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1. Introdução 

 

O Plano de Ação 2013 do Núcleo Distrital de Viana do Castelo programa atividades no âmbito das suas áreas de 

atuação preferencial (informação, formação e investigação) a desenvolver durante o ano, em articulação com o 

Plano Estratégico da EAPN Portugal e com as novas linhas estratégicas resultantes da parceria com o ISS 

(Instituto da Segurança Social), tendo sempre em consideração os resultados da investigação realizada sobre a 

realidade económica e social da sub-região Minho Lima (que coincide com o distrito de Viana do Castelo). 

As atividades do Núcleo Distrital de Viana do Castelo baseiam-se, por um lado, nas orientações e informações de 

nível interno, e, por outro, nas orientações e informações de nível externo:  

 A nível interno (EAPN Portugal): 

 História e filosofia da organização;  

 Missão; 

 Objetivos; 

 Pressupostos de intervenção; 

 Eixos de atuação: formação, informação e investigação; 

 Plano Estratégico da EAPN Portugal; 

 Avaliação da execução dos Planos de Ação Anuais do Núcleo; 

 A nível externo: 

 Resultados dos estudos de investigação dos níveis de desenvolvimento económico e social do distrito 

de Viana do Castelo (“As atuais dinâmicas económicas e sociais na NUT III Minho Lima”; “A sub-

região Minho Lima no contexto regional da UE”), realizados pela EAPN Viana do Castelo; 

  Instrumentos de planeamento das Redes Sociais Concelhias do distrito;  

 Orientações de atuação do ISS – Instituto da Segurança Social, I.P., no âmbito do Acordo Atípico de 

Cooperação da EAPN Portugal com o Centro Distrital da Segurança Social de Viana do Castelo. 

 

Missão, visão, valores e princípios da Organização 

Missão 

Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que todos sejam corresponsáveis na 

garantia do acesso dos cidadãos a uma vida digna, baseada no respeito pelos Direitos Humanos e no exercício 

pleno de uma cidadania informada, participada e inclusiva. 

 

Visão 

Procurando ser coerentes com o princípio fundamental da dignidade humana, almejamos um mundo livre de 

pobreza e de exclusão social, sustentado nos seguintes valores: dignidade, justiça, solidariedade e igualdade. 



     Plano de Atividades  2013 

 

EAPN Portugal / Viana do Castelo 

Avenida Rocha Paris, 103 – 4900/887 Telefone: 258 817 034  

Correio Eletrónico: vianadocastelo@eapn.pt 

5 

 

Valores e princípios da EAPN Portugal 

 

Valores 

Dignidade – Defesa das condições de vida adequadas às necessidades e expectativas legítimas da população. 

Justiça – Defesa dos direitos e deveres fundamentais das pessoas, consubstanciados nas condições materiais e 

culturais de vida. 

Solidariedade – Atuação assente na partilha de fins e de meios de construção de uma sociedade mais justa. 

Igualdade – Condição comum face aos direitos e aos deveres baseada na ausência de discriminação 

 

Princípios 

Participação – Atuação ativa e congruente com os valores organizacionais. 

Subsidiariedade – Potenciação das diferenças de capacidades e de iniciativas. 

Trabalho em Rede – Potenciação das sinergias permitidas pela diversidade e pelo trabalho em rede. 

Inovação- Procura de medidas potenciadoras de eficácia e eficiência para realizar os valores e respeitar os 

princípios. 

Responsabilidade – Assunção dos efeitos das ações e contribuição para realizar a missão organizacional. 

Transparência - Dever de informar e dar a conhecer planos, atividades e recursos aplicados na sua execução. 

