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I. Introdução 

 

CooperActiva é a designação da Cooperativa de Desenvolvimento Social que surge na 

sequência do trabalho desenvolvido pelo CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção 

Social – com o objetivo de dar continuidade a um conjunto de respostas e de 

metodologias ensaiadas no âmbito de projetos de investigação e cujos resultados 

apontam no sentido da pertinência da sua continuidade.  

 

O Plano de Atividades, instrumento de organização e gestão anual, contextualiza as 

diversas atividades a desenvolver ao longo do ano de 2017, com objetivos e orçamento 

previstos, em articulação com o Plano Estratégico previsto para 3 anos, documento que 

define a orientação conceptual da CooperActiva. 

Este Plano de Atividades define as atividades a desenvolver na organização e recursos, 

de forma a concretizar os princípios constantes do Plano Estratégico. 

 

Até ao presente, e assim se perspetiva para o ano de 2017 a atividade da CooperActiva 

tem-se desenvolvido estrategicamente em dois locais: Concelho da Amadora – Bairro 

do Zambujal, freguesia de Alfragide, e Concelho de Cascais. 

 

A CooperActiva tem como missão intervir em áreas de concentração de pobreza e de 

exclusão social orientando-se por uma perspetiva holística dos problemas, garantido 

direitos de cidadania e promovendo o desenvolvimento social das comunidades. 

 

A inclusão de uma perspetiva de género e o trabalho no âmbito da violência doméstica 

deu origem a uma alteração dos objetivos e respetivos estatutos da CooperActiva, em 

Maio de 2013. 
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Os novos objetivos gerais são: 

1. Desenvolver ações junto de crianças, jovens, mulheres e homens em idade ativa e 

pessoas idosas que se encontrem em situação de risco ou de exclusão social, como 

vista à melhoria da sua qualidade de vida e inserção social e económica,  

2. Concorrer para a promoção dos direitos de cidadania, nomeadamente através da 

facilitação do acesso à informação junto de homens e mulheres em situação de 

exclusão, 

3. Contribuir para a adequação dos sistemas formais, nomeadamente de educação e 

emprego, com vista a prevenir e minimizar situações e processos de exclusão, 

4. Criar e gerir equipamentos sociais de apoio à infância; à juventude; as pessoas 

idosas; as pessoas vítimas de violência doméstica; e/ou a outros grupos cujas 

necessidades sociais se venham a verificar como não cobertas, 

5. Promover ações de (in) formação e sensibilização sobre violência, nas suas 

diferentes expressões, enquanto forma de negação da cidadania, 

6. Desenvolver programas no âmbito da violência doméstica que: 

6.1. Melhorem a qualidade do atendimento e apoio técnico a vítimas / 

sobreviventes; 

6.2. Apoiem diretamente as mulheres e/ou os homens que dela sejam vítimas e 

promovam o seu processo de empoderamento e autodeterminação. 

 

Apostando numa crescente qualidade dos serviços prestados à população no decorrer 

do ano de 2017, fez-se uma revisão dos processos operacionais e sua descrição em 

Processos “normalizados”, respeitando a realidade estrutural da CooperActiva. 

 

Na sequência de uma auditoria interna em 2016 e de novos reajustes que serão 

necessários realizar, será feita a instrução do Processo à Entidade Certificadora, no 

primeiro trimestre de 2017. 

 



II. As atividades  

 

 II.1.Comunidade de Inserção 

 

A Comunidade de Inserção – Espaço Caminhos – constitui-se como uma das atividades 

desenvolvidas pela CooperActiva. Criada em finais de 2006, na sequência da realização 

de um acordo atípico com a Segurança Social e do estabelecimento de uma parceria com 

a Câmara Municipal da Amadora, no que diz respeito à cedência de espaço, esta 

atividade terá continuidade para 2017. 

 

- Missão 

A Comunidade de Inserção – Espaço Caminhos – pretende contribuir para facilitar a 

progressiva inserção social de indivíduos e famílias em situação de exclusão social, 

prioritariamente do Concelho da Amadora. 

 

- Objetivos operacionais 

 Garantir a satisfação das necessidades básicas de alimentação e higiene das 

pessoas em situações de exclusão social; 

 Proporcionar apoio psicológico e social às pessoas e famílias de modo a 

contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar. 

