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O processo de relatar e avaliar o trabalho desenvolvido ao longo de um ano não é tarefa fácil e requer um esforço colectivo no sentido de ser o mais 
realista possível. Como bem sabemos, estes relatório nunca conseguirão ser completamente fieis a todo o trabalho desenvolvido contudo, constituem 
importantes momentos de reflexão e avaliação no seio das instituições. 
O documento que aqui apresentamos tem como objectivo dar conta do trabalho desenvolvido durante o ano de 2015, nos cinco eixos definidos no 
plano de intervenção:    

1. Desenvolvimento interno e comunicação 

2. Desenvolvimento social (Infância, Juventude e Envelhecimento ativo) 

3. Animação turística a e cultural 

4. Educação e formação Profissional 

5. Cidadania europeia e interculturalidade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO AÇÕES PREVISTAS 
EXECUÇÃO 

DAS ACÇÕES 

RECURSOS E OUTRAS 

OBSERVAÇÕES 

DESENVOLVIMENTO INTERNO E COMUNICAÇÃO 

Fomentar o sentido de pertença dos/as associados/as e 

colaboradores/as da Activar envolvendo -os/as em ativi-

dades especificas 

  

 

Comemoração do aniversário da Activar (27 de 

fevereiro) 
Sim Prolongamento de 

horário, Filarmónica, CML 

Marcha popular infantil (prolongamento, associ-

ados/as e comunidade em geral,…) 
Sim Associados, amigos, 

familiares, CML 

1 - INTRODUÇÃO 

2- BALANÇO DA INTERVENÇÃO 
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Restaurante típico Sim CML, associados, amigos 

e colaboradores 

Passeios pedestres e outros Sim  

Disponibilização de recursos: acesso à internet 

/instalações/apoio na elaboração de projetos 

 

 

Sim 

 

Associados e colabora-

dores 

Convite a novas pessoas para se associarem à 

Activar 
sim ---------- 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados 

 

Comunicação e gestão de conflitos Não ---------- 

Contadores de histórias Não ---------- 

Animação e NEE Não ---------- 

Proteção de crianças (Legislação) Em parte CML 

Ética em contexto laboral Sim Activar – Raquel Rocha 

Dia do Colaborador – Trabalho em equipa Sim Atividade de criação de 

identidade à Activar e 

de formação em traba-

lho de equipa 

Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido Activar Ideias Não ---------- 

Atualização do site Sim Resp. Comunicação – 

Fátima Lopes 

Facebook Sim Responsável de comuni-

cação 

Presença em sites de parceiros Sim Responsável de comuni-

cação 

Representação em feiras locais e regionais Sim Activar 
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Criação e Consolidação de parcerias Sim Activar 

Assessoria de Imprensa e email marketing Sim Activar 

Criação de Manual de Acolhimento Em parte Resp. de Comunicação 

Newsletter  Sim Resp. de Comunicação 

Reuniões de equipa Em parte Coordenadora 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL (INFÂNCIA, JUVENTUDE E ENVELHECIMENTO ATIVO) 

Promover o desenvolvimento local apostando em parcerias 

estratégicas 

 

Fortalecimento dos protocolos com a ARCIL, 

CML, ESEC, entre outras 
Sim  Acolhimento de estagiá-

ria, Turismo, cedência de 

recursos e espaços 

Participação nas diversas estruturas de que a Ac-

tivar faz parte: C&T,  Rede Social, CMEL, Aflopi-

nhal, Dueceira, CPCJ, CCMJD,… 

Sim No C&T participamos nos 

encontros de Moura e 

Tondela e faltamos ao 

do Algarve 

Promover BANCO DE TEMPO enquanto projeto de desenvol-

vimento social e promoção da cidadania 

 

Elaboração de material de promoção do Bdt Não -------------------- 

Sessões de apresentação e promoção do BdT Não -------------------- 

Participação em ações promovidas pelo Graal Em parte Um membro 

Promover politicas de participação da comunidade 

aproximando os/as cidadãos das decisões políticas 

 