 

Enquadramento da atividade da EAPN Portugal, a nível distrital 

As ações propostas assentam essencialmente nas conclusões dos estudos de investigação e caracterização já 

referidos sobre o nível de desenvolvimento económico e social do distrito de Viana do Castelo e da análise dos 

diversos documentos (diagnósticos sociais e planos de desenvolvimento social) das redes sociais concelhias do 

distrito. Do diagnóstico da situação económica e social do distrito de Viana do Castelo ressaltam dois aspetos 

essenciais: por um lado, temos um distrito fortemente assimétrico entre o concelho capital de distrito e os 

restantes concelhos, particularmente do interior; por outro lado, existem elevados níveis de trabalho 

desqualificado e consequentemente um baixo nível de produtividade do trabalho, bastante abaixo da média 

nacional, o que motiva, entre outros fatores, a incidência de baixos salários (no caso dos trabalhadores por conta 

de outrem, o valor médio dos salários no Minho Lima é significativamente mais baixo que o valor médio nacional, 

o mesmo sucedendo com as pensões). Este facto provoca naturalmente um menor rendimento e 

consequentemente uma maior incidência de pobreza material relativa, quando comparada com a média nacional. 
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Diagnóstico económico e social do distrito de Viana do Castelo 

A economia do distrito e as condições de vida da população estão naturalmente profundamente interligadas, e 

tem de ser realizado um esforço de compreensão desta relação causa/efeito para que um planeamento eficaz 

seja possível. O estudo de investigação “As atuais dinâmicas económicas e sociais na NUT III Minho Lima” 

apresenta uma matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades) que revela as principais 

características da sub-região.  

Da análise SWOT da sub-região do Minho Lima salientam-se dois aspetos essenciais para a compreensão da 

difícil situação da sub-região em termos de rendimento:  

 Baixa produtividade do trabalho/baixa qualificação dos trabalhadores / baixos salários 

 Aumento do desemprego 

 

2. Prioridades de nível distrital 

Em 2013, o Núcleo Distrital de Viana do Castelo irá incidir as suas ações na informação e formação da população 

(particularmente os mais jovens) para a questão da pobreza e da desigualdade, e os motivos que estão na sua 

origem (ineficiência laboral e económica, injusta distribuição da riqueza, baixo rendimento do trabalho, baixa 

qualificação do emprego, etc...). Serão realizadas diversas ações no âmbito de uma campanha de informação e 

formação e uma sessão de reflexão com especialistas do mundo do trabalho (sindicalista/economista). Existem 

naturalmente outras atividades previstas que concorrem para o combate da pobreza e exclusão social.  

 

3. Áreas de atuação e objetivos anuais  

Tendo em conta as prioridades anteriormente definidas e o Plano Estratégico 2012-2015 da EAPN Portugal, e 

atendendo aos recursos disponíveis, a EAPN Viana do Castelo tem para o ano 2013 os seguintes objetivos: 

1. Sensibilizar e informar a população (particularmente os mais jovens), e os agentes económicos, sociais e 

políticos do distrito de Viana do Castelo (sub-região do Minho Lima) para a realidade da pobreza e da 

exclusão social, mais concretamente no distrito de Viana do Castelo.  

2. Promover a participação social e cívica dos cidadãos em situação de pobreza/exclusão e de cidadãos 

com algum nível de incapacidade/deficiência/dependência. 

3. Promover a formação dos agentes de intervenção social no distrito (técnicos e dirigentes de IPSS e de 

outras instituições sociais), através da realização de ações de formação que vão de encontro às 

necessidades diagnosticadas. 

4. Promover o conhecimento da realidade económica e social do distrito, através da atualização dos estudos 

de investigação (“A dinâmica da sub-região do Minho Lima a nível económico e social ”) e promover o 

debate sobre a resposta social à situação económica e social.  
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5. Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um combate eficaz à pobreza e à 

exclusão social 

Assim, o Núcleo de Viana do Castelo pretende colaborar ao nível dos seguintes Eixos e respectivos Objetivos 

Estratégicos da organização para o Período 2012-2015:  

 

Eixo estratégico 2 – Desenvolver o “lobby” institucional como forma de cumprir a missão da organização 

Objetivo 3 – Definir e implementar uma estratégia de “lobby” político que tenha em vista um impacto efetivo da 

Organização na definição das políticas sociais e no combate à pobreza e exclusão social. 

