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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento deste plano de actividades centra-se num trabalho articulado com as 
associações da rede ANIMAR, visando a capacitação e qualificação dos seus técnicos e 
dirigentes, suportado por alguns projectos estrategicamente orientados para o cumprimento 
de objectivos em que as associações (que integram cada rede de trabalho/projecto) se 
revêem e trabalham por cumprir.   

A outro nível evidencia-se a continuação do trabalho de parcerias com diversas 
organizações da economia social e solidária visando a estruturação e dinamização de 
plataformas colaborativas, congregadoras de soluções, vontade e iniciativas que dêem 
forma e visibilidade ao trabalho de cada um dos elos parceiros. Também é preciso que o 
plano de actividades 2009 estruture um trabalho de visibilidade e reconhecimento do 
trabalho desenvolvido pela ANIMAR, junto do poder político, principalmente pelo nosso 
trabalho em territórios fragilizados, significativamente expostos à crise actual e sem defesas 
que diminuam o impacto das agressões da crise económica e financeira.   

Estamos em condições de animar parcerias estratégicas com o Estado porque sabemos 
melhor responder aos contextos da crise, pela nossa versatilidade, capacitação e movimento 
contínuo de mudança. Trata-se de estabelecer mecanismos de co-responsabilização 
capazes de consolidar respostas inovadoras e sustentáveis para problemas reais. 

A MANIFESTA 09 é uma actividade central neste plano de actividades. As AR’s já 
desenvolvidas em 2008 manifestam uma energia significativa e assumem com firmeza a 
questão central da Feira e Festa do Desenvolvimento Local: A INOVAÇÃO SOCIAL NA 
RESPOSTA À CRISE - DESENVOLVIMENTO LOCAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA SEMPRE 

PRESENTES.  

As ADL’s levarão para Peniche as respostas que já enformam os processos em que estão 
envolvidas. 

Peniche vai questionar, debater e reflectir ! 

Peniche vai trazer, de certeza, novos contributos para a reflexão das práticas das ADL’s e 
para a afirmação do seu contributo na resposta à crise.  

 

2. PROJECTOS E ACÇÕES A DESENVOLVER 

1.1 - e-Qu@lificação: capacitar para inovar 

 

 

Produto alvo disseminação: Pacote integrado de formação: e-Qu@lificação para o Terceiro Sector (http://www.3sector.net) 

Parceria: Animar | Caritas Portuguesa | Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género | Instituto da Segurança Social, IP | 
Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo 

 Duração do projecto: 21Jan-31Dez 08 (esta análise refere-se à parte de prolongamento do projecto até 30 Junho 09) 
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Descrição das Acções a concretizar até 30 Junho 2009: 

1) Gestão do projecto e avaliação  

Elaboração dos dossiers técnico-financeiros do projecto; submissão e controle de despesas mensais; preparação de materiais 
de coordenação do projecto e relatórios físicos de execução; contratação de serviços externos; realização da avaliação e 
acompanhamento das actividades do projecto - 10 reuniões de PD e 2 de avaliação de Projecto. 

2) Adaptação da Plataforma Moodle de suporte ao produto  

Esta actividade pretende criar e consolidar os sub espaços com imagem institucional adaptada às entidades nacionais públicas 
e privadas incorporadoras do produto, priorizando as entidades da PD e que garantirão a sua sustentabilidade. A Animar 
consolidará também um espaço moodle formativo, informativo de gestão de projectos, com a sua imagem. 

3) Promoção e divulgação do produto e-Qu@lificação - Esta actividade pretende dinamizar: 

- Contactos estratégicos de carácter institucional com organizações públicas e do Terceiro Sector de âmbito nacional, com vista 
à incorporação e co-responsabilização na sustentabilidade; 
 
- Contactos com entidades nacionais com competências na área da formação com vista à valorização o produto; 
 
- Contactos com potenciais financiadores públicos, privados ou do Terceiro Sector; 
 
- Estabelecimento e formalização de protocolos institucionais a fim de cimentar o processo de gestão em parceria do produto;  

4) 2 Acções de Formação de Disseminação do Produto  

Serão realizadas duas acções de formação: 
- Cidadania e Igualdade de Género 
- Novos Conceitos e Práticas da Economia Social e Solidária  

1.2 – Sound Planning 

 

 

Produto alvo disseminação: O produto alvo da disseminação deste projecto é uma metodologia de Gestão de Ciclo de Projectos 
(Project Cycle Management - PCM). 
 
Parceria: Animar | NITIDA MENTE | UERN – União das Associações Empresariais da Região Norte 

Duração do projecto: 10Março-31Dez 08 (esta análise refere-se à parte de prolongamento do projecto até 30 Junho 09) 

Descrição das Acções a concretizar até 30 Junho 2009: 

1) Gestão do Projecto e Avaliação 

2) Workshop de Análise e Balanço do Processo de Incorporação 

Este workshop será desdobrado em dois grupos e decorrerá em Fervença/Alcobaça nos dias 15 e 19 de Julho, com a presença dos 
representantes das entidades incorporadoras do projecto. Esta actividade foi reformulada, sendo correspondente ao seminário final 
não executado em 2008. 
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3) Reflexão comparativa: metodologia PCM versus metodologias de programas operacionais 

Será desenvolvido um questionário a ser preenchido pelos/as representantes das 10 entidades incorporadoras da rede Animar, 
sendo que a análise do mesmo será complementada com alguma reflexão já produzida no âmbito do projecto. Procurar-se-á que 
este documento seja eminentemente de cariz prático e passível de ser disseminado pela rede da Animar, de forma a ilustrar as mais 
valias da metodologia. 

