca com 450 títulos disponíveis para os jovens.  

 
 
 

INCUBADORA DE IDEIAS 
 

- 2 Projectos apresentados 

- 1 Projectos apoiado (Labirinto) 

- 50% de projectos apoiados 

- 01 Projectos concretizados 

- 01 Projecto não concretizado 

- 1 Projectos a integrar o plano de actividades 200 9 

- 50 participantes 

 
 

Podemos verificar que todos os projectos que foram apresentados à associação foram 

aprovados e apoiados, o que em termos de execução dos resultados esperados, foram 

ultrapassados em 50%, isto é, estava previsto apoiar 50% dos projectos e apoiou-se em 

100%. 

 

O Projecto labirinto irá ser reformulado e executado em 2009, será na mesma um projecto 

de exterior mas irá ser executado no verão, minimizando assim a hipótese de intempérie, 

motivo pelo qual esta actividade não foi bem sucedida. 
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TRABALHO COM AS ESCOLAS  
 
- 15 Voluntários por actividade 

- 9 Visitas realizadas às escolas 

- 2 Actividades dinamizadas em conjunto 

- 70 Participantes 

 
 

 

O trabalho com as escolas foi sobretudo visível na promoção da Bolsa de Voluntariado  

nas escolas secundárias nº 1 e nº 2, na promoção da Semana da Juventude, dentro das 3 

escolas Secundárias (Esc. Sec. Oliveira Júnior, Esc. Sec. João da Silva Correia, Esc. Sec. 

Serafim Leite e Esc. EB 2,3 ) e na comunicação estabelecida no âmbito dos Estágios 

Curriculares do Curso Tecnológico de Acção Social e Animação da Escoa Secundária 

João da Silva Correia, que durante 2007 contou com 6 alunos. Em conclusão, não 

havendo um número concreto de sócios e voluntários nas actividades concretizadas, foram 

estabelecidas pontes entre a associação e a escola, objectivo central deste projecto no 

plano de actividades.  

 
 

ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SO CIAL E 
ANIMAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DA SILVA CORREIA  

 
- 3 Animação – até Março de 2008 

- 2 Acção social – de Dezembro 2008 a Março 2009 

 
 

Com os objectivos gerais de aplicar a contextos reais de trabalho os conhecimentos 

adquiridos nas várias disciplinas que compõem o curso; tomar consciência da dinâmica 

inerente ao mundo do trabalho; observar, reconhecer e executar as regras de higiene e 

segurança no trabalho e desenvolver hábitos saudáveis no domínio da socialização, 

solidariedade e respeito pelos outros e por si, este projecto de parceria com a Escola João 

da Silva correia demonstra ser de todo o interesse para as partes implicadas: Escola, 

Alunos e Associação. A integração e desenvolvimento das potencialidades dos estagiários 

nos Ecos Urbanos têm sido consensual e extremamente útil no desenvolvimento das 

próprias actividades da Associação. 

 

Durante o presente ano, terminaram em Março os 3 Es tágios Curriculares que 

iniciaram a 3 de Dezembro de 2007 e integraram 2 no vos estágios em Dezembro de 
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Acção Social  todos provenientes da Escola Secundária João da Silva Correia. Como 

avaliação geral desta acção, repara-se que o desempenho e proveito em cada jovem 

estagiário, está directamente ligado ao nível de autonomia e empenho que cada um deles 

dedica ao seu trabalho na Associação, foi necessário despender de mais tempo para 

acompanhamento destes do que o previsto, contudo, é unânime e inequívoco que é de 

reforçar que é uma actividade positiva para ambas as partes.  

 
 

SEMANA DA JUVENTUDE 
 

− 5 Dias 

− 4772 Participantes 

− 26 Apoios 

− 8 Voluntários 

− 22 Actividades 

− Áreas artísticas e culturais abordadas: dança, músi ca, desporto, teatro, comédia, 

animação de rua, actividades recreativas, jogos, mu ltimédia, fotografia e expressão 

plástica.  

 

A Semana da Juventude , contou com cerca de 5000 participantes , entre publico, 

convidados, voluntários e organização. É um acontecimento de grande impacto na cidade, 

de organização partilhada entre a nossa associação (programação cultural), a Associação 

Estamos Juntos (programação desportiva) e Município (alto patrocinador). Teve como 

apoio o Instituto Português da Juventude (IPJ), os órgãos de comunicação social locais a 

maioria dos bares, o Cartão Jovem Municipal, restaurantes, os hotéis e a residencial 

existentes na cidade, o Carlos Santos, a Ecovideo, a Energy, o Paços da Cultura e o 

Museu da Chapelaria.  