 

Eixo estratégico 3 – Promover a inovação social no combate à pobreza e exclusão social. 

Objetivo 4 – Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as sinergias locais e a promoção da 

cidadania 

Objetivo 5 – Continuar a apostar na promoção de projetos nacionais e transnacionais em áreas de intervenção 

relacionadas com a pobreza e exclusão social. 

Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN Portugal consolidando o seu papel como entidade 

de referência nas áreas da pobreza e da exclusão social. 

 

Nas tabelas seguintes estão as ações previstas com os seguintes elementos descritivos: Objetivos Estratégicos, 

Objetivos Anuais, Descrição/Contextualização, Objetivo Geral, Objetivos Específicos (Metas), Destinatários, 

Metodologia e Planeamento, Parceiros, Cronograma, Local de realização, Indicadores de desempenho, 

Avaliação. 
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4. Atividades a desenvolver 

4.1 Informação 

Atividade 4.1.1 Projecto MOVIMENTO GADAP (Grupo de Ação Directa Anti Pobreza) 

SOM DA DESIGUALDADE 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania.  

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 1 - Sensibilizar e informar a população (particularmente os mais jovens), e 

os agentes económicos, sociais e políticos do distrito de Viana do Castelo (sub-

região do Minho Lima) para a realidade da pobreza e da exclusão social, mais 

concretamente no distrito de Viana do Castelo. 

Descrição O Projecto Movimento GADAP abrange diversas iniciativas. Uma das iniciativas, 

eventualmente mais dirigida aos jovens, mas que pode ser dirigida a toda a 

população independentemente da idade, consiste numa dramatização, intitulada “O 

Som da Desigualdade”, durante a qual é simulada a repartição da riqueza por 5 

famílias (que representam a população). No decurso da representação, em que 

atuarão as alunas da Escola Secundária de Monserrate (de um curso profissional), 

o público é confrontado com o processo de distribuição desigual da riqueza. Esta 

representação visa reforçar a ideia da necessidade da democracia e da existência 

de um modelo económico e social que previna as desigualdades sociais e o 

crescimento da injustiça e da pobreza. 

Objetivo Geral Informar, sensibilizar e mobilizar a população, particularmente os jovens, para a 

luta contra a desigualdade, a pobreza e a exclusão social (informação e formação 

da população mais jovem sobre as causas da pobreza e da desigualdade na 

distribuição da riqueza e sobre a necessidade da criação de um modelo social mais 

democrático que permita o equilíbrio social, não permitindo a existência da extrema 

pobreza na sociedade. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

- Informar e sensibilizar a população em geral, mas particularmente os jovens, 

sobre a realidade económica e social do Minho Lima, e lançar um apelo para o 

imprescindível aumento das qualificações que permita o consequente aumento da 

produtividade e do rendimento, e também para a necessidade de uma distribuição 

mais justa da riqueza por todos os habitantes. 

- Mobilizar a população para a luta contra a desigualdade, a pobreza e a exclusão 

social, convidando os participantes a integrar o GADAP, tentando criar um 

compromisso pessoal na luta contra a pobreza, luta contra a pobreza que para ter 

resultados terá de ser coletiva. 

- Divulgar as iniciativas nos mais diversos meios de comunicação social e na 

internet (facebook, etc,) 



     Plano de Atividades  2013 

 

EAPN Portugal / Viana do Castelo 

Avenida Rocha Paris, 103 – 4900/887 Telefone: 258 817 034  

Correio Eletrónico: vianadocastelo@eapn.pt 

9 

- Abranger 1000 destinatários 

Destinatários Alunos e professores das escolas secundárias do distrito 

População em geral 

Pessoas em situação de pobreza/dificuldade 

Metodologia e 

Planeamento 

A representação, como referido, compete ás alunas da turma. A introdução e o 

convite ao voto nas “eleições” que acontecem durante a representação, bem como 

a mensagem final são competência Do profissional da EAPN Viana Castelo. 