4) Mostra e oficina interactiva de apresentação da metodologia SP  

Esta actividade decorrerá na MANIFesta – Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local em Peniche, no dia 22 de Maio na 
tenda de mostra denominada Coesão, Empregabilidade e Empreendedorismo, sendo que serão apresentados aos participantes o 
projecto e a metodologia durante 1,30H. No espaço institucional da Animar de Mostra na MANIFesta será assegurada a 
disseminação do produto com as brochuras de apresentação e roll-ups explicativos. 

5) Capacitação de agentes em workshops participativos 

 Esta actividade formativa decorrerá em dois grupos, atendendo que o limite máximo por acção permitido pela PCM Group é de 15 
participantes. Da rede Animar, estarão presentes na primeira sessão realizada de 14-16 Junho Fajudis, ADC Moura, Esdime e 
Oikos. Na sessão realizada de 18-20 Junho estarão presentes ADRL, Cooperativa 3Serras e Terras Dentro. 

À semelhança das restantes formações, a mesma esteve a cargo da PCM Group, enquanto entidade especialista na metodologia 
Project Cycling Management. 

6) Extensão da monitorização e acompanhamento do processo de incorporação 

Esta actividade decorrerá do prolongamento de uma já iniciada em 2008, onde um grupo de facilitadores/as acompanhará com 
visitas e a distância o processo de incorporação da metodologia nas entidades. Nesta fase de prolongamento do projecto, apenas 
algumas entidades da rede Animar solicitaram um reforço deste acompanhamento, nomeadamente: Fajudis, ADC Moura, Esdime, 
ADRL e Cooperativa 3Serras. 

 

1.3 -  Anim@-te - Animação para o Desenvolvimento Territorial 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Produto alvo disseminação: O produto alvo de disseminação do projecto Anim@te consiste numa brochura sobre animação 
territorial designada por Living Document”, que oferece uma perspectiva de integração e complementaridade entre os produtos 
representados pelos projectos oferecendo ilustrações diversas de acção possível neste domínio.  
 
Parceria: O Projecto Anim@Te foi promovido por uma parceria alargada de entidades, com saber e experiência reconhecidos no 
âmbito da animação territorial: ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano | ANIMAR – Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento Local | Associação In Loco | Associação Olho Vivo | CET – Centro de Estudo Territoriais / ISCTE | Escola 
Superior de Educação de Portalegre | Ferreira & Seixas, Lda  
 Fundação Aga Khan | IDARN – Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Norte  
 In Out Global | MINHA TERRA – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local | Promoloures – 
Desenvolvimento Empresarial, Crl. (entidade interlocutora) | Câmara Municipal de Peniche 
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Duração do projecto: 15 de Fevereiro de 2008 a 31Dez 08 (esta análise refere-se à parte de prolongamento do projecto até 30 
Junho 09) 

Descrição das Acções a concretizar até 30 Junho 2009: 

1) Gestão de Projecto  

2) Acompanhamento e Avaliação de Projecto 

3) Comunidade de Prática (http://www.ciaris.org/community/workspace/public/96) 

A Comunidade de Prática é um espaço de reflexão, partilha e produção de conhecimento que potenciará o trabalho em rede, 
alargando-o a outros agentes e actores de mudança. Além da reflexão e produção de conhecimento, mesmo que com uma 
participação alargada, a CoP tem também por objectivo difundir o conhecimento e promover a transferência e facilitar a 
incorporação das práticas bem sucedidas (experimentadas nos projectos da RT5 e outras). 

4) Difusão de Mensagens-Chave 

                Esta actividade consiste em veicular e difundir as mensagens-chave sobre o papel, as formas e a importância da animação 
nos processos de desenvolvimento territorial. Articula-se com as restantes actividades do Projecto de forma estreita, pois contribuirá 
para a divulgação do projecto, do produto em disseminação, das iniciativas concretas e dos resultados alcançados. A Animar 
participa na difusão nos meios interno e externos de comunicação, nomeadamente lettering info-animar, revista Vez e Voz, site da 
Animar, Portal 3Sector e MANIFesta 2008, de todas as mensagens chave e materiais considerados pertinentes pela PD ao longo do 
projecto. Colaboramos ainda na selecção de material para os suportes audiovisuais de apoio à disseminação e no programa da 
RTP2. 

5) Acompanhamento e Avaliação 

    Consiste na monitorização / acompanhamento e avaliação do processo de incorporação e disseminação das práticas 
validadas nos Projectos da RT5 e contidas no Living Document. A metodologia a implementar integrará também a metodologia 
de trabalho em CoP que será definida em concreto no seio da PD, sob proposta do CET, parceiro que assegurará no projecto a 
participação do Animador da RT5 e de uma especialista em CoP. Do processo resultará um relatório final contendo 
recomendações sobre as condições de transferência e incorporação de práticas por outros actores, redes e CoP’s. A Animar 
participa na definição da metodologia de monitorização / acompanhamento e avaliação do processo de incorporação e 
disseminação do produto, e colabora nas acções específicas que vierem a ser acordadas pela PD. 

6)  Workshop sobre a Continuidade e Sustentabilidade da Rede Anim@te  

Este Workshop destina-se, por um lado a efectuar a Auto-avaliação da Acção 3 (Março a Dez/2008), e, por outro, a reflectir 
sobre a continuidade e sustentabilidade da Rede Anim@Te. 