 

Este ano a 10ª Edição da Semana da Juventude decorreu entre os dias 25 e 29 de Março. 

Com o objectivo de abranger múltiplas formas de expressão, na programação constaram 

actividades lúdicas e culturais como, espectáculos, teatro, musica, debates, desporto, 

dança, ateliers em diferentes áreas, jogos e concursos. 

Pretende-se que esta actividade promova a inclusão social através da cultura, desporto, e 

animação sócio-cultural, proporcionando a participação transversal da população de S. 

João da Madeira. Os jovens e famílias do Centro Comunitário são mobilizados para 

participarem nas actividades que na sua totalidade são gratuitas.  

Realçamos a participação dos voluntários na concretização das diversas actividades 

aumentando assim a sua dimensão de intervenção social. 
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Com um mês e meio de preparação, entre pesquisa, contactos, elaboração duma 

proposta, organização, calendarização, e operacionalização dos diversos eventos, eis uma 

breve descrição de cada uma das acção que fizeram parte da Semana da Juventude deste 

ano, uma vez que apenas com uma presença in loco, se consegue sentir a verdadeira 

dinâmica que represente e imprime localmente: 

 

 

Actividades Infantis 

 

Pintura Mural para Crianças 

 

4 Painéis expostos ao longo da Praça Luís Ribeiro, cerca de 20 crianças por mural, com 

tintas, pincéis, moldes e cores, retratando a Primavera.  

 

A Caça ao Tesouro dos Samurais 
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Partindo duma Lenda Oriental e do ensaio duma realidade Samurai, as 45 crianças 

inscritas passaram por várias provas e jogos de perícia, avançando de cinto em cinto, até 

terem atingido o cinturão negro.  

 

 

 

Jogos tradicionais e Pinturas Faciais 

  

Cada uma das 45 crianças participantes fazia parte de uma das 4 equipas constituídas 

para disputarem entre elas os diversos jogos tradicionais reinventados, divertidos e cheios 

de animação. Havia também pinturas faciais para todas as crianças. 

 

Workshop de Malabarismo, Andas, Monociclo e escultu ra de balões 

 

Os 22 participantes tiveram a oportunidade de experimentar vários exercícios ligados ao 

mundo do circo e da animação. Esta actividade foi desenvolvida pela Barcavela. 
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Workshops e Ateliers Juvenis 

 

Atelier de Adereços de Moda 

 

Com materiais singulares (pasta Fimo, feltro, arame, missangas, …) os cerca de 20 

participantes usaram a sua criatividade para elaborarem objectos de adorno, tais como 

anéis, colares, pulseiras e brincos, adereços de moda que puderam fabricar e levar para 

casa. Este atelier foi desenvolvido pelos jovens voluntários da Associação. 
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Workshop de Construção de Robertos, Bonecos e Objec tos 

 

Este workshop consistiu na elaboração e construção de robertos e objectos em papel 

moldado e outras técnicas, utilizando materiais recicláveis e reutilizáveis em disposição.  

 

Estas técnicas são muito antigas, e utilizadas para fazer os Cabeçudos, Gigantones e 

Robertos entre outros, que vemos frequentemente nas festas e romarias do país. É uma 

Arte Tradicional com muita utilidade para animação de grupos de qualquer faixa etária, já 

que permite interligação com outras actividades, tais como: teatro, escrita, etc. 

Participaram 14 jovens. Osvaldo Couto foi o formador. 

 

 

Workshop de TUINA - Massagem Terapêutica Chinesa 

 

A Massagem Terapêutica Chinesa, Tuina, faz parte da Medicina Tradicional Chinesa 

sendo referenciada pelo Nei Jing em cerca de 700AC.  
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O desenvolvimento desta técnica deve-se ao relacionamento entre a transposição das 

teorias da Medicina Tradicional Chinesa para a massagem e as artes marciais que 

combinaram as experiências com o Qi (energia) e a habilidade de curar doenças através 

dos “meridianos” e suas ramificações. 

Os adeptos do Budismo e do Taoismo fixaram a massagem como um suporte essencial 

para o desenvolvimento físico, mental e espiritual. 

Cerca de 20 inscritos puderam experimentar alguns exercícios básicos e alguns dos seus 

fundamentos. Este Workshop decorreu no sábado dia 29, na sala do serviço educativo do 

Museu da Chapelaria entre as 16h e as 18h, por um jovem estudante do Curso de 

Medicina Tradicional Chinesa em Lisboa, em alternativa ao formador que não pode 

comparecer na altura prevista.  

