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INTRODUÇÃO: 

 

A Animação de um território depende do conjunto de atores existentes e de acordo 

com a missão de cada um deles. É fundamental que exista uma efetiva cooperação 

de forma a que estes trabalhem em parceria pelo desenvolvimento das comunidades. 

 

A animação territorial faz-se com as pessoas e grupos, resultando do encontro e das 

sinergias entre os diferentes atores sociais (indivíduos, grupos, organizações, institui-

ções).  

Implica disponibilidade para ouvir e apreender o outro, numa atitude construtiva de 

aprendizagem e de melhoria constante dos processos de cidadania ativa.  

 

A Activar centrará a sua ação em CINCO eixos de intervenção fundamentais: 

 

1. Desenvolvimento interno e comunicação 

2. Desenvolvimento social (infância e juventude) 

3. Animação turística e cultural 

4. Educação e formação profissional 

5. Cidadania europeia e interculturalidade 

 

 

POSICIONAMENTO: 

 

A ideia principal e que orientou a elaboração deste plano foi a de que era necessário 

diversificar os tipos de intervenção. Apesar de este já ter alguns inputs novos, gostarí-

amos muito de acrescentar ideias, estratégias e/ou novas ações de trabalho.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

 Fomentar o sentido de pertença dos/as associados/as da Activar envolvendo  

as pessoas  em atividades especificas  

 Promover o desenvolvimento local apostando em parcerias estratégicas 

 Desenvolver e diversificar o trabalho com as crianças e famílias  

 Potenciar o espaço jovem enquanto projeto de formação cívica 

 Promover a Igualdade de oportunidades como meio de desenvolvimento 

 Desenvolver o turismo como uma das principais alavancas do desenvolvimento 

do concelho da Lousã 

 Promover a qualificação escolar e profissional dos/as cidadãos/ãs numa pers-

petiva de desenvolvimento local 
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MISSÃO: Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

 

 

 

 

OBJETIVOS GERAIS DO PLANO: 

 

 Desenvolver estratégias que permitam um relacionamento mais próximo com 

os/as associado/as e com a comunidade no sentido de conhecer melhor as 

suas necessidades e encontrar as respostas mais adequadas 

 Contribuir para o desenvolvimento de competências das pessoas numa pers-

petiva de promoção da cidadania ativa 

 Melhorar o trabalho da associação nas diversas áreas de intervenção 



| ACTIVAR EM 2015| 

PLANO DE INTERVENÇÃO ANUAL 
 

IM 10 – R00                 Página 3 de 9 

 

     

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO:  

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVA OBJETIVOS A ATINGIR AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 
RESPON-

SÁVEL 
INDICADOR 

1.DESENVOLVIMENTO INTERNO E COMUNICAÇÃO 

Fomentar o sentido de 

pertença dos/as associ-

ados/as e colaborado-

res/as da Activar envol-

vendo -os/as em ativi-

dades especificas  

 

Feira anual de são 

João 

Atividades de out-

door 

Disponibilização de 

recursos da associa-

ção 

Angariação de no-

vos associados/as 

Estimular o convívio en-

tre os/as associados/as 

Contribuir para a situa-

ção financeira da ACTI-

VAR 

Promover a participa-

ção  ativa dos/as asso-

ciados/as e colaborado-

res/as nos diversos proje-

tos da associação 

Aumentar o nº de asso-

ciados/as 

1. Comemoração do aniversário 

da Activar (27 de fevereiro) 

2. Marcha popular infantil (prolon-

gamento, associados/as e co-

munidade em geral,…) 

3. Restaurante típico 

4. Passeios pedestres e outros  

5. Disponibilização de recursos: 

Acesso à 

int/telefone/instalações/apoio 

na elaboração de projetos 

6. Convite a novas pessoas para se 

associarem à Activar 

 

 

Jan a dez 

Direção 

e equi-

pa téc-

nica  

 

Nº de ativida-

des realizadas 

Nº de pessoas 

envolvidas 

Nº de novos/as 

associados/as 

Melhorar a qualidade 

dos serviços prestados 

 