Parceiros Escola Secundária Monserrate, GAF, Municípios, Escolas 

secundárias/profissionais,  

Cronograma Todo o ano (excetuo férias escolares) 

Local de realização Espaços públicos/privados (escolas, teatros, etc.) 

Indicadores de 

desempenho 

- Nº de amigos no “facebook”, 

- Nº de pessoas envolvidas na realização da iniciativa 

- Nº de assinaturas na Declaração “Por um Portugal + Justo” 

- Nº de apresentações da Peça “O Som da desigualdade” 

- Nº de apresentações da Peça “O Som da desigualdade” (fora do distrito) 

- Nº de apresentações da Peça “O Som da desigualdade” (no distrito) 

- Nº de pessoas abrangidas/destinatários 

Avaliação Inquéritos de satisfação/avaliação 

 

Atividade 4.1.2 Projecto MOVIMENTO GADAP (Grupo de Ação Directa Anti Pobreza) 

+ IGUALDADE, MELHOR SOCIEDADE 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 1 - Sensibilizar e informar a população (particularmente os mais jovens), e 

os agentes económicos, sociais e políticos do distrito de Viana do Castelo (sub-

região do Minho Lima) para a realidade da pobreza e da exclusão social, mais 

concretamente no distrito de Viana do Castelo. 

Descrição Projecto de intervenção social, que apresenta uma proposta muito concreta: taxar 

mais os ricos, e aliviar a carga fiscal sobre a maioria da população, que vive do seu 

trabalho ou das suas pensões de reforma. A equipa do projeto Movimento GADAP 

(alunas) realiza inquéritos de rua com questões relacionadas com a política fiscal 

que deveria ser implementada. 

Nota: dinamização de uma apresentação de resultados preliminares do inquérito no 

2º semestre 2013. 

Objetivo Geral Informar, sensibilizar e mobilizar a população, particularmente os jovens, para a 

luta contra a desigualdade, a pobreza e a exclusão social (informação e a formação 



     Plano de Atividades  2013 

 

EAPN Portugal / Viana do Castelo 

Avenida Rocha Paris, 103 – 4900/887 Telefone: 258 817 034  

Correio Eletrónico: vianadocastelo@eapn.pt 

10 

da população mais jovem sobre as causas da pobreza e da desigualdade na 

distribuição da riqueza e sobre a necessidade da criação de um modelo social 

democrático que permita o equilíbrio social, que não permita a existência da 

extrema pobreza na sociedade. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

 

 

 

- Mobilizar a população para a luta contra a desigualdade, a pobreza e a exclusão 

social, convidando os participantes a integrar o GADAP, tentando criar um 

compromisso pessoal na luta contra a pobreza, que para ter resultados terá de ser 

coletiva. 

- Divulgar as iniciativas nos mais diversos meios de comunicação social e na 

internet (facebook, etc.,) 

- Realizar 1000 inquéritos de rua 

Destinatários Alunos e professores das escolas secundárias do distrito 

População em geral 

Pessoas em situação de pobreza/dificuldade 

Metodologia e 

Planeamento 

Definição do local para aplicação dos inquéritos 

Aplicação dos inquéritos (escolas, rua, etc.) 

Parceiros Escola Secundária Monserrate, Municípios, Escolas secundárias/profissionais, 

espaços públicos/privados  

Cronograma Todo o ano (excetuo férias escolares) 

Local de realização Espaços públicos/privados  

Indicadores de 

desempenho 

- Nº de inquéritos 

- Nº de pessoas envolvidas 

- Nº de relatórios efetuados 

Avaliação Relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.3 Projecto MOVIMENTO GADAP (Grupo de Ação Directa Anti Pobreza) 

ACTIVAR A ESPERANÇA 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 2 - Promover a participação social e cívica dos cidadãos em situação de 

pobreza/exclusão e de cidadãos com algum nível de 

incapacidade/deficiência/dependência. 