 

 

Workshop de Fotografia Estenopeica - Pinhole  

 

Desde os tempos remotos de Euclides, três séculos antes de Cristo, ou do século XVI, 

com Leonardo da Vinci, que os princípios da câmara pinhole ou estenopeica são 

apresentados ou descritos, sendo que uma câmara estenopeica, é uma câmara sem 

sistemas ou elementos ópticos. 

Este workshop foi um espaço de criação fotográfica partindo apenas de uma caixa vazia e 

de um pequeno buraco. 

Os 18 participantes puderam aprender a construir uma câmara pinhole e a fotografar com 

ela. O Formador veio por intermédio do Espaço T, no dia 28 das 14h às 17h, no interior do 

elemento arquitectónico da Pç. Luís às 17h, no interior do elemento arquitectónico da Pç. 

Luís Ribeiro. 
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Workshop de Dança e Movimento Cénico 

 

O corpo no espaço... O corpo como ferramenta para produzir movimento... Explorar todas 

as potencialidades do corpo, do seu ritmo interno à forma como ele se relaciona com os 

outros corpos e com o espaço... No final os 44 corpos inscritos atreveram-se a produzir 

pequenas frases coreográficas. Este workshop foi desenvolvido pela Dois Pontos 

Associação Cultural, no Pavilhão ADS, nos dias 25 e 26 de Março das 15h às 18h. 

 

Actividades Desportivas 

 

As actividades desportivas ficaram sob a responsabilidade da Associação Estamos Juntos, 

que organizou um torneio de Futebol de salão durante 24h, de 28 para 29 de Março, 

contou com cerca de 80 participantes e cerca de 120 pessoas a assistir no Pavilhão Paulo 

Pinto, organizada pela primeira vez, esta actividade foi considerada um sucesso. 

Organizaram também um torneio de ténis que teve cerca de 22 inscritos e decorreu 
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durante a Semana da Juventude e uma demonstração de capoeira na Pç. Luís Ribeiro no 

sábado dia 31 de Março pelas 15h e contou com os transeuntes da praça e alguns jovens 

interessados. 

 

 

 

Exposições/concursos 

 

 

Campeonato de Playstation com o jogo ProEvolution S occer 2006 

 

Local: Elemento arquitectónico da Pç. Luís Ribeiro 

Data/ Duração: 26 a 29 de Março  

Hora: todos os dias teve início às 22.00h, terminando por volta das 23h, os jogos entre os 

participantes tinham uma duração de 10m cada. 

Nº de participantes: 16 concorrentes 

Monitores: 1 

Apoio específico: Ecos Filmes – empréstimo da playstation, oferta dos prémios de 

participação (t-shirts, bolas de futebol e bebidas) e prémios aos vencedores (jogos aos 

1º,2º e 3º classificados) 
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Arte à Rua 

 

Esta actividade é mais um espaço destinado aos jovens artistas que pode englobar 

exposições, instalações, performances, qualquer forma artística capaz de expressar ideias 

e sensibilidades dos que ousam participar. Este ano um grupo de jovens propôs um 

número de mímica, interactiva com os transeuntes da Pç. Luís Ribeiro, num estilo 

provocativo e bem-humorado. 

Em vários locais da cidade – Praça Luís Ribeiro como ponto de partida. 

Horário fixo – Esta animação decorreu durante as tardes e uma das noites da Semana. 

Data: de 27 a 31 de Março; 

Nº de participantes: 12 jovens (mimos) 

Publico: cerca de 220 pessoas abordadas ao longo da semana 
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Concurso Safari Fotográfico 

 

O concurso de fotografia analógica que a Associação Ecos Urbanos realiza há 9 anos, tem 

por base a seguinte regra: cada participante pode fotografar no máximo 3 vezes um tema 

por dia, durante os cinco dias da Semana da Juventude, no final terá que entregar o rolo 

fotográfico que será avaliado por um júri destacado para seleccionar as melhores 

fotografias que constituem uma exposição. A inauguração da exposição foi a 18 de Maio 

no Pede Salsa, e esteve patente até 1 de Junho. O vencedor recebeu um cheque de 250€.  

 

Local: Elemento arquitectónico/ vários locais 

Data do Concurso: de 27 a 31 de Março; 

Data da Exposição: de 18 de Maio a 1 de Junho 

 

Horários: tema diário era afixado às 14.00h,  

Participantes: De 17 inscritos, 11 entregaram o rolo fotográfico. 

