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INTRODUÇÃO: 

 

É intuito da Activar continuar a debater-se por um desenvolvimento territorial assente 

no trabalho em parceria junto dos vários atores locais. Acreditamos que um verdadei-

ro trabalho de cooperação traz benefícios reais para o território, traduzindo-se em de-

senvolvimento. 

Assim, a Activar desenvolverá o seu trabalho nas suas diferentes áreas de intervenção: 

1. Desenvolvimento e comunicação 

2. Infância e Juventude 

3. Voluntariado 

4. Capacitação e formação profissional 

5. Animação turística e turismo acessível 

6. Desporto 

7. Capacitação das Instituições e da Comunidade 

 

 

POSICIONAMENTO: 

 

O ano de 2018 avizinha-se um ano com novos desafios quer pela continuidade na 

aposta do turismo quer pela possibilidade de términus de alguns projectos como são o 

caso do CLDS e do Espaço J. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

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

as pessoas em atividades específicas; 

 Promover o desenvolvimento local apostando em parcerias estratégicas; 

 Desenvolver e diversificar o trabalho com as crianças e famílias; 

 Potenciar o trabalho com jovens 

 Promover a igualdade de oportunidades como meio de desenvolvimento; 

 Desenvolver o turismo como uma das principais alavancas do desenvolvimento 

do concelho da Lousã. 

 Contribuir para a qualificação escolar e profissional dos/as cidadãos/as numa 

perspetiva 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 

associados/as e com a comunidade no sentido de conhecer melhor as suas neces-

sidades e encontrar as respostas mais adequadas; 

 Contribuir para o desenvolvimento de competências das pessoas numa perspectiva 

de promoção da cidadania ativa; 

 Melhorar o trabalho da associação nas diversas áreas de intervenção.
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DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO: 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉ-

GICO INICIATIVA 

OBJETIVOS A ATINGIR 

AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 

RESPON

PON-

SÁVEL 

INDICA-

DOR 

1.DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO 

Fomentar o sentido de 

pertença dos/as associ-

ados/as e colaborado-

res/as da Activar envol-

vendo-os em activida-

des específicas 

 

 

Dar visibilidade ao tra-

balho realizado 

 

 

Promover a igualdade 

de oportunidades como 

meio de desenvolvimen-

to 

 

 

Promover espaços de 

debate e reflexão 

 

 

Promover o desenvolvi-

mento local apostando 

Feira anual de 

São João 

 

Actividades de 

outdoor  

 

Angariação de 

novos associa-

dos/as 

 

 

Atualização de 

site e facebook 

 

 

Newsletter  

 

Email marketing 

 

 

Dia Municipal da 

Igualdade 

 

 

 Estimular o conví-

vio entre asscia-

dos/as 

 Contribuir para a 

situação financei-

ra da associação 

 Promover a parti-

cipação ativa 

dos/as associa-

dos/as e colabo-

radores/as nos di-

versos projetos da 

actiar 

 Aumentar o n.º de 

associados/as 

 Manter atualiza-

dos os canais de 

informação e di-

vulgação do tra-

balho realizado 

 Sensibilizar a co-

munidade para a 

igualdade de 

oportunidades 

Comemoração do 18º aniversário 

da Activar 

 

Restaurante Típico na Feira Anual 

de São João 

 

Passeios Pedestres e outros (Dia do 

Colaborador e Dia da Activar) 

 

Convite a novas pessoas para as-

sociarem à Activar 

 

 

Atualização regular e permanente 

do Site e Facebook 

 

Newsletter  

 

Email marketing 

 

 

Comemoração do Dia Municipal 

da Igualdade 

 

janeiro a 

dezembro 

Direção 

e equi-

pa téc-

nica 

N.º de ati-

vidades 

realizadas 

N.º de 

pessoas 

envolvi-

das 

N.ª de no-

vos/as as-

socia-

dos/as 

N.º de Ac-

tivarIdeias 
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MISSÃO:Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉ-

GICO INICIATIVA 

OBJETIVOS A ATINGIR 

AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 

RESPON

PON-

SÁVEL 

INDICA-

DOR 

em parcerias estratégi-

cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira da casta-

nha e do mel 

Feira  

 

 

Tertúlias 

em diferentes di-

mensões 

 