7)    Intervenção em Peniche – consolidação do Projecto GPS, através da experiência consolidada no Anim@Te. 

a) Formação dos profissionais abrangidos Workshop sobre trabalho em Parceria / parcerias de acção / parcerias de 
proximidade (decisores e técnicos); 

b) Formação dos profissionais abrangidos pela parceria de Peniche (GPS) para o trabalho de AT / Intervenção 
comunitária; 

c) Intervenções “especializadas” – correspondem a intervenções específicas para as quais alguns parceiros da 
nossa PD estão particularmente vocacionados, possuindo competências, experiências e produtos que podem ser 
incorporados por Peniche; 

d) Gabinetes de Proximidade: Formação da equipa de projecto na vertente do atendimento integrado / mediação 
familiar – Projecto TEIAS / Associação Olho Vivo;  

e) Fóruns Comunitários: Projecto K’ Cidade / Fundação Aga Khan; 
f) Animação da Rede Social – Articulação entre o Sector Social e o Sector Empresarial: Grândola em Rede / ADL; 
g) Promoção do empreendedorismo inclusivo; 
h) Sessões de sensibilização sobre Orçamento Participativo e Mercado Solidário.  

8) Alargamento da Disseminação Anim@te a novos territórios 
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 Aplicação da metodologia de integração territorial já testada no Anim@Te nos municípios de Baião e Alcácer do Sal. 

9) Construção do perfil e referencial de formação em Animação Territorial (Curso Livre)  

Com base na experiência acumulada no Anim@Te, construir o perfil e referencial de formação em animação territorial, que 
será testado e validado como Curso de Verão, pela ESE Beja (em Jul/Ago 09).  

10) Construção de um Portfólio  

 Esta actividade é realizada directamente com o Gabinete de Gestão EQUAL, tendo como principal objectivo a disponibilização 
da informação relativa à oferta de produtos EQUAL validados, devidamente organizada, de modo a facilitar a sua divulgação e 
apropriação dos mesmos por parte das pessoas e entidades interessadas. 

11) Lobby / Advocacy  

Promoção do reconhecimento da Animação Territorial como componente imprescindível nos processos de 
desenvolvimento local e inclusão social e como instrumento de integração de políticas públicas, por via do aprofundamento 
a disseminação através de trabalho de lobby e participação na MANIFesta’09. 

 

1.4. Acordo de cooperação IEFP/ANIMAR 

 

 

Parceria: Rede de Associados da Animar 

Duração do projecto: 1 Janeiro a 31 Dezembro 2009 

Descrição das Acções: 

Eixo 0 – Gestão 

Acção 0 - Gestão do Protocolo e Avaliação 

0.1. Gestão global das actividades a desenvolver. 

0.2. Gestão dos recursos financeiros afectos a cada actividade. 

0.3. Produção de dossiers técnico-pedagógicos. 

0.4. Produção de instrumentos de trabalho e suporte às actividades. 

0.5. Produção de instrumentos de avaliação das actividades e respectivos relatórios. 

0.6. Realização de relatórios de execução semestral e anual. 

0.7. Participação na Comissão Paritária. 
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Eixo 1 – Acompanhamento de Iniciativas Locais de Criação de Emprego 

Acção 1.1. Promoção de oficinas de empregabilidade e empreendedorismo 

Metodologia activas para que as organizações possam orientar melhor os seus público-alvo em matérias de empregabilidade e 
empreendedorismo – 2 Oficinas para disseminar metodologias de apoio à empregabilidade e empreendedorismo 

Acção 1.2. Aplicação do produto Gestão de Percursos Sociais em 3 territórios 

Este produto apoiado pela IC EQUAL pretende apoiar os/as agentes locais no sentido de potenciar a construção e animação de 
uma metodologia integrada de inserção socioprofissional, centrada nos territórios e desenhada por um colectivo de parceiros. 
Utiliza uma ferramenta tecnológica em suporte web (SPERO) que auxilia o seu funcionamento, apoiando igualmente a gestão 
dos percursos individuais dos utentes ao nível da sua colocação no mercado de trabalho. 

2.1.1. Realizar um pequeno workshop de apresentação do produto, quer da metodologia de Rede Integrada para a 
Empregabilidade, quer da ferramenta SPERO. 

2.1.2. Aplicar o produto em parceria local num determinado território. 

Eixo 2 – Reforço e Dinamização da Comunicação e Informação intra e transterritorial 

Acção 2.1. Portal 3Sector 

O portal 3Sector será utilizado como ferramenta para informação e formação de organizações sem fins lucrativos. Pretende-se 
que o portal se torne um local virtual de excelência de pesquisa, partilhado por técnicos/as e dirigentes de organizações do 
Terceiro Sector, organismos públicos e empresas no âmbito da responsabilidade social. 

2.1.1. Divulgar produtos e serviços locais. 

2.1.2. Divulgar mecanismos de financiamento. 

2.1.3. Alimentar o portal no domínio da legislação nacional e comunitária na área do emprego. 

2.1.4. Disseminar case studies e práticas inovadoras na área da empregabilidade e empreendedorismo. 

Acção 2.2 Produção e Difusão de Informação 

Disponibilização de informação para o movimento de desenvolvimento local em articulação com outros parceiros sociais, 
utilizando diferentes suportes: web, digital e papel (página da Animar e Revista Vez e Voz). 

A operacionalização do Centro de Recursos em Conhecimento implicará uma eventual renegociação do Protocolo IEFP / 
Animar, no sentido da Animar poder ser contemplada com um apoio financeiro na aquisição do sistema HORIZON. Este 
sistema é utilizado pelo Centro de Documentação do IEFP, pelo que os pólos que constituem a rede dos CRC têm de ter a 
mesma compatibilidade informática. Sendo a Animar uma entidade sem fins lucrativos ser-lhe-á impossível adquirir este 
equipamento sem o devido apoio da entidade promotora. 