Apoio Especifico: Esta actividade conta, como habitualmente com o apoio da loja Carlos 

Santos, na revelação e ampliação das fotografias a concurso.  
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Noites 

 

25 de Março ; 22h 

Teatro no Paços da Cultura 

Companhia Palmilha Dentada 

Peça “Bucket” 

150 Participantes 

 

 

 

26 de Março; 22h 

Stand Up Comedy no Paços da Cultura 

Pedro Neves & Friends 

“Humor 100-100sentido” 
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200 Participantes 

 

 

 

27 de Março; 22h 

“À Conversa com” Reinaldo Ventura 

Capitão de Equipa de Hóquei em Patins do FCP e Joga dor da Selecção Nacional 

No Café Concerto 

40 Participantes 

 

28 de Março; 23h  

Concurso de Bandas & Concerto dos Coldfinguer 

Parque de Estacionamento da PT, na Zona Pedonal 

600 Participantes 
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29 de Março; 23h 

Concurso de Bandas & Concerto dos Buraka Som Sistem a 

Parque de Estacionamento da PT, na Zona Pedonal 

3000 Participantes 
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Mapa de actividades realizadas/número de participan tes 

actividade n.º part. 
Sessão de Abertura com entidades convidadas 170 

Pinturas murais 80 
A Caça ao Tesouro dos Samurais 45 

Jogos tradicionais 45 
Workshop de Malabarismo, Andas, Monociclo e escultura de balões 22 

Atelier de Adereços de Moda 22 
Workshop de Construção de Robertos, Bonecos e Objectos 14 

Workshop de TUINA - Massagem Terapêutica Chinesa 13 
Workshop de Fotografia Estenopeica - Pinhole 18 

Workshop de Dança e Movimento Cénico 44 
Torneio de FutSal 24h 200 

Torneio de Ténis 20 
Demonstração de Capoeira 35 

Art’ à Rua 12 
Safari Fotográfico 17 

Teatro “Bucket” dos Palmilha Dentada 150 
Stand Up Comedy “Pedro Neves & Friends” 200 

“À conversa com” Reinaldo Ventura 40 
Concerto dos Coldfinguer 600 

Concerto da Banda Buraka Som Sistema” 3000 
TOTAL 4772 

 

CIDADE NO JARDIM - FEIRA DAS ASSOCIAÇÕES (PARTICIPA ÇÃO) 
 
- 05 Dias 

- 01 Stand e 01 tasca 

- 02 Monitores animação 

- 02 Actividades animação 

- 05 Jovens participantes assíduos 

- 450 Visitas ao stand 

 
A “Cidade no Jardim”  é Feira das 

Associações do Concelho de São 

João da Madeira, que o município 

organiza em Junho. Este ano 

decorreu entre 14 a 18 de Junho e foi 

o 4º ano em que a Associação de 

Jovens Ecos Urbanos participou. Ao 

logo dos dias, os visitantes puderam 

experimentar as duas actividades que a associação dinamizou no stand de animação: 

painel ilustrado e balões de S. João para decorar, esta ultima actividade foi uma actividade 

desenvolvida entre associações, cada uma era convidada a decorar o seu balão para uma 

instalação conjunta. Ambas as actividades causaram impacto pela adesão demonstrada, 
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foram decorados mais de 60 balões que 

trouxeram grande visibilidade ao Stand da 

associação. O painel que revestia todas as 

paredes do stand ficou completamente 

preenchido com desenhos e mensagens das 

crianças e jovens que por lá passaram.  A 

Associação também esteve presente com 

uma tasquinha, este ano, através de um grupo de sócios, jovens com espírito 

empreendedor, que se juntou para a explorar com mais produtos à venda, desde o leitão 

assado com batatas fritas, ovos com presunto, a crepes e variadas sobremesas, ginja e 

sangria, caipirinhas e caldo verde.  

 

Foi uma aposta ganha para o grupo e na angariação de fundos para a associação.  

VERÃO EM MOVIMENTO 
 

 
- 40 Participantes 

- 4 Voluntários; 10 monitores 

- 22 Actividades previstas 

- 21 Actividades realizadas 

- Áreas de expressão abrangidas: expressão plástica , música, jogos lúdicos e 

pedagógicos, dinâmicas de grupo, dança e desporto. 

 

 
O Verão em Movimento, este ano com lotação 

esgotada desde meados de Junho, contou com 40 

participantes e decorreu de 1 a 31 de Julho e teve 

como objectivo principal a ocupação dos jovens 

utentes de Centro Comunitário. Apesar de estar 

preferencialmente dirigido a este público, as 

inscrições estão abertas à comunidade em geral. As 

actividades foram planeadas para crianças e jovens 

dos 6 aos 16 anos, que são distribuídos pelos três 

grupos constituídos, de acordo com a faixa etária 

correspondente (6 – 9; 10 – 13; 14 – 16).  