 

- Objetivos estratégicos 

 Promover o desenvolvimento e a aquisição de competências pessoais e sociais e 

de perspetivação do futuro; 

 Contribuir para o desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos 

indivíduos, no sentido de facilitar a sua integração social e profissional; 

 Promover o acompanhamento e apoio das pessoas, quer na fase de aquisição de 

competências pessoais, sociais e profissionais, quer na fase do respetivo 

processo de autonomia; 

 Participar em todas as parcerias locais que concorram para a missão da 

Cooperactiva, designadamente, a Comissão Social de Freguesia de Alfragide. 
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- População Alvo  

A Comunidade de Inserção “Espaço Caminhos” destina-se a pessoas, e famílias, em 

situação de exclusão social, designadamente em situação de privação e desemprego; 

pessoas cujos níveis de baixa qualificação escolar e profissional e/ou problemas de 

saúde dificultam uma rápida (re) integração no mercado de trabalho, necessitando, por 

isso, de ser apoiadas no seu percurso de inserção. Em termos quantitativos, e por 

referência ao acordo estabelecido com a Segurança Social, a Comunidade de Inserção 

deve acompanhar 30 pessoas. 

 

- Atividades a desenvolver em 2017 

 

Para além das atividades de natureza quotidiana, contempladas no protocolo com a 

Segurança Social: 

 Atendimento 

 Serviço de refeições 

 Lavandaria 

 Balneário 

a Comunidade de Inserção “Espaço Caminhos” propõe-se realizar as seguintes 

atividades na dimensão Empregabilidade. 
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Objetivos específicos Designação das 

atividades 
Responsáveis Calendarização 

EMPREGABILIDADE 

Apoiar 30 pessoas /mês 
desempregadas na procura ativa 
de emprego  

“Um Clique - Uma 
Oferta” 

Sandra Tomé e 
equipa RSI 
 

Anual 

Realizar 2 ações de formação para 
desenvolver competências de 
empregabilidade junto de 16 
pessoas em idade ativa 

Programa “Orienta-
te” 

Comunidade de 
Inserção e 
Equipa RSI 

Março/Outubro 
 

Estabelecer parcerias com cerca de 
5 empresas locais, com o objetivo 
de criar uma rede de contactos de 
futuros empregadores; 

Programa “Teia” Comunidade de 
Inserção e 
Equipa RSI 

Anual 

SAÚDE 

Informar e sensibilizar para o 
rastreio e realizar de testes rápidos 
para deteção de VIH, Hepatites B e 
C e Sífilis, de forma anónima 
confidencial e gratuita, com pré e 
pós aconselhamento e 
referenciação para os respetivos 
serviços de saúde, em situações de 
resultados de testes reativos 

“Rastrear para 
Prevenir” 

Elsa Figueiredo 

 
Entidade 
Promotora 
AJPAS 

Janeiro a Setembro 

ADVOCACY 

Apoiar pessoas adultas na 
efetivação dos seus direitos 

 Ana Paula Silva 
Elsa Figueiredo 

Anual 

 

Procurando que as pessoas utentes participem na vida da instituição foi feita uma auscultação 

sobre que atividades gostariam de ver desenvolvidas na Comunidade de Inserção. Surgiram, 

assim, algumas propostas, ligadas ao emprego e à aprendizagem do uso de tecnologias que aqui 

se apresentam. 

 

Objetivos específicos Designação das 
atividades 

Responsáveis Calendarização 

Capacitar com conhecimentos 
básicos de informática 12 pessoas 

Grupo aberto de 
competências 

básicas de 
informática 

Sandra Tomé Janeiro a Dezembro 
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Em termos gerais, as metas da Comunidade de Inserção, para o ano de 2017, serão: 

 Abranger uma média de 30 pessoas, por mês. 

 Apoiar todas as pessoas atendidas nas diferentes necessidades, identificadas a partir 

de um diagnóstico técnico (necessidades básicas; apoio psicológico; inserção em 

atividades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais; apoio na procura 

de uma solução para a sua inserção profissional). 

 Responder a 100% dos casos encaminhados pelos parceiros com perfil para a 

Comunidade de Inserção. 

 Incluir 30 pessoas no mercado de trabalho. 

 Ter uma semana como o tempo máximo de espera entre a apresentação de um 

pedido de atendimento e a sua resposta. 

 Certificar 12 pessoas ao nível da informática. 

 Concretizar todas as atividades identificadas no quadro anterior. 

 

 

II.2.Protocolo RSI 

O Protocolo estabelecido com o Instituto da Segurança Social para acompanhamento de 

100 famílias beneficiárias de Rendimento Social de Inserção teve o seu início em 

Dezembro de 2009. Este acordo teve a duração de seis anos (duas renovações) e será 

sujeito a uma avaliação para a sua quarta renovação.  