Orçamento participativo Jovem (OPJ) Sim Em parceria com a CML 

Ações de formação sobre OP para técnicos e 

Presidentes de Junta 
Não Projeto IR 

Projeto Intercultural Roundtable” Sim Em parte 

Desenvolver e diversificar o trabalho com as crianças e 

famílias  

 

 

 

Atividades de animação de apoio à família: Co-

ordenação de AAAF em 3 Jardins de Infância. 
Sim A Activar é responsável 

por estas atividades 

desde 2001 e desde aí 

reconhecemos que a 
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qualidade do serviço 

tem vindo a melhorar  

Exposição “A Arte de Ser Diferente” 

 
Sim Este projecto terminou e 

estava previsto dar 

continuidade ao teatrod 

e sombras mas ainda 

não foi possível. 

Construção de peças de teatro usando o teatro 

de sombras 
Não -------------------- 

Ações de formação para animadores (apresen-

tadas no âmbito do Desenvolvimento Interno e 

comunicação) 

Em parte Estão referidas abaixo 

Potenciar o Espaço J enquanto projecto de formação 

cívica 

 

Promover a igualdade de oportunidades enquanto meio de 

desenvolvimento 

 

Dinamização das Atividades previstas no projecto 

Espaço J – Gabinete de apoio ao jovem 
Sim Estão pormenorizadas no 

doc  

Banco do Livro Escolar Sim Este ano foi mais fraco 

devido à disponibilidade 

de menos livros 

Feiras  de Trocas Sim Esta iniciativa arrancou 

em 2015 e coemça a 

ganhar-se o hábito de 

“trocar” 

Atividades de comércio justo Não -------------------- 

Promover  atividades de envelhecimento ativo Criação da equipa de intervenção ao idoso Sim Dado que estas acção 

iniciou no último trimestre 

de 2015 ainda só atingiu 

duas idosas 

Workshops de Informática  para seniores Sim Realizaram-se três ac-

ções dinamizadas por 
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jovens voluntários 

ANIMAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL 

Trabalhar em cooperação com outras entidades sociais Participação nas reuniões da Rede Social (CLAS E 

PLENÁRIO) 
Sim ------------------ 

Participação nas reuniões da CPCJ (restrita e 

alargada) 
Sim --------------------- 

        Participação nas reuniões do CCMJD Não Não foi agendada 

Desenvolver o turismo de montanha como uma das princi-

pais alavancas do desenvolvimento do concelho da Lousã 

Manutenção do percurso Na rota dos moinhos Em parte Com o apoio dos esta-

giários iniciou-se este 

trabalho que continuou 

para 2016 

Rotas temáticas Não --------------------- 

Dinamização da Escola do Talasnal e Casa da 

Eira 
Sim A inauguração foi a 11 

de Setembro e só até 

final de outubro se 

assegurou a presença 

regular na aldeia, na 

Casa da Eira 

Elaboração de um plano de formação na área 

do turismo para formar um grupo de pessoas que 

assegurem a presença na Casa da Eira e em ou-

tras atividades deste eixo 

Sim Será executado no 1º 

trimestre de 2016 

Participação em iniciativas locais: são João, Feira 

do mel e da Castanha e semana da juventude 
Sim --------------------- 

Trabalho de parceria com a Cooperativa Entre 

Gente  
Sim --------------------- 

Workshops práticos Não --------------------- 
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Promover espaços de debate e reflexão  Tertúlias: Turismo na serra da Lousã, Cooperação 

VS Competição; economias alternativas; Educa-

ção e Marketing associativo 

Em parte Fizemos uma tertúlia por 

altura do aniversário dos 

15 anos.  