Formação para os 

animadores  

Formação para ou-

tros colaboradores 

Aproximar os colabora-

dores da missão e valo-

res da associação 

Motivar e valorizar os 

colaboradores 

Potenciar o desempe-

nho de cada colabora-

dor/a 

1. Comunicação e gestão de con-

flitos 

2. Contadores de histórias 

3. Animação e NEE 

4. Ética no trabalho 

Jan a dez Respon-

sável RH 

Nº de ações 

realizadas 

Nº de colabo-

radores envol-

vidos 
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MISSÃO: Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVA OBJETIVOS A ATINGIR AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 
RESPON-

SÁVEL 
INDICADOR 

Dar visibilidade ao tra-

balho desenvolvido 

 

(Comunicação Inter-

na/Comunicação Ex-

terna) 

Comunicação social 

Redes sociais 

Uniformizar a imagem a 

Activar em todos os 

meios 

Dar a conhecer as áreas 

de intervenção 

Criar uma imagem sóli-

da e coerente 

Alargar a área de im-

plementação aos con-

celhos vizinhos 

Aproximar a comunida-

de da associação e 

vice-versa 

1. Activar Ideias 

2. Elaboração de Apresentação 

Institucional 

3. Atualização do site 

(http://www.activar.org/teste2/

wordpress/ 

4. Facebook 

5. Presença em sites de parceiros 

6. Representação em feiras locais 

e regionais 

7. Participação em eventos diver-

sos 

8. Criação e consolidação de 

parcerias 

9. Assessoria de Imprensa 

 

10. Criação do Manual de Acolhi-

mento 

11. Newsletter mensal 

12. Convívios 

13. Reuniões de equipa 

14. Email Marketing 

Jan a dez Fernan-

da Vaz 

Nº de notícias 

publicadas 

 

Nº de contac-

tos nas redes 

sociais  

 

 

2.DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Promover o desenvolvi-

mento local apostando 

em parcerias estratégi-

cas 

 

Discussão, análise e 

assinatura de proto-

colos de parceria 

Reflexão de novas 

metodologias de 

intervenção  

 

Criar novas parcerias e 

fortalecer as parcerias 

existentes com entida-

des locais e outras 

Rentabilizar recursos 

diversos (económicos, 

humanos, logísticos, 

know how) 

Refletir novas metodolo-

gias de intervenção 

1- Fortalecimento dos protocolos com a 

ARCIL, CML, ESEC, entre outras 

2- Participação nas diversas estruturas 

de que a Activar faz parte: C&T, 

ENOA, Rede Social, CMEL, Conselho 

Geral de educação do agrupamen-

to; Aflopinhal, Dueceira, CPCJ, 

CCMJD, Adxstur 

1-  

2-  

Janeiro a 

Dezembro 

Direção 

e equi-

pa téc-

nica 

Nº de protoco-

los 

Nº de ativida-

des realizadas 

Nº de partici-

pantes 

Nº de represen-

tações 
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MISSÃO: Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVA OBJETIVOS A ATINGIR AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 
RESPON-

SÁVEL 
INDICADOR 

Promover BANCO DE 

TEMPO enquanto proje-

to de desenvolvimento 

social e promoção da 

cidadania 

Agência de Banco 

de Tempo da Lousã 

Dinamizar a agência da 

Lousã 

Envolver os parceiros 

locais e o Graal 

 

 

3- Elaboração de material de promo-

ção do Bdt 

4- Sessões de apresentação e promo-

ção do BdT 

5- Participação em ações promovidas 

pelo Graal 

Jan a Dez Paula 

Gonçal-

ves 

Fernan-

da Vaz 

Nº de membros 

Nº de serviços 

trocados 

Promover politicas de 

participação da comu-

nidade aproximando 

os/as cidadãos das 

decisões políticas 

Implementação, em 

parceira com a CML, 

do Orçamento Parti-

cipativo Jovem 

Implementação do 

Projeto “Intercultural 

Roundtable” 

Promover a participa-

ção dos/as cidadãos na 

comunidade 

Sensibilizar os jovens 

para a importância da 

participação política 

 

1- Orçamento participativo Jovem 

(OPJ) 

 

Jan a dez Fernan-

da Vaz 

Rita Dias 

 

Nº de jovens 

envolvidos 

Desenvolver e diversifi-

car o trabalho com as 

crianças e famílias  

 

 