- Missão 

O Protocolo RSI pretende capacitar 100 famílias beneficiárias para um melhor 

desempenho das suas competências, no sentido de um pleno exercício de cidadania, 

participativa e responsável. 

 

- Objetivos operacionais 

 Acompanhar socialmente 100 agregados familiares com vista à promoção e 

desenvolvimento das suas capacidades num processo de progressiva autonomia; 
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 Proporcionar apoio psicológico e social às pessoas e famílias de modo a 

contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar. 

 

- Objetivos estratégicos 

 Identificar e promover as competências de cada família; 

 Privilegiar uma intervenção junto das crianças e de promoção da escolaridade; 

 Desenvolver uma intervenção de proximidade e com o envolvimento de parceiros 

locais. 

 

- População Alvo  

O Protocolo RSI dirige-se a 100 agregados familiares beneficiários da prestação de 

Rendimento Social de Inserção, residentes no Bairro do Zambujal, freguesia da Buraca, 

concelho da Amadora. 

 

- Atividades a desenvolver em 2017 

A equipa do Protocolo RSI propõe-se realizar as atividades base da sua atuação: 

 Realização de entrevistas; 

 Elaboração de diagnóstico social; 

 Construção e negociação do Plano de Inserção; 

 Realização de visitas domiciliárias; 

 Realização das diligências inerentes a um efetivo acompanhamento social. 
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Para além disso, propõe-se, ainda, realizar as seguintes atividades: 

Objetivos específicos Designação das 
atividades 

Responsáveis Calendarização 

CIDADANIA 

Realizar 2 sessões de informação e 
coresponsabilização junto das/os 
beneficiárias/os para a importância 
do Programa de Inserção inerente ao 
RSI 
 

Sessão de 
Esclarecimento:  
‘Medida RSI’  

Tânia Mendes/ 
Patrícia Baço 

Março/ Outubro  

Em sede de atendimento, incentivar a 
participação de 50% das crianças e 
jovens em acompanhamento (com 
idades entre os 6 e os 17 anos na 
negociação do Contrato de Inserção; 

Sessão: ‘E tu? O que 
achas que podes 
fazer?’  

Tânia Mendes/ 
Marta Luz 

Anual 

Criar brochura com informação 
simplificada acerca da prestação RSI – 
Direitos e Deveres; 

Brochura  Tânia Mendes/ 
Marta Luz 

Janeiro  

Realizar 8 Sessões de sensibilização 
para os perigos domésticos, realizadas 
em contexto de visita domiciliária, 
envolver 4 famílias; 

Programa “Alerta!” Raquel 
Gardete/ 

Tânia Mendes 

Maio  

Workshop de reflexão entre 
equipas de protocolo RSI 

Workshop Elsa Figueiredo Maio 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL  
 

Realizar 10 sessões de 
desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais com 10 crianças, 
dos 3 aos 4 anos;  
 

Programa “Aprender 
a Crescer”  

Tânia Mendes/ 
Raquel 

Gardete 
 

Junho e Julho  

Realizar 4 Sessões de sensibilização 
para a igualdade de género 
envolvendo 10 mulheres; 

Programa“ Ser 
mulher” 
 
 

Marta Luz/ 
Raquel 

Gardete 
 

Março/ Maio/ 
Setembro/Novemb
ro 

Realizar 2 sessões sobre a carta dos 
direitos das Crianças, para 10 
pais/mães; 
 

Programa “Direitos 
das Crianças”  
 

Patrícia 
Baço/Ana 
Paula Silva 

Maio/ Outubro  
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Sensibilizar 8 jovens mães acerca do 
que é a CPCJ – Principais direitos e 
mecanismos de proteção à Criança; 

Sessão: “O que é a 
CPCJ” 

Equipa RSI/ 
CPCJ Amadora 

Fevereiro 

Promover a realização de 4 sessões de 
Supervisão e debate de casos e 
situações;  
 

Supervisão – Debate e 
reflexão 

Equipa RSI/ 
Avaliador 
Externo 

Anual 

Desenvolver 1 sessão de reflexão 
acerca de Gestão de conflitos/ 
resiliência envolvendo 10 
beneficiários/as adultos; 

Sessão: “Gestão de 
Conflitos” 

Tânia Mendes/ 
Iris Santos 

Março 

Desenvolver 1 Sessão de 
Sensibilização para 10 jovens acerca 
da Violência, nomeadamente tipos de 
violência e identificação dos mesmos; 

Sessão “Diz não à 
Violência”  