3.2.1. Disponibilizar informação electrónica para agentes de desenvolvimento na página da Animar. 

3.2.2. Editar dois números da Revista Vez e Voz.  

3.2.3. Edição de um boletim quinzenal Info Animar em versão on-line e papel  

3.3.3. Operacionalizar o Centro de Recursos em Conhecimento, disponibilizando-o como espaço de conhecimento, informação 
e investigação. 
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Acção 2.3. Participação na Rede Ensie – Rede Europeia de Empresas de Inserção 

- Participação em 3 momentos europeus de discussão sobre as empresas de inserção 

- Pagamento da quota da rede, essencial à manutenção da participação da Animar na entidade 

Eixo 3– Consolidação e Dinamização de Pólos da Rede de Animação de Desenvolvimento Local 

Acção 3.1. Dinamização das plataformas regionais 

- Realizar reuniões de direcção e assembleias-gerais da rede Animar em diferentes pontos do território nacional. 

- Solicitar audiências com diferentes interlocutores governamentais nacionais e regionais no sentido de contribuir para as 
políticas nacionais e regionais. 

- Visitas do gabinete técnico e da direcção a iniciativas regionais de outras organizações do Terceiro Sector. 

Acção 3.2 Reuniões técnicas de apoio e dinamização da rede Animar 

- 2 Visitas técnicas de apoio e dinamização da Rede Animar por região (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo), num 
total 10; 

- Workshop sobre financiamento alternativo e banca ética 

Eixo 4 - MANIFesta 2009– Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local (continuação 2008) 

Acção 4.1. Finalização do processo Assembleia da VIII MANIFesta, a realizar em 2009 

4.1.1. Implementar o processo de gestão e acompanhamento da MANIFesta e da dinamização regional. 

4.1.2. Realizar 2 Assembleias regionais dispersas pelo território nacional (5 no continente e 2 nas ilhas) durante o mês de 
Janeiro de 2009 (já foram realizadas 5 em 2008). 

Acção 4.2. Finalização da Qualificação de Agentes Dinamizadores da MANIFesta 2009 

4.2.1. Acção de Formação de 15 Agentes Dinamizadores de organizações cívicas e solidárias 

 

 
1.5. Certificar, Qualificar e Animar o Desenvolvimento Local   
 
 
 
 

 

 

 
 
Produto alvo disseminação: O produto alvo de disseminação no âmbito deste projecto é um Kit de apoio à gestão e 
sustentabilidade de organizações de desenvolvimento local, com vista à qualificação e consolidação de um modelo de intervenção 
para entidades da economia social e solidária, que lhes possibilite o aumento da sua eficácia, eficiência e responsabilidade social, 
permitindo a sensibilização e disseminação para outras entidades de carácter local.  
 
Parceria: O projecto é desenvolvido pela Animar, conjuntamente com a sua Rede de Associados. No decorrer das actividades do 
projecto, temos vindo a estabelecer uma parceria informal com a Sinase/Serga, que são as entidades formadora e consultora 
envolvidas no projecto.   
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Duração do Projecto: 30 de Dezembro 2008 a 30 de Junho de 2010 

Descrição das Acções a concretizar até 30 Junho 2009: 

1) Gestão do projecto  

Serão elaborados dossiers técnico-financeiros do projecto, a submissão e controlo de despesas mensais, a preparação de 
relatórios de execução física e financeira, a interlocução com o POPH, a dinamização do processo de auto-avaliação em 3 
momentos distintos do projecto. A gestão do projecto reunirá com a equipa pedagógica das entidades formadoras, sendo a 
gestão entre encontros presenciais assegurada recorrendo preferencialmente a novas tecnologias da informação e 
comunicação como seja o e-mail ou skype. A equipa de gestão de projecto promoverá ainda visitas institucionais a 
organizações promotoras de projectos na mesma Medida 3.1.2., a fim de fomentar a troca de experiências e aplicar o 
potencial de disseminação das práticas e produtos do projecto, convergindo sinergias e estratégias de divulgação. 

A equipa de dinamização pedagógica das entidades formadoras fará a análise global dos Balanços de Competências 
Organizacionais iniciais e finais, sendo este o instrumento privilegiado para o aprofundamento das necessidades 
formativas que será aplicado inicialmente às entidades destinatárias e que será trabalhado conjuntamente com a equipa de 
gestão, de dinamização pedagógica/formadora. Esta actividade será transversal ao processo formativo. 

2) Animação local/regional do processo formativo  

Tratando-se de um processo nacional de formação-acção, a equipa de gestão de projecto apoiar-se-á numa equipa de 
dinamização local/regional do processo formativo, constituída pela coordenação pedagógica das entidades formadoras. 

A equipa de dinamização local/regional do processo formativo das entidades formadoras assegurará a interlocução mais 
directa entre as entidades destinatárias, os/as consultores/as e formadores/as e a equipa de gestão central do projecto, 
prevendo-se reuniões entre a equipa de dinamização, a de gestão e a equipa de formação e consultoria, sendo que entre 
estes períodos serão utilizadas tecnologias de informação e comunicação a distância, como sejam e-mail, skype e 
plataforma colaborativa. A equipa de animação será ainda responsável por dinamizar e implementar no portal 3Sector 
(http://www.3sector.net) uma plataforma colaborativa a distância para assessoria on-line, que promoverá a interligação e a 
troca de experiências entre todos/as os/as agentes destinatários/as do projecto, sendo igualmente um sistema de 
monitorização/acompanhamento para a equipa de gestão do projecto. 