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Promover a qualificação escolar e profissional dos cidadãos 

numa perspetiva de desenvolvimento local 

Dinamização de acções de formação nas 12 áreas 

certificadas de acordo com as directivas do novo 

quadro comunitário 

Não O Portugal 2020 ainda 

não abriu para a área 

da formação 

Formação Interna:  Ética em contexto laboral e 

trabalho em equipa 
Sim Participaram os colabo-

radores 

Propostas de prestação de serviços formativos para 

empresas da região 
Em parte --------------------- 

Formação Pedagógica inicial de formadores/as Sim Realizou-se 1 ação com 

a participação de 11 

formandos/as 

Participação no Fórum de emprego e formação 

promovido pela AESL 
Sim Coordenadora de 

formação e Resp. De 

comunicação 

Promover workshops temáticos para a comunidade Workshops de Cake design Não Este tipo de atividades já 

têm resposta suficiente 

na comunidade razão 

pela qual não se realizou 

Workshops de costura Não 

Outros Não 

Cooperar com outras entidades parceiras Participação nas reuniões do CMEL Sim Representante Paula 

Gonçalves 

Dinamizar formação certificada para professores Formação com a duração de 15 horas numa área a 

selecionar pelos participantes. 
Não ---------------------- 

Dinamizar formação para pessoas estrangeiras a residir na 

Lousã 

Ação de formação com a duração de 12H sobre IRS Não --------------------- 
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Conclusão  
 

Podemos referir que o ano de 2015 marca uma nova fase da associação, na medida em que se apostou em outras áreas de intervenção, nomeada-

mente a área do desporto, com a criação da secção da Activar Desporto, e a área do envelhecimento Ativo com o desenvolvimento do projecto 

“Activar o Envelhecimento”. A área do Turismo há muito que fazia parte dos planos de intervenção da Activar mas só neste ano se deram passos 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados Melhoria dos instrumentos utilizados na formação Em parte É importante fazer 

CIDADANIA (EUROPEIA) E A INTERCULTURALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar a interculturalidade desenvolvendo atividades 

com as pessoas estrangeiras a residir na Lousã 

Atividades de lazer gastronómicas 

Envolver nas atividades já existentes 
Não --------------------- 

Campo de trabalho internacional Não --------------------- 

Envio e acolhimentos de jovens ao abrigo do SVE SIM --------------------- 

 

Workshop de danças internacionais SIM Esta actividade foi realizada em 

colaboração com um grupo de 

danças tradicionais alemão, a 

academia de bailado da Lousã e o 

grupo etnográfico de Vilarinho. 

Teve ainda o apoio do Meliá 

Festa dos vizinhos Sim Em parceria com a Bloom 

Semana intercultural de acolhimento aos novos 

vizinhos 
Sim Em parceria com a Bloom 

3- CONCLUSÃO 
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fulcrais para a consolidação da estratégia. Falamos do estabelecimento da parceria entre a Activar e a Arcil que permite ter um recurso afeto a 100% à 

área do turismo sendo que a dimensão do turismo acessível é um aspecto importante em toda a intervenção. 

Em relação à área da formação profissional, 2015 foi um ano bastante pobre devido à inexistência de financiamento para a execução de formação 

financiada o que tem afectado muito esta área de intervenção da associação. 

Nas área da infância, as atividades previstas desenvolveram-se sem grandes dificuldades e constituem um pilar importante da Associação pois têm 

ajudado a construir a sua identidade e valor junto da comunidade e entidades locais. 

Em relação ao trabalho com os jovens, foi um ano importante quer para o Serviço Voluntário Europeu quer para o projecto Espaço J. Acolhemos um 

total de cinco voluntários e enviámos duas jovens. No que toca ao Espaço J, um projeto financiado pelo programa Escolhas, 2015 marcou o encerra-

mento da 5ª Geração e o desenhar da nova intervenção que veio, já em 2016, a ser aprovada para mais três anos de trabalho junto de alguns jovens 

da comunidade local. 

Apesar de todas as dificuldades sentidas, o resultado do trabalho desenvolvido ao longo de 2015 é muito positivo e ultrapassa largamente as expecta-

tivas iniciais.  

Todas as pessoas que contribuíram, das mais diversas formas, para este resultado devem sentir-se orgulhosas e a Activar agradece o seu empenho e 

envolvimento. “Activamos o local, valorizamos as pessoas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