Equipa RSI/ 
CooperActiva 

Espaço V 

Junho 

Realizar 6 sessões de 
desenvolvimento de competências de 
motivação, consciencialização e 
reflexão com 6 pessoas disponíveis 
para emprego; 

Programa “Pontos 
nos I´s” 

Marta 
Luz/Raquel 

Gardete  

Janeiro/Abril e 
Julho/Outubro 

EDUCAÇÃO 

Acompanhar 55 crianças/ jovens, 
privilegiando o acompanhamento de 
proximidade, no sentido de se 
promover a redução do absentismo 
escolar;  

. Acompanhamento 
escolar regular 
(Levantamento 
mensal de faltas; 
Conversas informais 
com os/as 
professores/as; 
Reuniões com 
Conselho executivo 
do Agrupamento de 
Escolas Almeida 
Garrett). 
 
. Realização de 2 
Reuniões em cada 
período letivo com 
os/as DT e os/as Enc.  
Educação ou sempre 
que haja necessidade. 
 
. Participação nas 
reuniões de enc. 
Educação 1º ciclo. 
 
. Envolvimento dos/as 
Enc. Educação no 

Tânia Mendes/ 
Marta Luz/ Iris 
Santos  
 

De Janeiro a 
Dezembro  
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processo educativo 
dos filhos.   

Realizar 2 sessões de sensibilização 
para a importância da educação 
(escolar e pré-escolar) no 
desenvolvimento das crianças, para 
20 educadores/as; 
 

Programa “Vamos à 
Escola”  

Tânia Mendes/ 
Iris Santos 

Setembro 
 

Acompanhar e garantir o processo de 
inscrição de crianças entre os 3 e os 5 
anos no pré-escolar; 
 

Acompanhamento 
presencial dos 
pais/mães no 
processo de inscrição 
na educação pré-
escolar 

Raquel 
Gardete/ 
Patrícia Baço 

Maio  

Realizar 2 sessões de sensibilização 
junto de 8 mulheres sobre a 
importância da escola; 
 

Programa “Escola 
para quê?” 
 

Marta Luz/ Iris 
Santos 

Janeiro - Maio 
Setembro - 
Dezembro 
 

Realizar 25 sessões de 
desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais, com 3 turmas do 1º 
e 2º ciclo; 

Programa “Eu 
consigo” 
 

Marta Luz/ Iris 
Santos 

Janeiro/ Junho 
Setembro/ 
Dezembro 

Realizar 1 sessão envolvendo 10 
jovens que vão transitar do 1º para o 
2º ciclo de escolaridade; 

Programa “5ºano e 
agora?” 
 

Tânia Mendes/ 
Patrícia Baço 

Maio 

Presença no espaço escolar durante 
os primeiros dias de aulas; 

Programa “ 
Acolhimento escolar” 

Tânia Mendes/ 
Marta Luz 

Setembro 

Realizar 2 sessões de avaliação e 
conclusão do ano letivo, com 15 
educadores/as de crianças que 
frequentam o JI e o 1º ciclo; 

“Nós e a Escola” 
 
 
 
 

Marta Luz/ Iris 
Santos 

Julho/ Setembro 

Realizar 1 ação de formação para 
sensibilizar e desconstruir mitos, 
representações e/ou estereótipos 
sobre as comunidades ciganas - 
reflexão de práticas, junto da 
Comunidade Educativa; 

“Cultura Cigana 
Portuguesa: pontos 
de convergência e 
divergência com a 
comunidade 
maioritária”  

Marta Luz/ Iris 
Santos/ Elsa 
Figueiredo  
 

Janeiro 

Promover o debate e reflexão acerca 
de situações/ casos específicos com o 
corpo docente; 

“Diálogos”   Equipa RSI  Anual  

EMPREGO/ FORMAÇÃO 
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Apoiar 30 beneficiários/as na procura 
ativa de emprego em 120 Sessões;  

“1 Clique, uma 
Oferta”   

Patrícia Baço/ 
Tânia Mendes 

Anual  
 

Realizar 10 Sessões de promoção e 
desenvolvimento de competências 
que potenciem a integração no 
mercado de trabalho, reajuste de 
expectativas e delinear percursos 
formativos, com 10 jovens; 

Programa “Orienta-
te!” 