3) Processo de formação e consultoria em conteúdos de gestão para construção de planos estratégicos 

 Este processo de formação-acção abrange um total de 93 entidades em dois níveis distintos. Um primeiro grupo de 31 
entidades (formadoras e/ou com área de intervenção inter-municipal/regional) desenvolverá o processo formativo com um 
total de 120 horas (80 horas de formação e 40 horas de consultoria) em áreas transversais à gestão com vista à 
concretização de planos estratégicos. As horas de formação a ministrar privilegiarão processos de formação-acção 
individualizados.  

O segundo grupo de entidades de intervenção local, num total de 62 organizações, será sinalizado pelo primeiro grupo de 
entidades qualificadas, que desenvolverão um processo formativo com um total de 90 horas (60 horas de formação e 30 
horas de consultoria). As horas de formação a ministrar serão exclusivamente em regime individualizado, sendo estas 
entidades formadas pelo primeiro grupo, fomentando o trabalho em rede e a territorialidade do processo formativo. 

4) Processo de formação para obtenção de certificação  

Este processo de formação-acção abrangerá apenas o grupo das 31 entidades com intervenção intermunicipal/regional 
e/ou formadoras.  

Este processo terá um total de 160 horas, das quais 110 horas de formação e 50 horas de consultoria, sendo o objectivo 
final a finalização de um processo de certificação, numa área a designar pela entidade. Das 110 horas de formação prevê-
se um total de 30 horas de formação padronizada, sendo as restantes de formação individualizada.  

Para as 62 organizações envolvidas numa segunda fase, está previsto um total de 8 horas de formação para a 
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sensibilização para processos de obtenção de certificação. 

5) Criação de um kit de apoio à gestão e sustentabilidade de organizações de desenvolvimento local 

Em resultado dos materiais disponibilizados às entidades durante o período de dois anos em diferentes domínios da 
gestão e certificação, serão seleccionados pela equipa de gestão, de dinamização pedagógica das entidades formadoras, 
formadores/as e consultores/as um conjunto de materiais considerados como essenciais no apoio à gestão e 
sustentabilidade de organizações ligadas ao desenvolvimento local. Este kit, em versão digital, será disponibilizado no 
Portal 3Sector http://www.3sector.net e na página da Animar http://www.animar-dl.pt. O kit será um dos 
produtos/resultados do processo formativo, no sentido de apoiar e sustentar futuras intervenções formativas da rede. Esta 
actividade será transversal ao processo formativo. 

6) Avaliação do Processo Formativo 

Esta avaliação será da responsabilidade das entidades formadoras a contratar pela Animar. A entidade promotora será 
responsável por implementar 3 momentos de auto-avaliação complementares à avaliação formal do processo formativo a 
realizar pelas entidades formadoras. 

 

1.6. Projecto “Animar o Bairro” – Contrato Local de Desenvolvimento Social de Vila Franca de Xira 

 

 

 

O projecto “Animar o Bairro” é um projecto de Intervenção Social que surge no âmbito do programa Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social. Este surge de acordo com as estratégias definidas pelo PNAI – Plano Nacional de Acção para a Inclusão 
(2006-2008).  

Objectivo: Reforçar as competências pessoais, sociais e profissionais dos indivíduos para potenciar a sua integração 
socioeconómica. 

Territórios de Intervenção: Bairro Olival de Fora (Vialonga) | Urbanização do Vale de Arcena (Alverca) 

Duração do projecto: 1 de Agosto de 2008 a 31 de Julho de 2011. 

Parceiros: Centro Comunitário de Arcena | Centro Comunitário de Vialonga | Agrupamento de Escolas de Vialonga | Agrupamento 
de Escolas de Vialonga | Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso | Associação de Intervenção Social e Comunitária (AISC) | 
Equipa de Crianças e Jovens (ECJ) | Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) | Segurança Social | Plano 
Integrado de Prevenção das Toxicodependências (PIPT) | Empresários para a Inclusão Social (EPIS) | Direcção Geral de Reinserção 
Social | Associação de Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira | Associação para o Bem Estar Infantil de Vialonga (ABEIV) | 
Fundação CEBI | Junta de Freguesia de Vialonga | Junta de Freguesia de Alverca | Unidade de Saúde Familiar de Villa Longa | PSP 
de Alverca | GNR de Vialonga | Gama de Apoio ao Movimento Associativo (GAMA) – CMVFX | Banco Voluntariado de Vila Franca 
Xira | Centro de Emprego | Centro de Formação Profissional de Alverca | Clube de Emprego - Junta de Freguesia de Alverca |  CACI 
– Centro de Apoio ao Conhecimento e Integração (Arcena e Vialonga) | ANDC (Associação Nacional de Direito ao Crédito) | AERLIS 
– Associação Empresarial de Lisboa | CLAI- Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante | CASBA. 