 

Com o apoio do Município na cedência das instalações Municipais para a realização de 

actividades, com o apoio do Instituto Português da Juventude (IPJ), relativamente ao 
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programa do OTL, na cedência de jovens colaboradores, bem como, com a Associação 

Desportiva Sanjoanense (ADS) na disponibilização do pavilhão desportivo, e com o apoio 

da Associação ARMA (artes marciais), a associação pode cumprir com outro objectivo 

essencial que é a criação de um diversificado leque de actividades na programação diária 

entre as 14h e as 18h, durante todo o mês:  

 

• Piscina  
 

• Desportos Colectivos - Basquetebol, Futebol e Voleibol (ADS e Parque Ferreira de 
Castro) 

 
• Workshop de Feltragem (Museu da Chapelaria) 

 
• Workshop de Papagaios de Papel (Museu da Chapelaria) 

 
• Jogos de Expressão Dramática ( Ecos Urbanos) 

 
• Workshop em Danças de Salão (Museu da Chapelaria) 

 
• Jogos Lúdico/ Pedagógicos - Mini-golf, xadrez, monopólio, batalha naval, master-

mind, jogos tradicionais…( Ecos-Urbanos e Parque Ferreira de Castro) 
 

• Actividades de Expressão Corporal (Ecos-Urbanos) 
 

• Aula experimental de Viet Vo Dao 
 

• Gincana de Bicicleta 
 

• Dança Hip Hop 
 

• Expressão Plástica  
 

• Expressão Corporal 
 

• Dinâmica de grupos 
 

A Festa Final, feita em exclusivo 

pelos participantes do Verão em 

Movimento, foi cancelada devido à 

chuva que caía no único dia 

possível para a sua realização. 

 
A Avaliação foi claramente 

positiva, baseada na apreciação 

do desenrolar das actividades num 

registo diário pelos monitores, e 
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tendo em conta, tanto os comentários dos jovens, como o número das inscrições na 

actividade seguinte, o campo de férias “Férias Animadas”. Não houve nenhum registo 

sobre alguma actividade mal sucedida ou sem adesão. Não houve incidentes relevantes 

ao nível dos desvios de comportamento. 

 

FÉRIAS ANIMADAS 
 

- 66 Participantes 

- 22 Dias 

- 06 Monitores 

- 22 Actividades distintas 

- 09 Horas diárias 

  

 O Campo de Férias - “Férias Animadas” é a 

denominação do campo de férias que a 

Associação de Jovens Ecos Urbanos org aniza 

durante o mês de Agosto, das 9h às 18h, 

sendo um campo de férias, devidamente 

licenciado pelos serviços do Instituto 

Português da Juventude. Teve como 

objectivo prioritário, a ocupação dos tempos 

livres dos jovens, duma forma empreendedora 

de estilos de vida saudáveis e capaz de proporcionar actividades diferentes das que 

normalmente têm acesso.  

Com sessenta e seis inscritos, número que seria ultrapassado se não se tivesse que 

cumprir o limite máximo de 50 crianças por quinzena, as actividades contaram com uma 

média de quarenta e cinco jovens por dia, dos 6 aos 16 anos.  

Os 6 monitores que dinamizaram as actividades deste 8º campo de férias foram divididos 

em 3 grupos que compreendiam faixas etárias distintas (6 – 9; 10 – 13; 14 – 16). A 

programação desta actividade contou com o apoio da autarquia para a utilização dos 

espaços municipais, nomeadamente, o Pavilhão Desportivo Paulo Pinto, as Piscinas 

Municipais, o Paços da Cultura, o Museu da Chapelaria e o Parque Ferreira de Castro que 

dispõe de um campo de mini-golf, um campo de futebol com relvado sintético, um campo 

multidisciplinar, um circuito de manutenção, um parque infantil e uma zona para 

piqueniques.  

Contou também com o apoio da Junta de Freguesia, na cedência dum autocarro que 

proporcionou as tão desejadas saídas do Concelho: à Viagem Medieval (Sta. Maria da 
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Feira), ao Centro Hípico de Carregosa, à Praia Fluvial de Vale de Cambra ao Parque 

Aquático de Amarante no último dia de actividades.  

 

Contou também com o habitual apoio do IPJ, na colaboração de jovens do programa OTL 

para apoio às actividades planeadas. Almoço e lanche diário, intercalaram, diariamente, 

actividades de carácter lúdico, desportivo, cultural e recreativo, abaixo enumeradas:  

 
 
 

• Piscina (3 manhãs por semana) 
 
• Fantoches (Ecos Urbanos) 

 
• Bóccia (Pavilhão Paulo Pinto e Parque 

Nossa Senhora dos Milagres)   
 

• Pedi Paper ( Zona Pedonal de S. João da 
Madeira) 

 
• Atelier de Modelagem – Gesso (Ecos 

Urbanos) 
 

• Desportos Colectivos - Basquetebol, Futebol e  Voleibol ( Pavilhão Paulo Pinto e 
Parque Ferreira de Castro) 

 
• Praia Fluvial ( Vale de Cambra) 

 
• Caça ao tesouro (Zona Pedonal de S. 