Atividades lúdico 

pedagógicas 

Promoção de ações 

de formação 

Dinamização de 

atividades culturais   

Melhorar o serviço pres-

tado no âmbito da CAF 

(componente de apoio 

à família) 

Estimular a criatividade 

dos adultos que convi-

vem com crianças 

Formar animadores/as e 

outros interessados 

Envolver as crianças na 

comunidade local 

 

1. Atividades de animação e 

apoio à família: coordenação 

de atividades em 3 JI do conce-

lho 

2. Exposição “A Arte de ser diferen-

te” (Janeiro) 

3. Construção de peças de teatro 

usando o teatro de sombras  

 

Janeiro a 

Dezembro 

Direção 

e equi-

pa téc-

nica 

Satisfação 

dos/as EE do 

Prolongamento 

de horário 

Nº de partici-

pantes 

Nº de ativida-

des realizadas 

 

 

Potenciar o ESPAÇO J 

enquanto projeto de 

formação cívica 

Programa Escolhas 

Campos de trabalho 

internacionais (IPJ) 

Erasmus+ 

 

 

Promover a participa-

ção ativa dos/as jovens 

da comunidade e para 

a comunidade 

 

Contribuir para a mobili-

dade dos/as jovens 

lousanenses  

 

Melhorar as competên-

1. Dinamização do ESPAÇO J  

2. Banco do Livro Escolar 

3. Feiras de trocas (livros, roupas, 

etc,…) 

4. Acolhimento de jovens do pro-

grama OTL 

5. Organização de Mercador de 

trocas para crianças (bimestral) 

6. Dinamização de atividade de 

comércio 

Equipa Téc-

nica 

Fernanda 

Vaz 

Direção 

e equi-

pa téc-

nica 

Nº de ativida-

des realizadas 

Nº de partici-

pantes 

Aprovação de 

projetos 

Nº de livros 

recebi-

dos/dados 
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MISSÃO: Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVA OBJETIVOS A ATINGIR AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 
RESPON-

SÁVEL 
INDICADOR 

cias dos/as jovens a 

diversos níveis 

Promover a Igualdade 

de oportunidades como 

meio de desenvolvi-

mento 

Dia municipal para a 

Igualdade 

 

Sensibilizar a comunida-

de para a igualdade de 

oportunidades em dife-

rentes dimensões 

1. Projeto ESPAÇO J 

2. Caminhada pela igualdade  

 

Janeiro a 

Dezembro 

Direção e 

equipa 

técnica 

Nº de ativida-

des realizadas 

Nº de partici-

pantes 

3.ANIMAÇÃO AMBIENTAL, TURÍSTICA E CULTURAL 

Desenvolver o turismo 

de montanha como 

uma das principais ala-

vancas do desenvolvi-

mento do concelho da 

Lousã 

Implementação e 

manutenção de 

percursos pedestres 

na serra da Lousã 

Formação diversa 

Promoção do turismo 

acessível  

Promover o turismo de 

natureza 

Contribuir para a cria-

ção de condições da 

prática de turismo de 

natureza 

Aumentar a sustentabili-

dade da associação  

1. Manutenção do percurso na ro-

ta dos moinhos 

2. Rotas temáticas 

3. Dinamização da escola Talasnal 

4. Participação em iniciativas lo-

cais: são João, Feira do mel e 

da Castanha, semana da juven-

tude, FLIS entre outras. 

5. Dinamização da escola do Ta-

lasnal 

6. Trabalho de parceria com a 

Cooperativa Entre Gente  

7. Participação em iniciativas lo-

cais: São João, Feira do Mel e 

da Castanha, Semana da Ju-

ventude, FLIS, entre outras. 

 

Janeiro a 

Dezembro 

Direção 

e equi-

pa téc-

nica 

Nº de percursos 

instalados 

Nº de ativida-

des realizadas 

Nº de partici-

pantes  

Educar para o ambien-

te 

Campanhas de sen-

sibilização  

Sensibilizar para a impor-

tância de proteger o 

meio ambiente 

1. Workshops práticos Junho  Nº de partici-

pantes 

Atividades de-

senvolvidas 
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MISSÃO: Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVA OBJETIVOS A ATINGIR AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 
RESPON-