 

Descrição das Acções a concretizar até 30 Junho 2009: 

Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação 
 
Acção 1 - Gabinete de apoio à Empregabilidade / Empreendedorismo; 
a) Criação do Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo e à Empregabilidade (GAEE); 
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b) Desenvolvimento de uma estratégia de acompanhamento personalizado no processo de procura de emprego e de inserção 
articulando com os serviços já existentes na comunidade e no concelho;  
  

Acção 2 - Acções de sensibilização e formação para o Empreendedorismo; 
c) Organização de acções de sensibilização para suscitar o Empreendedorismo nas comunidades locais; 

 
Acção 3 - Apoio à criação de Microempresas e Empresas de Inserção; 
d) Realização de estudos de necessidades sociais não cobertas existentes no concelho; 

 
Acção 4 - Acções de sensibilização para empregadores do concelho; 
e) Organização e Planificação de um Seminário para empregadores do Concelho sobre Responsabilidade Social; 

  
 
Acção 5 - Acções de qualificação / requalificação profissional. 
f)  Encaminhamento das pessoas interessadas para as acções de formação desenvolvidas pelo Centro de Formação do 

Concelho, procurando um acesso privilegiado às mesmas, no âmbito do Projecto, e proposta de novas acções de 
formação, a partir das necessidades e potencialidades detectadas nos territórios de Intervenção; 

 
Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental 
Acção 6 - Acções de Formação Parental; 
a) Realização de dois Cursos de Formação e duas Acções de Sensibilização que envolvam responsáveis familiares da 

comunidade e parceiros;  
 
Acção 7 - Serviço de Acompanhamento Psicossocial (SAPSO); 
b) Alargamento e reforço do atendimento aos utentes no âmbito da Avaliação e Acompanhamento Psicológico e no 

Acompanhamento Psicossocial às famílias; 
c) Criação de um Grupo de Auto-Ajuda para Vítimas de violência Doméstica; 

 
Acção 8 - Apoio à definição de respostas às necessidades da primeira infância; 
d) Desenvolvimento de acções que permitam fazer o diagnóstico das situações da primeira infância sem resposta local 

(Arcena), nomeadamente atendimentos, visitas domiciliárias, reuniões com grupos da comunidade; 
 

Acção 9 - Cursos de alfabetização | Cursos de português para imigrantes; 
e) Organização de cursos de alfabetização de adultos, para diminuir o analfabetismo ainda prevalecente, e de cursos de 

português para imigrantes, com vista à sua integração e empregabilidade; 
 
Acção 10 - Acções de informação e prevenção na área da Saúde Comunitária. 
f) Organização de um serviço de proximidade na relação com a população, desenvolvendo acções de informação e de 

prevenção; 
 

Eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições 
Acção 11 - Desenvolvimento e reforço das dinâmicas associativas locais; 
g) Organização de acções de mobilização, sensibilização e informação das comunidades para a sua auto-organização e 

defesa de interesses. 
 

Acção 12 - Acções de formação para dirigentes de organizações locais; 
h) Organização de 4 Acções de Formação para dirigentes associativos do concelho nas seguintes áreas: Planeamento 

Estratégico (Dra. Cláudia Chambel); Gestão Orçamental (Dra. Clementina Henriques); Liderança e Gestão de Conflitos 
(Dr. Álvaro Cidrais); Construção de indicadores e Monitorização e Avaliação de Projectos (Dra. Clementina Henriques) 
 

Acção 13 - Apoio à formação de voluntários; 
i) Realização de acções de sensibilização e formação para voluntários, com vista à sua participação nas organizações locais, 
 
Acção 14 - Acções de formação para técnicos das organizações locais e equipa técnica do projecto “Animar o Bairro” sobre 
métodos de intervenção participativos. 
j) Organização de uma Acção de Formação, segundo a perspectiva do Teatro do Oprimido, para as várias organizações 

parceiras do projecto e para a equipa técnica do Projecto, dinamizada pelo Dr. Miguel Torres (ACERT). 
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Eixo 4 – Informação e Acessibilidade 

 
Acção 15 - Acções de formação no domínio das TIC; 
Acção 16 - Criação e animação de espaços de acesso gratuito à Internet para a população; 
Acção 17- Desenvolvimento de dinâmicas de cidadania informática comunitária. 
 

        Nota: Por constrangimentos orçamentais não será possível contratar os dois técnicos de Informática até Junho de 2009.      
 

Eixo 5 – Cultura 
Acção 18 - Apoio e dinamização de eventos culturais. 
k) Levantamento das práticas de intercâmbio existentes no concelho que reforcem as identidades culturais; 
l) Apoio à organização de eventos culturais, a partir da diversidade de culturas existentes nos dois bairros. 

 
 

Eixo 6 – Educação Ambiental 
Acção 19 - Acções de sensibilização e formação na área ambiental 
m) Planificação e organização de três eventos ambientais com o objectivo de promover os valores ambientais; 
 

        Eixo 7 – Avaliação (transversal a todos os eixos) 
        Acção 20 - Avaliação e monitorização sistemática do projecto 

n) Realização de Reuniões sistemáticas com a equipa de avaliação externa do projecto. 
 
 
 
 

1.7. Iguais num Rural Diferente 

 

 

Produto alvo disseminação: Caminhos de Autonomia – Metodologias e Estratégias para a Criação e Animação de Espaços 
Comunitários Facilitadores da Conciliação da Vida Familiar e do Trabalho em Espaço Rural 

Parceria: AJDEÃO | ACERT| ADRL | ANIMAR | ICE | CEC | PROACT 

Duração do projecto: 1Janeiro-31Dezembro 08 (o projecto foi prolongado até 30 Junho 09) 

Descrição das Acções a concretizar até 30 Junho 2009: 

1) Gestão do projecto e avaliação 

2) Apoio ao lançamento da Escola Aberta no Bairro de Santa Filomena na Amadora – Realização de reuniões para 
incorporação do produto na Escola do Bairro de Santa Filomena. 