João da Madeira) 
 

• Yoga e relaxamento ( Museu da 
Chapelaria) 

 
• Teatro ( Ecos Urbanos) 

 
• Percussão ( Ecos Urbanos) 

 
• Construção de Instrumentos de música (Ecos-Urbanos) 

 
• Oficina de dança ( Museu da Chapelaria) 
 
• Visita à Fábrica Ciência Viva  (Aveiro) 

 
• Jogos Lúdico/ Pedagógicos - Mini-golf, 

dinâmica de grupos, xadrez, monopólio, 
batalha naval, master-mind, jogos 
tradicionais…( Ecos-Urbanos e Parque 
Ferreira de Castro) 
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• Saídas Recreativas (Sta. Maria da Feira, Amarante, Carregosa, Vale de Cambra, 
Aveiro) 

 
• Jogos de Expressão Dramática ( Ecos Urbanos)  

 
• Actividades de Expressão Corpora l (Ecos-Urbanos e Museu da Chapelaria) 

 
• Visita Final - Parque aquático de Amarante 

 
• Ensaios para a Festa Final ( Ecos Urbanos e Pavilhão Paulo Pinto) 

 
• Festa Final: teatro de fantoches, dança infantil, dança oriental, dança jazz, teatro; “ 

a Odisseia 6.4”, entrada em cena: o nascimento do mundo e das diferentes 
civilizações com percussão, dança dum dragão e malabarismo de fogo! 

 
 

11º ANIVERSÁRIO ECOS URBANOS  
 

 - Jantar 

- Momento Cultural 

- Desdobrável “Sabia que…” 

- 52 Convidados 

- 2 Voluntários 

 
 

 
 

A associação de Jovens Ecos Urbanos comemorou em 2008 o seu 11º aniversário com 

um jantar comemorativo e de beneficência no Word Rest Hotel, em São João da Madeira a 

21 de Setembro. 

 

Com o intuito de aproximar mais a instituição à comunidade local e promover o trabalho 

que é realizado nas suas diferentes áreas de actuação, Área Social, Voluntariado, 



Relatório de Actividades 2008   Gabinete de Animação 

Associação de Jovens Ecos Urbanos   48 

Animação e Formação Profissional, foi distribuído um panfleto com alguns dos dados mais 

importantes sobre a Associação.  

“… a instituição foi fundada em 1997 por iniciativa de um grupo de jovens e com o apoio da 

Dra. Luísa Maria Marques Pinto;… somos uma Instituição de Solidariedade Pessoal e 

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública;… temos a valência de Centro Comunitário, estando 

neste momento a iniciar o processo de Reconhecimento de Equiparação a Associação 

Jovem;… temos uma equipa multidisciplinar; …” 

 

Este evento contou com a participação de dois músicos que, com viola e piano, animou os 

52 convidados presentes. 

 

 

PIQUENIQUE MUNICIPAL (PARTICIPAÇÃO) 
 
 

- 14 De Setembro 

- 39 Participantes 

- 39 Máquinas descartáveis entregues 

- 4 Temas a concurso 

- 5 Vencedores 

 

A convite do Município de S. João da Madeira, a Associação de Jovens Ecos Urbanos 

organizou mais um Safari Fotográfico, desta vez, inserido na programação do Piquenique 

Municipal, que decorreu a 14 de Setembro. 

 

Este concurso, destinado a estimular o gosto pela fotografia, e duma forma lúdica e 

participativa, registar os momentos mais marcantes do evento, contou com 39 

concorrentes que registaram, nas máquinas descartáveis que lhes era oferecida, quatro 

temas: Caminhada, Missa; Parque das Merendas e Animação. As melhores fotografias por 

tema foram seleccionadas por um Júri composto por um elemento da Associação de 

Jovens Ecos Urbanos, um fotógrafo da Câmara Municipal e um fotógrafo profissional da 

Cidade. Esta actividade culminaria na exposição com cerca de 60 fotografias escolhidas e 

com a atribuição de prémios, facto adiado para o ano de 2009, pelo facto de não ter havido 

consenso entre a organização sobre o local a expor.   
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ECOS ROCK III   
 

Esta actividade, por falta de apoio para a data prevista, Outubro, foi adiada para 
Fevereiro de 2009 
 

CASA DO PAI NATAL 
 
- 12 Dias 

- 16 Voluntários 

- 65 Visitas guiada a todos os grupos 

- 1800 Visitantes 

- 3 Actividades: 

Conto de Natal 

Bolinhos de chocolate 

Oficina  

 
 

Local: interior do Elemento Arquitectónico da Praça Luís Ribeiro. 