Descrição/Contextualização Organização de ações de formação e de informação para públicos com dificuldades 

de inserção no mercado de trabalho, para aprofundar conhecimentos e desenvolver 

competências profissionais e relacionais, tendo em vista uma melhor adaptação ao 

mercado laboral e o reforço da sua empregabilidade. 

Objetivo Geral Formação e informação de cidadãos com dificuldades de inserção no mercado de 
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trabalho 

Aprofundar conhecimentos e desenvolver competências profissionais e relacionais, 

tendo em vista uma melhor adaptação ao mercado laboral e reforço da sua 

empregabilidade. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Construir um Currículo Profissional / Carta de Apresentação/Motivação que 

objectivamente permita aceder ao mercado de trabalho 

Marketing pessoal para a empregabilidade 

Atitude e postura dos candidatos a emprego durante a entrevista de recrutamento e 

seleção 

Destinatários Pessoas em situação de pobreza e de exclusão social / desempregados de 

longa/muito longa duração e com muito difícil empregabilidade 

Metodologia e 

Planeamento 

A formadora é uma especialista em Recursos Humanos da RANDSTAD, que tem 

uma experiência extremamente útil para partilhar com estes cidadãos que estão em 

desemprego de longa duração. 

Parceiros RANDSTAD Viana do Castelo 

Cronograma Fevereiro / Setembro 2013 

Local de realização Sala de formação da EAPN Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

- Nº de pessoas envolvidas 

- Nº de ações desenvolvidas 

- Nº. de parceiros envolvidos 

Avaliação Relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.4 Projecto Movimento GADAP (Grupo de Ação Directa Anti Pobreza) 

DEBATES “Portugal e o futuro…” 

Objetivo(s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania 

Objetivo(s) Anual(ais) Objetivo 1 - Sensibilizar e informar a população (particularmente os mais jovens), e 

os agentes económicos, sociais e políticos do distrito de Viana do Castelo (sub-

região do Minho Lima) para a realidade da pobreza e da exclusão social, mais 

concretamente no distrito de Viana do Castelo. 

Descrição Dois debates sobre a atual situação económica e social nacional. A realização 

destes debates vem no seguimento de outros já realizados anteriormente, e têm 

sempre como objectivo informar e esclarecer os destinatários sobre a actual 

situação social e económica e reforçar a ideia de que é necessária a mobilização e 

a participação de todos os cidadãos na resolução dos problemas, a nível local, 

nacional e até global. Assim, ao convidar estes especialistas, e promovendo os 

debates no local onde estão os destinatários, nomeadamente nas escolas, 
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pretendemos levar a informação e, sempre que possível, eventuais soluções. 

Objetivo Geral O objetivo é a participação social e cívica dos jovens estudantes das escolas, 

através de debates, que, por um lado, apelem ao seu envolvimento na luta contra a 

pobreza e a exclusão social, e, por outro, que os informem sobre os principais 

desafios que se colocam atualmente ao distrito e a Portugal. 

Objetivos Específicos 1.Informar o público, preferencialmente os jovens, sobre a situação social e 

económica local e nacional 

2.Sensibilizar o público, preferencialmente os jovens, para a necessidade de 

mudança do modelo de desenvolvimento 

3.Mobilizar o público, preferencialmente os jovens, para uma intervenção 

democrática de cidadania na defesa dos direitos humanos (nomeadamente sociais, 

económicos e culturais) 

Destinatários Estudantes e Professores/as das Escolas Secundárias/População em geral 

Metodologia e 

Planeamento 

O projeto Movimento GADAP resulta de uma estreita parceria entre a EAPN Viana 

do Castelo e a ESM (Escola Secundária de Monserrate) de Viana do Castelo. O 

projeto é desenvolvido com uma turma (turma de um curso profissional), e são 

realizadas diversas atividades (debates, representação “Som da Desigualdade”, 

sondagem de rua “+ Igualdade, Melhor Sociedade”, …). Vão ser convidados 2 

especialistas nas questões sociais e económicas (Dr. Carvalho da Silva e o 

Professor Carlos Farinha Rodrigues) 