3) Seminário MANIFesta | Preparação Mostra Produtos – Os parceiros estarão presentes na MANIFesta – Assembleia, 
Feira e Festa do Desenvolvimento Local em Peniche, participando activamente na concretização de seminários e tertúlias 
com temáticas coadunantes com o produto do projecto, para além da participação no espaço de mostra de produtos. A 
constar: Seminário Desenvolvimento Local e Regionalização | Seminário Agricultura e Desenvolvimento Rural | Tertúlia 
“Corredores de Liberdade nas Instituições” | Tertúlia “ Economia Solidária Hoje” | Seminário Educação Popular e 
Desenvolvimento Local | Tertúlia Estratégias de Desenvolvimento em Meio Urbano | Seminário Intervenção Comunitária a 
partir da Saúde 

4) Dinamização do produto recorrendo a uma estratégia de dinamização regional - Esta actividade pretenderá dar 
sequência à anterior actividade 5 de formação de dinamizadores/as, sendo que se desenvolverão 2 sessões presenciais 
para as entidades/dinamizadores regionais da MANIFesta. Na primeira sessão serão apresentadas as metodologias 
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participativas inerentes à concepção do produto e na segunda a monitorização do trabalho já desenvolvido pelas entidades 
no processo de incorporação destas metodologias na dinamização regional da MANIFesta. Os/as dinamizadores/as 
utilizarão as metodologias propostas no produto como instrumentos de dinamização do processo regional da MANIFesta. 

 

 

1.8. A Igualdade de Género como exercício da Cidadania  

 

 
 
 
 

 

Parceria: ANIMAR | Organizações Associadas da Animar 

Duração do projecto: 1Dezembro 2008 – 31 Dezembro 2010 

Descrição das Acções: 

1) Avaliação o trabalho de avaliação será internalizado e será vocacionado para a monitorização dos resultados e das 
actividades do projecto, produzindo recomendações para discussão com os associados da Animar envolvidos no projecto. 

2) Realização de um diagnóstico organizacional na perspectiva da Igualdade de Género (com expectativa de 
envolvimento de 120 pessoas da rede Animar das regiões Norte, Centro e Alentejo) 

- Planificação | Envolvimento dos associados e preparação de protocolos para a realização do diagnóstico (1 técnico/a + 1 
director/a) | Preparação de um package de materiais na área da igualdade, incluindo os produtos dos associados | criação do 
índice metodológico e instrumentos a fornecer aos associados para desenvolvimento da actividade | realização do estudo e 
documento estratégico de recomendações (a divulgar em pen e outros materiais) – até Marco 2010 | realização de dois 
workshops por região em 2009, a fim de consolidar o grupo de associados da animar ligado ao projecto (2 dias) 

3) Campanha Regional de Sensibilização e potenciação de recursos em Igualdade de Género (com expectativa de 
envolvimento de 120 pessoas da rede Animar das regiões Norte, Centro e Alentejo) 

- Concepção da Campanha | Desenvolvimento da imagem e selecção de materiais | Plano de Marketing e Comunicação | 
Implementação da Campanha, a partir dos contactos dos associados | Workshops Regionais. 

 

3. Animação da Rede 

Ao tomar posse, uma das preocupações da Direcção foi resolver a situação de ausência de comunicação e informação na rede 
Animar e para fora dela, decorrente da situação atípica vivida nos largos meses que antecederam a sua eleição. Desde logo se 
procurou fazer com a circulação da informação fosse rápida, menos espaçada no tempo, com qualidade e pertinência, colmatando 
duas necessidades básicas – primeira, produzir uma informação mais imediata, mais virada para o dia-a-dia do movimento 
associativo, sobre realizações, abertura de candidaturas, movimento de sócios, actividades desenvolvidas pela Animar e os seus 
técnicos e directores, etc. segunda, a produção e divulgação de materiais com características formativas, teóricas e científicas, com 
a preocupação de ser um veículo de formação teórica da rede Animar o do associativismo de desenvolvimento local, da economia 
social e do terceiro sector. 

Assim: 

- reformulou-se o modelo do Vez e Voz, que se assumiu como revista de características teóricas e científicas; 

- regularizou-se a edição da revista Vez e Voz, que passou a semestral; 
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- retomou-se a edição em papel do boletim InfoAnimar como meio principal de comunicação e circulação de informação na rede 
Animar, tendo sido publicados sete números; 

- retomou-se a edição do InfoAnimar electrónico, como meio de circulação rápida da informação interna e/ou privilegiada na rede 
Animar, nomadamente sobre a realização de Assembleias-Gerais, abertura de candidaturas, legislação, e outra que se julgue 
pertinente. Em situações particulares, de divulgação de eventos marcantes, como a MANIFesta, pode ser enviada para fora da rede 
Animar; 

- Reformulou-se a página electrónica da Animar, que não só dispõe hoje de um acervo documental de qualidade e significativo, 
como é um canal de divulgação de realizações na área do desenvolvimento local com bastante procura, principalmente por 
utilizadores exteriores à rede Animar;   

- Avançou-se com o processo de qualificação do Centro de Documentação, que está em curso, dotando-o de instalações e meios 
adequados ao seu usufruto pelo público. 

Podemos considerar que os objectivos foram alcançados no essencial e estão consolidados e a sua continuidade assegurada. 
Agora, o grande desafio que se nos coloca é fazer com que a rede Animar participe de forma activa, dado que tem uma atitude 
passiva, de distanciamento e/ou alheamento em relação a estes assuntos – não faz chegar a sua opinião, utiliza e colabora muito 
pouco os meios que estão à sua disposição, mesmo quando para tal é solicitada.  

Na sequência do trabalho realizado entre a Animar e a Sinase, propõe-se a celebração de um Protocolo de Colaboração entre as 
duas entidades para a divulgação de serviços, elaboração e execução de projectos co-financiados pelo QREN, no âmbito dos vários 
Programas Operacionais, bem como no âmbito da União Europeia, junto da Rede Animar. 