Tânia Mendes/ 
Patricia Baço  

Março/Outubro 
 

Estabelecer parcerias com cerca de 5 
empresas locais, com o objetivo de 
criar uma rede de contactos de 
futuros empregadores; 

Programa “Teia” Marta Luz/ 
Raquel 
Gardete 
 
 
 
 

Anual 
 
 
 

Participação ativa na Rede Atitude 
Emprego; 

Programa “Atitude 
Emprego” 

Marta Luz/ 
Raquel 
Gardete  

Anual 

SAÚDE 

Informar e sensibilizar, 10 mulheres, 
para a adoção de métodos de 
controlo da fecundidade; 
 

Planeamento familiar 
com unidade de 
cuidados na 
comunidade 

Tânia Mendes/ 
Patrícia Baço 

Março  
 
 

Realizar 2 ações para 15 crianças de 
rastreio de saúde oral; 

Programa “Sorriso 
Feliz” - LBV 

Tânia Mendes/ 
Patricia Baço 

Julho 

Realizar 1 sessões sobre alimentação 
saudável para 10 crianças e jovens 
adultos; 

Enfermeira da UCC da 
Damaia 
 

Tânia Mendes/ 
Raquel 
Gardete 
 

Fevereiro/ 
Abril 
 

Realizar 1 sessão sobre Saúde da 
Mulher; 

Enfermeira da UCC da 
Damaia 
 
 

Tânia Mendes/ 
Patrícia Baço 

Janeiro 
 

Monitorizar acompanhamento de 
saúde a crianças e jovens;  

Diagnóstico e 
acompanhamento de 
situações de saúde 
 

Tânia Mendes/ 
Raquel 
Gardete 

Anual 
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Garantir que 80% das crianças em 
acompanhamento, dos 0 aos 12 anos, 
cumprem o Plano Nacional de 
vacinação e as consultas do Plano 
Nacional de Saúde; 
 

Plano Nacional de 
Vacinação 
 
Consultas Plano 
Nacional de Saúde 

Tânia Mendes/ 
Patrícia Baço 

Anual 

 
Garantir que 100% das grávidas em 
acompanhamento têm cumprido as 
consultas e exames de diagnóstico; 
 

 
Exames Diagnóstico 
Grávidas  

 
Equipa RSI 

 
Anual 

 
Promover a sensibilização de 100% 
das mulheres em idade fértil para 
consultas de planeamento familiar;  
 

 
Planeamento Familiar 
 

 
Tânia Mendes/ 
Marta Luz 

 
Anual 

HABITAÇÃO 

Acompanhar o processo de 
regularização de rendas de 20 
agregados familiares que habitam em 
fogo propriedade do IHRU e da CMA; 

Avaliação e 
acompanhamento da 
situação  

 
Tânia Mendes/ 
Marta Luz 

 
Anual 

Realização de reuniões e/ou 
articulações com as entidades 
gestores dos fogos em 100% destas 
situações.   

Articulação IRHU e 
CM Amadora  

 
Tânia Mendes/ 
Patrícia Baço 

 
Anual 

 

 

- Metas do Protocolo RSI para 2017 

 Realização de 100 sessões de trabalho individual com as famílias para 

aprofundamento das potencialidades e fragilidades das mesmas (diagnóstico 

social) e avaliação/ renegociação do Contrato de Inserção; 

 Elaboração/ atualização de 100 diagnósticos sociais; 

 Realização de 900 visitas domiciliárias para aprofundamento do diagnóstico 

e organização doméstica; 

 Realização de 150 diligências inerentes a um efetivo acompanhamento 

social; 

 Produção de 90 informações sociais de alteração; 

 Realização de 2 sessões de grupo para esclarecimento e informação sobre a 

Medida RSI para 45 pessoas; 
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  Realização de 20 entrevistas para a elaboração de uma informação social 

inicial; 

 Realização de 1 ação de formação sobre Gestão Financeira com 10 pessoas; 

 Realização de 10 sessões de desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais com 10 crianças, dos 3 aos 4 anos; 

 Realização de 2 sessões sobre a carta dos direitos das Crianças, para 10 

pais/mães; 

 Acompanhamento de 55 crianças/ jovens, no sentido de se promover a 

redução do absentismo escolar; 

 Realização de 2 sessões de sensibilização para a importância da educação 

(escolar e pré-escolar) no desenvolvimento das crianças, para 20 

educadores/as; 

 Acompanhamento do processo de inscrição de crianças com 5 anos no pré-

escolar; 

 Realização de 1 sessão de sensibilização junto de 8 famílias sobre a 

importância da escola; 

 Realização de 8 sessões de desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais, com 6 alunos do 2º ciclo; 

 Realização de 3 sessões envolvendo 10 jovens que facilitem a transição de 

jovens do 1º para o 2º ciclo de escolaridade; 