Parceiros ESM (Escola Secundária de Monserrate)  

Cronograma Março / Maio 2012 

Local de realização Escola Secundária de Monserrate (Viana do Castelo) 

Indicadores de 

execução 

Nº de alunos envolvidos:  

Nº. de elementos envolvidos (do CCL):  

Nº de professores presentes:  

Avaliação Relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.5 Projecto “Conhecer o futuro a partir da escola” 

 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 6 - Reforçar, a componente de investigação da EAPN Portugal 

consolidando o seu papel como entidade de referência nas áreas da pobreza e da 

exclusão social. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz á pobreza e á exclusão social. 

Descrição Promover a coresponsabilidade no bem-estar e na coesão social, tendo em 

consideração a vontade e o potencial de cada indivíduo. Aplicação nas escolas 



     Plano de Atividades  2013 

 

EAPN Portugal / Viana do Castelo 

Avenida Rocha Paris, 103 – 4900/887 Telefone: 258 817 034  

Correio Eletrónico: vianadocastelo@eapn.pt 

13 

secundárias da metodologia SPIRAL promovida pelo Conselho da Europa, tentando 

perceber quais as prioridades dos jovens ao nível das políticas públicas.  

Objetivo Geral Aprofundar o conhecimento das perceções sociais e económicas dos jovens do 

concelho de Viana do Castelo e o seu sentimento de bem – estar/mal-estar. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Aplicar a metodologia ao maior número possível de alunos e profissionais da ESM. 

Conhecer as perceções de bem-estar/mal-estar dos alunos e profissionais da ESM  

Definição de iniciativas de acordo cm resultados obtidos 

Destinatários Jovens estudantes, professores, funcionários (comunidade educativa) 

Metodologia e 

Planeamento 

SPIRAL (metodologia SPIRAL promovida pelo Conselho da Europa)  

São constituídos grupos homogéneos, representativos da população que queremos 

atingir (grupo homogéneo de alunos, de professores, de funcionários). Estes grupos 

são trabalhados com a metodologia SPIRAL e depois são feitas reuniões de 

devolução dos resultados. O objetivo final é extrair destes grupos projetos ou 

iniciativas de melhoria da vida dentro da escola. 

Parceiros Escola Secundaria Monserrate (numa 1ª fase) 

Outras escolas secundárias do concelho de Viana do Castelo (numa fase posterior) 

Cronograma Todo o ano 2013 

Local de realização Escola Secundaria Monserrate 

Outras escolas secundárias do concelho de Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de grupos homogéneos constituídos 

Nº de alunos envolvidos 

Nº. de professores envolvidos 

Nº de sessões desenvolvidas 

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.6 Celebração do Dia Internacional para a Erradicação da Miséria (17 Outubro) 

“Para acabar com a miséria, e se fosse eu que mandasse…fazia isto:” 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 1 - Sensibilizar e informar a população (particularmente os mais jovens), e 

os agentes económicos, sociais e políticos do distrito de Viana do Castelo (sub-

região do Minho Lima) para a realidade da pobreza e da exclusão social, mais 

concretamente no distrito de Viana do Castelo. 

Descrição/Contextualização 

 

 

Celebração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 Outubro) 

“Para acabar com a miséria, e se fosse eu que mandasse…fazia isto:” 

Esta iniciativa pretende recolher contributos espontâneos da população, em local 

central da cidade (por ex. Praça da República, Viana Castelo). Vão ser convidadas 
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escolas do ensino básico e secundário e IPSS´s, de forma a concentrar estes 

cidadãos para que possam expressar, num cartaz, as suas opiniões, desejos, 

expectativas, em resposta à questão “Para acabar com a miséria, e se fosse eu 

que mandasse…fazia isto:” 

Haverá música e um grupo de bombos, e naturalmente as alunas do curso de 

animação sociocultural que integram o projecto para fazer a animação, estando 

disponível um microfone para quem quiser partilhar a sua perspectiva sobre a 

pobreza e a exclusão social.  