SÁVEL 
INDICADOR 

Contribuir para uma 

sociedade mais susten-

tável 

Comércio Justo 

Mercados de trocas 

Sensibilizar para novas 

formas e metodologias 

de consumo 

1. Participação e organização em 

Mercado de trocas para crian-

ças 

2. Dinamização de atividade de 

comércio justo 

Maio a se-

tembro 

  

Promover espaços de 

debate/reflexão 

   

1. Tertúlias ( Turismo na Serra da 

Lousã; Educação, Cooperação 

vs Competição; Economias al-

ternativas, sociedade atual; 

Educação - O papel do profes-

sor e o papel da família; Respei-

to vs liberdade - onde começa 

a minha liberdade e começa a 

do outro) 

   

4.EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Promover a qualifica-

ção escolar e profissio-

nal dos cidadãos numa 

perspetiva de desenvol-

vimento local 

Formação modular 

certificada 

Formação para enti-

dades empregado-

ras 

Formação auto fi-

nanciada 

Aumentar as compe-

tências dos adultos ao 

nível profissional, escolar 

e social 

 

 

 

1. Dinamização de ações de for-

mação nas 12 áreas certificadas 

de acordo com as diretivas do 

novo quadro comunitário 

2. Propostas de prestação de ser-

viços para empresas da região 

 

Janeiro a 

Dezembro 

Respon-

sável de 

forma-

ção 

Taxa de apro-

vação do POPH 

Percentagem 

de execução 

dos projetos 

Nº de forman-

dos certificados 

 

Promover workshops 

temáticos para a co-

munidade 

Workshops Proporcionar pequenas 

ações de formação 

para a comunidade 

1. Workshops de Cake design 

2. Workshops de costura 

3. Outros 

Jan a dez Respon-

sável de 

forma-

ção 

Ações realiza-

das 

Nº de partici-

pantes 
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MISSÃO: Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVA OBJETIVOS A ATINGIR AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 
RESPON-

SÁVEL 
INDICADOR 

Cooperar com outras 

entidades parceiras 

CMEL 

Conselho Geral do 

Agrupamento de 

Escolas 

Acompanhar o desen-

volvimento da educa-

ção no concelho 

Dar a conhecer o traba-

lho da Activar 

1. Participação nas reuniões do 

CMEL 

2. Participação nas reuniões do 

Conselho Geral 

Jan a dez Direção 

e Técni-

cos 

Nº de Redes e 

de reuniões 

Dinamizar formação 

certificada para profes-

sores 

Nova ágora Formar professores Formação com a duração de 15 horas 

numa área a selecionar pelos partici-

pantes. 

Julho Fernan-

da Vaz 

Nº de partici-

pantes 

Dinamizar formação 

para pessoas estrangei-

ras a residir na Lousã 

Formação Disponibilizar ações de 

formação que facilitem 

a integração dos imi-

grantes nas questões 

fiscais 

Ação de formação com a duração de 

12H sobre IRS 

Fevereiro Fernan-

da Vaz 

Nº de partici-

pantes 

Melhorar a qualidade 

dos serviços prestados 

Certificação DGERT Dar resposta às suges-

tões de melhoria por 

parte da entidade certi-

ficadora 

Rever os instrumentos utilizados na for-

mação 

Março  Fernan-

da Vaz 

Paula G 

Rita Dias 

Nº de docu-

mentos a me-

lhorar 

5.CIDADANIA EUROPEIA E INTERCULTURALIDADE 

Potenciar a intercultura-

lidade desenvolvendo 

atividades com as pes-

soas estrangeiras a resi-

dir na Lousã 

Diversas Promover a troca de 

experiências intercultu-

rais 

1. Atividades de lazer e gastronó-

micas 

2. Campo de trabalho internacio-

nal 2015: ’Ambiente(s) Intercultu-

rais’ 

3. Envio e acolhimento de jovens 

em SVE 

Maio e Junho   
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MISSÃO: Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVA OBJETIVOS A ATINGIR AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 
RESPON-

SÁVEL 
INDICADOR 

4. Participação no projeto ‘Família 

do Lado’ 

5. Participação no projeto ‘Capa-

citar e Integrar’ na área da imi-

gração, em parceria com a 

CML e outras entidades locais 

6. Projeto IR – ‘Intercultural 

Roundtable’ 

 

 

 

 

 

 