 Participar em 

eventos locais e 

promocionais da 

atividade desen-

volvida 

 

 

 Capacitar a co-

munidade e as 

instituições 

 

 

Participação em eventos diversos: 

Feira da Castanha e do Mel, FLIS, 

São João, outros 

 

 

Realização de tertúlias temáticas 

sobre temas estratégicos para a 

Activar 

 

Participação nas diversas estrutu-

ras de que a Activar faz parte: 

C&T, Rede Social, CMEL, Aflopi-

nhal, Dueireira, CPCJ, CCMJD e 

ADXSTUR 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de 

partici-

pantes 

 

N.º de re-

uniões 

2. INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Desenvolver e diversifi-

car o trabalho com as 

crianças, jovens e as 

famílias 

 

 

 

Potenciar o Espaço J 

enquanto projeto de 

formação cívica 

Atividades lúdico 

pedagógicas pa-

ra as crianças 

das AAAF 

 

Organização de 

campo de férias  

 

 

 

Promoção de 

ações de forma-

ção 

 

 Melhorar o serviço 

prestado nas 

A.A.A.F. 

 Estimular a criati-

vidade 

 Promover a parti-

cipação ativa 

dos/as jovens da 

comunidade e 

para a comuni-

dade 

 Sensibilizar para 

novas formas de 

consumo 

Fortalecimento dos protocolos 

com as entidades parceiras 

 

Atividades de animação de apoio 

à família em três JI do concelho: 

Regueiro, Sta Rita e Freixo 

 

Campo de férias sem fronteiras, fi-

nanciado pelo ISS 

 

 

Continuação do trabalho realiza-

do com o Teatro de Sombras  

 

janeiro a 

dezembro  

Direção 

e equi-

pa téc-

nica 

N.º de ati-

vidades 

realizadas 

Satisfação 

dos E.E. 

das 

A.A.A.F. 

 

 

 

N.de par-

ticipantes 
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MISSÃO:Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉ-

GICO INICIATIVA 

OBJETIVOS A ATINGIR 

AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 

RESPON

PON-

SÁVEL 

INDICA-

DOR 

Dinamização de 

atividades cultu-

rais 

 

Espaço J 

 

Campos de tra-

balho internaci-

onais (IPDJ e Es-

ramus+) 

 

 Contribuir para a 

mobilidade 

dos/as jovens  

 Melhorar as com-

petências dos/as 

jovens a diversos 

níveis 

 

Marcha Infantil de São João 

 

 

Espaço J: Gabinete de Atendimen-

to ao Jovem; Espaço J na escola 

nº1; Tertulias, Ações de sensibiliza-

ção, Formação para jovens e famí-

lias, acesso livre às TIC, Damas, Rá-

dio,… 

 

Banco de Livro Escolar 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aprova-

ção de 

projetos 

N.º de li-

vros rece-

bi-

dos/dado

s 

3. VOLUNTARIADO 

 

Potenciar a intercultura-

lidade desenvolvendo 

atividades com as pes-

soas estrangeiras a resi-

dir na Lousã 

 

 

Promover o voluntariado 

através do banco de 

voluntariado e do Ban-

Serviço Voluntá-

rio Europeu 

 

Campo de tra-

balho internaci-

onal 

 

Família do Lado 

 

Banco de volun-

tariado e Banco 

 Promover a troca 

de experiências 

interculturais 

 

 Sensibilizar as pes-

soas acerca das 

vantagens do vo-

luntariado, das re-

lações de vizi-

nhança, solidari-

edade e partilha 

 

Acolhimento e envio de jovens em 

Serviço voluntário europeu 

 

Realização do Campo de Trabalho  

 

Participação no projeto “Família 

do Lado” 

 

Gestão e dinamização do Banco 

de Voluntariado 

Janeiro a 

dezembro 

Direção 

e equi-

pa téc-

nica 

N.º de 

parti-

vipantes 

nos proje-

tos 

N.º volun-

tários/as 
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MISSÃO:Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉ-

GICO INICIATIVA 

OBJETIVOS A ATINGIR 

AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 

RESPON

PON-

SÁVEL 

INDICA-

DOR 

co de Tempo enquanto 

projetos de desenvolvi-

mento social e promo-

ção da cidadania 

 

 