No final, e como geralmente acontece e tem sido habitual neste género de 

iniciativas promovidas no âmbito do projecto Movimento GADAP, a equipa de 

animação promove uma Corrente Humana que ligue os participantes, e que em 

uníssono e em voz alta proclamem o “slogan” do Movimento GADAP:  

(“1% - rico = 99% - pobre”). 

Objetivo Geral Mobilizar a população para as questões da pobreza e da desigualdade social. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

- Reunir 500 opiniões/frases em resposta á questão “Para acabar com a miséria, e 

se fosse eu que mandasse…fazia isto:” 

- Divulgar as iniciativas nos mais diversos meios de comunicação social e na 

internet (facebook, etc.,) 

Destinatários Crianças, Jovens, População em geral 

Metodologia e 

Planeamento 

Articulação entre as diversas entidades parceiras 

Parceiros Município de Viana do Castelo; ESM; GAF; IPSS/ONG 

Cronograma Outubro 2013 

Local de realização Viana do Castelo (Praça da República) 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de participantes  

Nº de opiniões / frases recolhidas 

Nº de assinaturas na Declaração “Por um Portugal+ Justo” 

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.7 Debate sobre as consequências da crise económica no distrito de Viana do Castelo 

 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz á pobreza e á exclusão social. 

Descrição/Contextualização Debate sobre as consequências da crise económica no distrito de Viana do Castelo 

Objetivo Geral Informar e sensibilizar a população sobre as consequências da crise económica na 
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população do distrito de Viana do Castelo 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Informar e sensibilizar a população sobre as consequências da crise económica na 

população do distrito de Viana do Castelo 

Destinatários População em geral; jovens estudantes do ensino secundário e do ensino superior 

(IPVC) 

Metodologia e 

Planeamento 

Realização de um debate entre representantes de diversas áreas: da área social, 

(IPSS), da área empresarial (AEVC), da área sindical (USVC), da área da 

educação (IPVC) e um representante político distrital (CIM).  

Parceiros Município Viana do Castelo; IPVC, IPSS, AEVC, USVC, CIM 

Cronograma Abril 2013 

Local de realização Viana do Castelo (local a definir) 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de participantes 

Nº. de oradores envolvidos 

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.8 Participação no V Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 3 - Definir e implementar uma estratégia de “lobby” político que tenha em 

vista um impacto efetivo da Organização na definição das políticas sociais e no 

combate à pobreza e exclusão social. 

Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 2 - Promover a participação social e cívica dos cidadãos em situação de 

pobreza/exclusão. 

Descrição/Contextualização Enviar a delegação composta por 5 elementos do CCL (Conselho Consultivo Local) 

do Núcleo Distrital de Viana do Castelo.  

Objetivo Geral Promover a emancipação e a participação de grupos sociais desfavorecidos na 

discussão sobre as questões da pobreza e da exclusão social e das medidas de 

política social  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

- Preparar os participantes para o Fórum Nacional  

- Participação de 4 elementos do CCL do Núcleo de Viana do Castelo 

Destinatários Elementos do CCL da EAPN Viana do Castelo 

Metodologia e 

Planeamento 

Reuniões de preparação da delegação, para o Fórum, tendo presente a temática 

selecionada e as metodologias definidas.  

Parceiros Não aplicável  

Cronograma Outubro 2013 

Local de realização A definir 
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Indicadores de 

desempenho 

Nº de elementos da delegação de Viana do Castelo  

Nº de reuniões de preparação do fórum  

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.9 Workshop sobre o Terceiro Sector 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz á pobreza e à exclusão social. 