 Realização de 2 sessões de avaliação e conclusão do ano letivo, com 15 

educadores/as de crianças que frequentam o JI e o 1º ciclo; 

 Realização de 1 ação de formação para sensibilizar e desconstruir mitos, 

representações e/ou estereótipos sobre as comunidades ciganas - reflexão 

de práticas, junto da Comunidade Educativa; 

 Apoio 30 beneficiários/as na procura ativa de emprego em 120 Sessões; 

 Realização de sessões individuais para promover a integração e 

acompanhamento em processos formativos de 20 beneficiários/as 

adultas/os; 
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 Estabelecimento parcerias com 5 empresas locais, com o objetivo de criar 

uma rede de contactos de futuros empregadores; 

 Participação na rede “atitude Emprego” para aumentar os contactos 

institucionais ao nível do emprego e formação; 

 Realização de 10 sessões de desenvolvimento de competências de 

motivação, consciencialização e reflexão com 6 pessoas em idade ativa; 

 Informação e sensibilização de 10 pessoas, para a adoção de métodos de 

controlo da fecundidade; 

 Realização de 2 ações para 15 crianças de rastreio de saúde oral; 

 Realização de 1 sessão sobre alimentação saudável para 10 crianças e 

jovens adultos; 

 Realização de 1 sessão sobre Saúde da Mulher; 

 80% das crianças em acompanhamento, dos 0 aos 12 anos, cumprem o 

Plano Nacional de vacinação e as consultas do Plano Nacional de Saúde; 

 100% das grávidas em acompanhamento têm cumprido as consultas e 

exames de diagnóstico; 

 100% das mulheres em idade fértil para consultas de planeamento familiar; 

 Levantamento da situação de saúde, nomeadamente posto de saúde e 

médico de família, de 100% dos beneficiários/as em acompanhamento; 

 Acompanhamento do processo de regularização de rendas de 20 agregados 

familiares que habitam em fogo propriedade do IHRU e da CMA; 

 Realização de reuniões e/ou articulações com as entidades gestores dos 

fogos em 100% destas situações. 

 



II.3.Intervenção Comunitária 

 

A intervenção comunitária constitui-se como um dos mais fortes instrumentos da 

política social, caracterizada pela sua capacidade de adequação a cada comunidade. A 

flexibilidade das pessoas que a fazem e dos seus métodos e técnicas é, pois, essencial, 

assim como essencial é a sua capacidade de relacionamento e de promoção de 

participação e de empowerment. 

 

Capacitar para uma participação ativa, numa lógica de “participatory governance”, onde 

são consideradas diferentes iniciativas, unidas pelo objetivo de construir uma 

comunidade (de pessoas residentes e também de profissionais) informada, com 

competências reflexivas, dinâmica e organizada. 

 

II.3.1 Percursos Acompanhados 

 

O projeto Percursos Acompanhados foi financiado, até dezembro 2015, pelo Programa 

Escolhas. Terminado o projeto nessa data foi apresentada nova candidatura, 

encabeçada pelo CESIS, à 6ª geração do referido programa a qual não foi aprovada, 

levando a um fecho de portas do trabalho em curso. Na qualidade de entidade que 

integrava o consórcio a CooperActiva decidiu, então, iniciar contactos com várias 

entidades (nomeadamente empresas) com o objetivo de dar alguma continuidade ao 

trabalho realizado. 

 

O Percursos Acompanhados reabriu, então, as suas portas em setembro de 2016, na 

sequência da aprovação de uma candidatura ao Programa “Juntos para a Juventude” da 

Fundação Jumbo para a Juventude e de donativos particulares e empresariais. 

 

De modo a poder tornar este trabalho autossustentado, uma parte da intervenção é 

exclusivamente para ateliers de construção e produção de peças de artesanato, pelas 

crianças e jovens, com qualidade para poderem ser vendidas online e em pequenas 

feiras ou iniciativas. Esta vertente tem uma função pedagógica e, em simultâneo, 
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empreendedora, sendo que os lucros são investidos na aquisição de materiais de 

desgaste, deslocações, alimentação, ingressos, entre outros.  

 
 
- Missão  

O Percursos Acompanhados pretende capacitar crianças e jovens com o intuito de 

empreenderem percursos escolares mais sólidos e longos que possibilite futuramente 

melhores perspetivas laborais, bem como desenvolverem competências pessoais e 

sociais que permitam uma melhor integração social e bem-estar individual. 