 

 

do tempo 

 

 

 

 

 Contribuir para o 

bom acolhimen-

to/as dos colabo-

radores/as 

 

 

 

Parceria para a dinamização do 

Banco de Tempo  

 

 

 

 

N.º de 

trocas no 

banco de 

tempo 

4. CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Contribuir para a capa-

citação e a qualifica-

ção escolar e profissio-

nal dos/as cidadãos/ãs 

numa perspetiva de 

desenvolvimento local 

 

Formação para 

internos 

 

Formação modu-

lar certificada 

(parceria com 

AESL) 

 

Formação para 

entidades em-

pregadoras 

 

Formação auto-

financiada 

 

Aumentar as compe-

tências dos adultos ao 

nível profissional, es-

colar e social 

 

 

Plano de formação para Internos 

“Educação/interpretação ambien-

tal e cultural na Serra da Lousã” 

 

 

Dinamização de ações de forma-

ção nas 12 áreas de formação em 

que a Activar é certificada 

 

 

 

 

Janeiro a 

dezembro 

Direção 

e equi-

pa téc-

nica 

Taxa de 

aprova-

ção de 

candida-

turas ao 

Portugal 

2020 

Percen-

tagem de 

execução 

dos proje-

tos 

N.º de 

ações re-

alizadas 

N.º  de 

forman-

dos certi-

ficados 
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MISSÃO:Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉ-

GICO INICIATIVA 

OBJETIVOS A ATINGIR 

AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 

RESPON

PON-

SÁVEL 

INDICA-

DOR 

5. ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

Desenvolver o turismo 

como uma das alavan-

cas do desenvolvimento 

do concelho da Lousã 

Dinamização de 

projeto de turis-

mo com enfoque 

no turismo aces-

sível 

 

 

Casa da Eira do 

Talasnal – Ponto 

de informação 

turística e co-

mercial no Talas-

nal 

 Promover o turis-

mo na Lousã e na 

região 

 Contribuir para a 

criação de con-

dições da prática 

de turismo de na-

tureza 

 Promover a  sus-

tentabilidade da 

associação 

 

Elaboração de material de pro-

moção e comunicação  

 

Meios de comunicação social e 

participação em eventos diversos 

 

Manutenção dos 7 Pr’s existentes 

na Lousã (em parceria com a 

CML) 

 
        Dinamização da Escola e da Casa da     

        Eira na aldeia do Talasnal:  

 Venda de produtos endóge-

nos, artesanato e cafetaria 

(ex: Mel, artesanato diverso, 

Plantas aromáticas da Cerdei-

ra, entre outros) 

 Apoio e informação turística 

 Realização de atividades cul-

turais na aldeia: Talasnarte 

 Exposições regulares de foto-

grafia relacionadas com a ser-

ra 

 Apoio a actividades diversas 

na serra (ex: AXtrail, trail da ser-

ra da Lousã e outros) 

 Gestão dos alojamentos na 

Casa do Caminheiro do Talas-

nal  

 Requalificação da Casa do 

Janeiro a 

dezembro 

Direção 

e equi-

pa téc-

nica 

N.º de 

percursos 

instalados 

N.º de ati-

vidades 

realizadas 

N.º de 

partici-

pantes 
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MISSÃO:Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉ-

GICO INICIATIVA 

OBJETIVOS A ATINGIR 

AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 

RESPON

PON-

SÁVEL 

INDICA-

DOR 

Caminheiro que inclui Constru-

ção de churrasqueira 

 Realização de atividades di-

versas 

 

 

Atividades de turismo na serra 

da Lousã e região 

 

Dinamização de ativida-

des/serviços de turismo acessí-

vel  
 

 

 

 

7. DESPORTO 

Promover atividades e 

modalidades desporti-

vas que contribuam 

para o saúde e bem 

estar dos cidadãos/ãs 

lousanenses 

Modalidades despor-

tivas variadas tais 

como o karaté, krav 

Maga e o zumba 

   Disponibilizar vá-

rias modalidades 

desportivas 

 

 

Atividades  Karaté,  Krav Maga e 

Zumba  

 

Participação na iniciativa “Lousã  

Saudável” 

 

Participação na iniciativa “Encon-

tro de Gerações” 

 