O referido Protocolo apresenta as seguintes linhas de orientação:  

1. Fornecer informações adequadas sobre as linhas de co-financiamento dos fundos comunitários, no âmbito dos vários 
Programas Operacionais e da União Europeia. 

2. Prestar serviços de consultoria para o acompanhamento de projectos co-financiados por Fundos Comunitários, no 
âmbito do QREN, e pela União Europeia, com intervenção directa no âmbito de: 

a. Assessoria na preparação e apresentação das candidaturas; 

b. Acompanhamento de toda a tramitação processual; 

c. Assessoria e auditoria aos projectos, a fim de facilitar a imputação dos custos nos respectivos dossiês 
financeiros; 

d. Elaboração ou Auditoria aos pedidos de Reembolso e de pagamento de Saldo Final e demais anexos; 

e. Prestar esclarecimentos que venham ser solicitados em acções de controlo/auditoria pelas entidades 
financiadoras; 

f. Apresentação ao Gestor do respectivo Programa do pedido de pagamento de Saldo final de cada processo, 
elaborado sob a responsabilidade de um Técnico Oficial de Contas (TOC) ou Revisor Oficial de Contas 
(ROC); 

g. Auditoria interna aos projectos para aferir o cumprimento da legislação aplicável e sugerir eventuais 
ajustamentos e recomendações em conformidade; 

h. Todos os demais serviços que se mostrem necessários ao bom desenvolvimento, acompanhamento e 
finalização dos processos co-financiados, nos termos da legislação em vigor.  

4. Organização e articulação do gabinete 

O acréscimo de pessoas no Gabinete, um acréscimo de projectos a dinamizar e a organização da Manifesta implica a necessidade 
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mais operacionalização e articulação Direcção – Gabinete.  
O novo modelo de apoio e articulação do trabalho do Gabinete através de uma Direcção de Proximidade constituída pela tesoureira 
(Florence Melen – Trilho) e dois vogais (Clementina Henriques – PROACT e Júlio Ricardo – Rancho Folclórico de Chãos) visa entre 
si, esta equipa de proximidade vai definir estratégias e áreas de intervenção para uma melhor operacionalização e eficácia do 
Gabinete, fazendo a ponte entre a Direcção e o trabalho ANIMAR. 
 

5. Associados - “Retrato” do estado dos associados relativamente a quotizações (JULHO DE 2009) 

 Individuais Colectivos Total 

Número de Associados 114 80 194 
Regulares (Pagaram 2008/09) 26 34 60 
Irregulares (Pagaram alguma coisa) 43 32 75 
Nunca pagaram  45 14 59 

 

Tendo como referência a situação encontrada pela actual direcção quando da tomada de posse, em que cerca de dois terços dos 
associados ou nunca tinham efectuado qualquer pagamento de quotas (e/ou jóia) ou há já vários anos o tinham deixado de fazer, 
consideramos que houve uma evolução positiva. Um número considerável de associados individuais e colectivos corresponderam 
aos apelos da Direcção da Animar regularizando ou negociando a liquidação faseada das suas dívidas. 

No entanto há um número significativo de associados que apesar dos apelos, da possibilidade de negociarem a liquidação faseada 
das dividas e da redução do valor das quotas não manifestaram qualquer intenção de regularizar a sua relação com a Animar, 
liquidar dívidas e/ou esclarecer se queriam ou não continuar como associados. 

6. Estatuto de Utilidade Pública e Processo de Acreditação 

A operacionalização de ambas as acções serão finalizadas, desejavelmente, até 31 de Julho de 2009. 

7. Régie Cooperativa 

Aguarda-se o desenovlimento da Regie Cooperativa por parte da Secretaria de Estado, estando a Animar 
disponivel para integrar o projecto como entidade fundadora.  

8. Participação em redes, grupos de trabalho, reuniões e audiências 

Na continuidade dos projectos de animação e qualificação da rede e na tentativa de alargar o leque de parcerias associadas a uma 
intervenção nacional, a Animar tem vindo a participar em diversas redes, grupos de trabalho, reuniões e audiências, as quais 
passamos a destacar:   

a) Conselho Nacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

b) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Norte 

c) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro / PROT 

d) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

e) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Alentejo 

f) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Algarve 
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g) Comissão e Acompanhamento do PRODER 

h) REAPN – Rede Europeia Anti - Pobreza - Núcleo Distrital de Lisboa 

i) FNGIS – Fórum Não Governamental para a Inclusão Social - a Animar é representada por Maria Clementina Henriques e 
por Claudia Chambel.  

j) Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado 

k) Rede Virtual Europeia da Cidadania Activa 

l) Rede Ensie 

m) Parceria do Canal 2 

n) Régie Cooperativa 

o) IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional  

1. Comissão Paritária  

2. Centro de Documentação  

p) Grupos de trabalho do III Plano Nacional para a Igualdade: 

1. Inclusão social; 

2. Administração local, ambiente e território; 

3. Organizações Não Governamentais  

4. Interdependência económica e conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional. 

 Na sequência da MANIfesta, de acordo, com as conclusões e pista de intervenção que forem equacionadas, a ANIMAR solicitará 
audiências a diversas entidades governamentais, levando os temas considerados pertinentes, visando a concretização de uma nova 
atenção ao trabalho das ADL’s, bem como à pertinência de uma parceria estratégica Estado-ADL’s para uma melhor intervenção 
junto das populações e dos territórios onde agimos.  

 

 

 

 

 

 
 
 