 

- Objetivos Gerais 

Espera-se envolver, durante o ano de implementação do projeto, 100 crianças, jovens e 

suas famílias, com o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e social de 50 

crianças, jovens e seus familiares, com especial enfoque a nível do empreendedorismo. 

Acredita-se poder contribuir, assim, para uma melhor integração socioeducativa e 

qualidade de vida deste público. 

 

- Objetivos Estratégicos 

 Desenvolver uma resposta de qualidade, que seja uma referência na 

intervenção com crianças e jovens em risco de insucesso e abandono precoce 

escolar através do desenvolvimento de competências relativas ao 

empreendedorismo; 

 Contribuir para o processo de inclusão social da população do bairro do 

Zambujal, com enfoque na sua capacitação e bem-estar. 

 

- População Alvo  

 100 crianças e jovens dos 6 aos 25 anos. 
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- Atividades a desenvolver em 2017 

Objetivos específicos Designação das 
atividades 

Responsáveis Calendarização 

EMPREENDEDORISMO 

Atividade de produção de artesanato, 
com qualidade para ser vendido pelo 
Percursos Acompanhados 

Atelier de Artesanato Ana Paula 
Silva,  
Isalina 
Monteiro, 
Marli Godinho 
Lídia Cabrita 
(voluntária) 

Quarta-feira, das 
15h às 19h (vendas 
online ou de 
carater pontual) 

 
 



II.3.2. Atividades comunitárias  

 

Neste domínio das atividades comunitárias pretende-se, no ano de 2017, reforçar as 

sinergias entre as diferentes entidades que intervêm no Bairro do Zambujal e contribuir 

para a requalificação de alguns dos espaços.  

 

Objetivos específicos Designação das 
atividades 

Responsáveis Calendarização 

Atividades Comunitárias  

Aliar a requalificação urbana a 

atividades de lazer partilhadas entre 

diferentes gerações. 

Recuperar o muro numa das zonas 

centrais do bairro do Zambujal 

envolvendo na sua pintura diferentes 

pessoas na perspetiva de valorizar e 

conservar o local onde residem. 

Requalificação do 
muro 

CooperActiva 
envolvendo 
outras 
entidades 

Abril 2017 

 

 



II.4.Espaço V 

 

O Espaço V é um espaço de atendimento e acompanhamento de casos de violência 

doméstica do Concelho de Cascais que surgiu na sequência da identificação da 

necessidade de aumentar a capacidade do acompanhamento e da eficácia das relações 

interinstitucionais nos casos de violência doméstica, por parte do Fórum Municipal de 

Cascais Contra a Violência Doméstica, do qual a CooperActiva é parte integrante. 

 

- Missão 

O Espaço V tem como missão intervir em situações de violência doméstica visando 

diminuir a incidência deste problema no concelho de Cascais, através de uma 

metodologia de intervenção multidisciplinar e com o envolvimento de vários parceiros 

locais. 

 

O Espaço V orienta-se, ainda, para a afirmação da CooperActiva no âmbito do trabalho 

de intervenção social junto de públicos mais vulneráveis. 

 

- Objetivos Gerais 

 

 Atender e acompanhar, do ponto de vista psicológico, social e jurídico, 

pessoas do Concelho de Cascais vítimas de violência doméstica. 

 Estabelecer uma rede de relações entre as instituições do Concelho, com 

vista a uma maior capacidade de resolução dos casos. 

 Desenvolver ações de formação sobre violência doméstica, dirigidas às 

instituições locais. 

 

- Objetivos Estratégicos 

 Desenvolver um serviço de qualidade, que seja referência na intervenção em 

situações de violência doméstica; 

 Desenvolver uma abordagem multidisciplinar na intervenção com as vítimas; 
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 Desenvolver uma rede local com competências adequadas na deteção 

intervenção e acompanhamento de casos. 

 

- População Alvo  

 

 70 Pessoas vítimas de violência doméstica. 

 25 Formandos/as, profissionais de organizações locais e Agentes Policiais. 

 

 

- Atividades a desenvolver em 2017 

Objetivos específicos Designação das 
atividades 

Responsáveis Calendarização 

Realizar sessões de diagnóstico e 
acompanhamento junto de 70 
vítimas de violência doméstica 

Atendimento e 
acompanhamento a 
vítimas de violência 
doméstica 

Mário Jorge 
Silva 

Janeiro – 
Dezembro 
2 Dias por 
semana para 
atendimento 

Potenciar uma maior articulação 
entre os diferentes serviços que se 
constituem como uma resposta à 
inserção da pessoa vítima violência 
doméstica nas diferentes áreas 
 