Datas: de 3 a 22 de Dezembro de 2008 

Horário: Aberto ao público das 9 às 12h e das 14h às 18h todos os dias úteis.  

Aberto no dia 20 e 21 (Sábado e Domingo) 

Visitas de grupos por marcação 

 
Esta actividade foi preparada durante o mês de Novembro e dinamizada em Dezembro, 

altura em que contou com a participação 

de jovens 16 voluntários na 

representação de diferentes papéis, 

criando um espaço vivo, dinâmico, 

educativo e interactivo. A sede da 

Associação Ecos Urbanos foi 

transformada na casa do Pai Natal, 

constituída pelo quarto do Pai Natal, 

Biblioteca, Quarto dos Duendes, por uma 

sala e cozinha.  

 

Desenvolvida para dois grupos de visitas em simultâneo com a duração de 1h por visita: 

na oficina, para além da construção duma moldura com colagens e pinturas, com a 

fotografia que cada visitante tirava na companhia do Pai Natal (1ª parte/ grupo), passou 

também pela visita à Casa do Pai Natal propriamente dita com a Mãe Natal, que distribuía 

os doces de chocolate pelas crianças depois do conto de Natal que teatralizava com a 

ajuda dos duendes, voluntários desta actividade. (2ª parte/grupo). 
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A Casa do Pai Natal esteve aberta ao público de 3 a 22 de Dezembro, conseguiu chegar a 

1800 visitantes, com cerca de 65 marcações prévias, foi um espaço recreativo que reflectiu 

o espírito natalício e cumpriu a tradição, demonstrando continuar a ser uma das 

actividades mais emblemáticas da Associação. 

 
 

PARTICIPAÇÃO NA POESIA À MESA 
 

- Organização da”Poesia na Corda” e colaboração na “Peregrinação Poética” 

- De 21 a 25 de Março 

- Pç. Luís Ribeiro 

 
Assim como nos anos anteriores, a Associação Ecos Urbanos participou neste evento com 

a organização da “Poesia na Corda”, actividade destinada a dar visibilidade aos poetas 

anónimos da cidade que têm a oportunidade de deixar as suas poesias presas a uma 

instalação de cordas e molas no centro da Pç. Luís Ribeiro e que posteriormente são 

recolhidas e levadas a concurso. À melhor poesia é atribuído um prémio pela Biblioteca 

Municipal. Na peregrinação a colaboração prende-se exclusivamente com a colocação de 

velas ao longo do percurso. Este ano, fizemos a recolha de cerca de 30 poemas deixados 

na corda.  

 

SEXTAS CONCERTADAS 
       

             - 10 Concertos 

             - 15 Bandas 

             - 600 Espectadores ao longo dos concertos realizados 

 
Agenda: 
1 de Fevereiro – Aplly Zii & My Cubic Emotion 
7 de Março – Sankalpa 
4 de Abril – Better Shell e Eleven Miles Apart 
2 de Maio – Eak & Crushing Sun 
23 de Maio – Aplly Zii – Aniversário 
6 de Junho – Budhi & Homem Mau 
20 de Junho – Miss Lay Touch & Blind Charge 
4 de Julho – Muco & Chemical Wire 
5 de Setembro – Prana & Monstro Mau 
22 de Dezembro – EAK – concerto de encerramento da Casa do Pai Natal 
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Todos os concertos foram bem sucedidos, realizados no interior do Elemento 

Arquitectónico, contaram sempre com casa cheia, bar disponível, divulgação, licenças e 

preparação do espaço e som da responsabilidade da Associação. As receitas de bilheteira 

ficaram à responsabilidade das bandas em cartaz, revertendo 10% do valor para o 

Gabinete de acção Social da Associação. As receitas de bar foram da inteira 

responsabilidade da Associação. Esta actividade normalmente conta com o apoio dos 

jovens voluntários na preparação do espaço, na manutenção do som, registo de imagem e 

na exploração do bar. Esta actividade, normalmente, parte dum pedido de agenda para 

concerto por parte das bandas Sanjoanenses que são convidadas a desafiar uma banda 

fora do concelho a fazer parte do cartaz. Este processo visa a constituição de novos 

públicos e ao incremento duma cultura musical diversificada na cidade.  
 