Treinos regulares de Damas e par-

ticipação nos campeonatos regio-

nais e nacionais da modalidade 

Janeiro a 

dezembro 

Direção e 

equipa 

activar 

desporto 

N.º de 

modali-

dades 

pratica-

das 

N.º de ins-

crições  

N.º de 

pratican-

tes 

N.º de 

eventos 

realizados 
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MISSÃO:Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉ-

GICO INICIATIVA 

OBJETIVOS A ATINGIR 

AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 

RESPON

PON-

SÁVEL 

INDICA-

DOR 

 

 

 

 

 

 

8. Capacitação das Instituições e da Comunidade (Projeto CLDS 3G) 

 

 

Garantir a prestação de 

serviços de qualidade 

 

“Vamos à Quinta) 

- Promover a cidadania e 

a participação social 

ativa em crianças e 

jovens 

1 - Encaminhar alunos (1º ciclo) para 

atividades na Quinta do Caimão 

 

 

Março a 

Maio 

 

 

Rita Di-

as 

- Nº de alunos 

que partici-

pam (seg-

mentar nº 

com e sem 

deficiência) - 

(Meta: 100 

alunos) 

 

- % de alunos  

e professores 

satisfeitos 

(Meta: 80%) 

Diversificar de forma 

sustentável a oferta 

técnica 

“Horta Comunitária”  

 

- Promover a participação 

dos cidadãos em iniciati-

vas sócio-comunitárias 

2 - Encaminhar famílias e integrar be-

neficiários de RSI para o cultivo de terra 

Janeiro a  

dezembro 

 

Rita Di-

as 

- Nº de pesso-

as inscritas 

(Meta: 8 pes-

soas) 

- % de pessoas 

satisfeitas por 

participarem 

na atividade 

(Meta: 80%) 
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MISSÃO:Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉ-

GICO INICIATIVA 

OBJETIVOS A ATINGIR 

AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 

RESPON

PON-

SÁVEL 

INDICA-

DOR 

Diversificar de forma 

sustentável a oferta 

técnica 

“Banco de voluntari-

ado da Lousã” 

- Promover a participação 

dos cidadãos em iniciati-

vas sócio-comunitárias 

3 - Envolver cidadãos em projetos de 

voluntariado, através do Banco de 

Voluntariado da Lousã 

Janeiro a  

dezembro 

 

Rita Di-

as 

- Nº de volun-

tários integra-

dos nas orga-

nizações pro-

motoras de 

voluntariado 

(Meta: 20) 

- % de volun-

tários integra-

dos, satisfeitos 

em participar 

em proje-

tos/ações de 

voluntariado 

(Meta: 80%) 

Reforçar o envolvimento 

da Activar com todas as 

partes interessadas 

(stakeholders) 

“Plano de formação 

para as entidades 

locais” 

 

Capacitar instituições 

locais para a otimização 

de recursos 

- Dinamizar formação para entidades 

locais 

 

 

Fevereiro 

Maio 

Outubro 

 

Rita Di-

as 

- Nº de técni-

cos/ dirigentes 

nas ações de 

formação (na 

candidatura 

temos nº de 

instituições e 

não de técni-

cos)(Meta: 15) 

- % de técni-

cos e dirigen-

tes satisfeitos 

com a forma-

ção (Meta: 

80%) 

Desenvolver a identida-

de local  das crianças e 

jovens da comunidade 

Trilhando a cultura 

local  

 

 - Identificação/ criação de con-

tos tradicionais com adapta-

ção ao Teatro de sombras;  

- Rotas temáticas para crianças 

Jan a Dez Rita Di-

as 

- Nº de parti-

cipantes 

- Nº de recur-

sos criados 
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MISSÃO:Ativamos o local, valorizamos as pessoas! 

OBJETIVO ESTRATÉ-

GICO INICIATIVA 

OBJETIVOS A ATINGIR 

AÇÕES A IMPLEMENTAR PRAZO 

RESPON

PON-

SÁVEL 

INDICA-

DOR 

e jovens (Rota do pão, Rota 

do azeite; Rota da água) 

- Criação de circuito geoca-

ching cultural;  

- Edição de livro “O Xisto”  

- Kit com recursos pedagógicos 

sobre a identidade cultural do 

território. 

 

 

 

 

 

 

 