Reunião de trabalho e de 
apresentação do Espaço V  
 

Elsa Figueiredo Janeiro a Junho 

Refletir sobre as práticas 
profissionais na área da violência 
doméstica 

Realização de 2 Grupo de 
Supervisão para 
profissionais de 
organizações sociais 

Mário Jorge 
Silva 

Janeiro a Junho   

Realizar 2 sessões de disseminação 
do Roteiro Rede Segura 

Sessões de disseminação 
“Rede Segura” 

Elsa Figueiredo Janeiro a 
Dezembro 
(mediante 
calendarização 
do Forum) 

Realizar 8 Grupos de Discussão de 
Práticas para Forças de Segurança 
utilizando os materiais produzidos 
no âmbito do Projeto 3 Ds 

Grupo de Discussão de 
Práticas com Agentes 
Policiais 

Mário Jorge 
Silva / Elsa 
Figueiredo 

Junho 

Realizar 4 visitas às esquadras do 
concelho de cascais (carcavelos, 
parede, são domingos de rana, 
investigação criminal) com a 

Ação de divulgação do 
Espaço V com entrega de 
folhetos e colocação de 
cartaz nas esquadras. 

Mário Jorge 
Silva / Elsa 
Figueiredo 
 

Fevereiro e 
Março  
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realização de um grupo de 
discussão de práticas. 
Realizar uma visita ao Posto da 
GNR de Alcabideche. 

Realizar visitas às juntas de 
freguesia de Cascais Estoril, 
Carcavelos Parede, 
São domingos de rana e 
Alcabideche para divulgação do 
Espaço V 

Ação de divulgação do 
Espaço V com entrega de 
folhetos e colocação de 
cartaz nas juntas de 
freguesia do concelho de 
cascais. 

Elsa Figueiredo Maio e Junho 

Realizar visitas às USF do ACES de 
Cascais para divulgação do Espaço 
V 

Ação de divulgação do 
Espaço V com entrega de 
folhetos e colocação de 
cartaz nas USFs do ACES de 
cascais. 

Elsa Figueiredo Outubro e 
Novembro  

Contribuir com sugestões de 
atividades nas reuniões do núcleo 
executivo do FMCVD 

Reuniões do núcleo 
executivo do FMCVC 

Elsa Figueiredo Janeiro a 
Dezembro  

Gerir a casa de transição para 
vítimas de violência doméstica 

Casa de Transição Elsa Figueiredo Janeiro a 
Dezembro  

Criar três newsletters na área da 
Violência Doméstica 

Newsletters Mário Jorge 
Silva / Elsa 
Figueiredo 
 

Abril, Julho, 
Novembro  

1 ação de formação com 
profissionais do Tribunal 

Formação a Profissionais 
do Tribunal 

Mário Jorge 
Silva / Elsa 
Figueiredo 
 

Abril  

Seminário “Intervenção em 
situações de violência 
doméstica: limites e desafios” 

Seminário Mário Jorge 
Silva / Elsa 
Figueiredo/An
a Cardoso 
 

Novembro  

 

 

Metas 

 

 Realização de sessões de diagnóstico e acompanhamento junto de 70 vítimas 

de violência doméstica; 

 Realização de 8 grupos de discussão de Práticas para Forças de Segurança; 
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 Realização de 2 sessões de disseminação do Roteiro Rede Segura; 

 Realização de 4 visitas às esquadras do concelho; 

 Realização de 1 ação de formação com profissionais do Tribunal; 

 Elaboração de 3 newsletters na área da Violência Doméstica; 

 Realização de 1 seminário na área da violência doméstica. 

 

 



III. Disseminação e Comunicação 

 

No seguimento do esforço de divulgação do trabalho que se tem vindo a realizar, a 

CooperActiva, irá continuar a apostar em diferentes instrumentos de disseminação e 

comunicação. Assim prevê-se: 

• a atualização permanente da página da CooperActiva no Facebook; 

• a conclusão do Website da CooperActiva. 

• a atualização do Website do Espaço V; 

• a atualização permanente da página do Espaço V no Facebook. 

 

 

IV. Participação em estruturas locais 

 
A CooperActiva em 2017 continuará a integrar as seguintes redes de parceria local:  
 

 Comissão Social de Freguesia de Alfragide;  

 Conselho Local de Ação Social da Amadora;  

 Conselho Local de Ação Social de Cascais;  

 Fórum Municipal de Cascais Contra a Violência Doméstica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezembro 2016 