 

2. QUADRO GERAL DE PARTICIPANTES E ACTIVIDADES 
 
 

Quadro Geral de participantes por actividade previs ta e realizada 
n.º Actividade Participantes 

01 Apoio ao Jovem 36 

02 Ecos Digital 120 

03 Incubadora de Ideias 22 

04 Trabalho com as Escolas 70 

05 Estágio Curricular do Curso tecnológico de Acção Social e animação da Escola 

Secundária João da Silva Correia 

3 

06 Sextas Concertadas 600 

07 Semana da Juventude 5000 

08 Feira das Associações 460 

09 Verão em Movimento 54 

10 Férias Animadas 60 

11 Aniversário da Associação  - 10 Anos  10 Momentos 56 

12 Casa do Pai Natal 1818 

12 TOTAL 8299 
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Quadro Geral – Actividades Previstas/Realizadas 
 

previstas realizadas % 

13 12 92,00€ 

 

Quadro Geral de participantes por actividade não pr evista e realizada 

 

n.º Actividade Participantes 

01 Espaço Leitura 10 

02 Participação Poesia à Mesa 40 

03 Piquenique Municipal 39 

04 Projecto Sítio Certo 9 

05 Participação na Festa de Natal do Centro de Emprego de S. João da Madeira 51 

06 Chama da Solidariedade 300 

06 TOTAL 449 

 

 

 

n.º de actividades previstas e realizadas + n.º de actividades não previstas e realizadas 

12 + 6 = 18 Actividades realizadas em 2008 

 

 

n.º de participantes nas actividades previstas e re alizadas + n.º de participantes de 

actividades não previstas e realizadas 

8299 + 449 = 8748 Participantes 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GABINETE DE FORMAÇÃO 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

• Cursos iniciados em 2008 - 6 

• Cursos em continuação de 2007 - 4 

• Média de Formandos/as - 180 

 

A formação profissional continua a ser uma grande aposta para a qualificação escolar e 

profissional dos portugueses. Quer para activos, quer para desempregados, a formação 

assume-se como uma mais valia para todos aqueles que não estão no sistema de ensino 

e/ou não tiveram oportunidade de obter uma formação adequada aos seus interesses. 

Não sendo a instituição entidade formadora, a estratégia continua a ser a parceria com o 

I.E.F.P. – Centro de Formação Profissional de Rio Meão, que tem permitido proporcionar 

um recurso para o encaminhamento de mais formandos e formandas para formação 

profissional.  

Esta ponte entre a instituição e o I.E.F.P. – Centro de Formação Profissional de Rio Meão, 

tem-se revelado também importante no encaminhamento e acompanhamento de situações 

sociais em acompanhamento. 

 

 
 

RVCC - RECONHECIMENTO VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE C OMPETÊNCIAS 
 
• inscrições para o 9º ano - 13 

• inscrições para o 12º ano – 5 

• 2008 para 30 sessões de RVCC  

 

Em 2008 continuou em vigor o protocolo assinado entre as duas instituições no âmbito do 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. A instituição aposta nesta 

iniciativa por considerar uma mais valia de extrema importância para todos aqueles que 

pretendem obter qualificações académicas sem terem necessidade de passar pelo ensino 

recorrente. A própria filosofia do RVCC vai ao encontro da conciliação entre a vida 

profissional e a vida familiar. 

Inscreveram-se na instituição treze pessoas para o 9º ano e cinco para o 12º e realizaram-

se trinta sessões de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. 

 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
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CONCLUSÃO 

 
Chegados ao fim da apresentação de mais um ano de trabalho e de actividades, espera-se 

que este relatório tenha conseguido transmitir aquilo que se desenvolveu e promoveu ao 

longo do ano de 2008, certos que, vivências, mudanças, dedicação, envolvimento entre 

muitas outras coisas, jamais poderão ficar transcritas em qualquer folha de papel. 

 

O quadro abaixo traduz em número as pessoas envolvidas no ano de 2008, nas 

actividades da instituição. Num total de nove mil quinhentos e sessenta indivíduos, de 

todas as idades distribuídos pelos quatro gabinetes de intervenção. 

 
 

Actividade  n.º de indivíduos/participantes  

Gabinete Família e 

Comunidade 

334 

Gabinete de Voluntariado 80 

Gabinete de Animação 8948 

Gabinete Formação 198 

TOTAL 9560 

 
 
Foi um ano em que se continuou a apostar no trabalho em rede, fundamental para a 

execução de Plano de Actividades proposto.  

Apostou-se num trabalho directo com os jovens, procurando-os no seu ambiente natural, 

que é a escola, promovendo uma participação activa através da prática do voluntariado 

que beneficia em tudo a comunidade e a instituição. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