Descrição/Contextualização A realização do “Workshop” sobre o Terceiro Sector surgiu da importância de 

abordar as questões da qualidade e da sustentabilidade das organizações sociais 

no distrito de Viana do Castelo, no sentido de responder também às necessidades 

que estas organizações vivenciam diariamente. Considera-se pertinente abordar 

igualmente a questão da inovação social.  

Objetivo Geral Promover o debate sobre a atual situação das instituições do 3º sector e as 

perspectivas de futuro para a resposta social, particularmente numa altura de crise 

económica severa. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

- Envolver um mínimo de 20 participantes das IPSS distritais 

Destinatários Municípios; IPSS/ONG; Redes Sociais concelhias; CIM 

Metodologia e 

Planeamento 

A definir  

Parceiros Município Viana do Castelo; IPSS 

Cronograma Setembro 2013 

Local de realização Viana do castelo (a definir) 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de participantes 

Nº. de oradores envolvidos  

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.10 Realização de um evento Regional Norte – Sustentabilidade 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz á pobreza e á exclusão social. 

Descrição/Contextualização Atendendo às necessidades identificadas junto do Terceiro Sector, inclusive junto 
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dos nossos associados, pareceu oportuno a realização de uma iniciativa conjunta 

sobre a temática. Assim, a definição desta ação será de caracter regional, cabendo 

ao Núcleo Regional Norte (Núcleos de Aveiro, Braga, bragança, Porto, Viana do 

Castelo e Vila Real).  

Objetivo Geral Promover o debate sobre a atual situação das instituições do 3º sector da região 

Norte e quais as perspectivas de futuro em termos de sustentabilidade 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

A definir  

Destinatários Técnicos e dirigentes de IPSS’s/ONG 

Metodologia e 

Planeamento 

A atividade será definida em conjunto com os parceiros, tendo presente a 

abordagem a diversas temáticas diretamente relacionadas com a sustentabilidade 

das Organizações Sem Fins Lucrativos, convidando para o efeito dinamizadores 

com “know-how” na área.  

Parceiros Núcleos distritais da EAPN Portugal da região Norte 

Cronograma A definir 

Local de realização A definir 

Indicadores de 

desempenho 

- Nº de participantes 

- Nível de satisfação com os aspetos organizativos  

- Nível de satisfação com os conteúdos  

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.11 “Workshop” sobre participação (EAPN Viana Castelo / EAPN Braga / EAPN Galiza) 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz à pobreza e à exclusão social. 

Descrição/Contextualização Pretende-se que a iniciativa, a desenvolver em parceria com o Núcleo de Viana da 

EAPN Portugal e a EAPN Galiza, vá ao encontro de um dos objetivos do Ano 

Europeu dos Cidadãos 2013: “Aumentar a sensibilização para a forma como os 

cidadãos podem beneficiar dos direitos e políticas da UE e estimular a sua 

participação ativa no processo de elaboração das políticas da União”. Portanto a 

iniciativa será enquadrada no assinalar do referido Ano Europeu. 

Objetivo Geral Os objetivos passam pelo intercâmbio e divulgação de boas práticas de 

participação ativa dos cidadãos na definição das políticas públicas, desde o nível 

mais macro (europeu) ao nível mais micro (concelhio).  

Objetivos Específicos - Sensibilizar para a importância da participação dos cidadãos na definição de 
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(Metas) políticas públicas. 

- Dar a conhecer “boas práticas” de participação desenvolvidas nos diversos 

territórios. 

- Incentivar a implementação de mecanismos e estratégias de participação social e 

cívica, em particular, ao nível do combate à pobreza e exclusão social, numa 

perspetiva multidimensional e multissectorial. 

Destinatários IPSS/ONG; Entidades públicas/privadas; população em geral 

Metodologia e 

Planeamento 

A realização desta iniciativa implicará a realização de reuniões conjuntas, a divisão 

de tarefas e de responsabilidades pelas entidades parceiras. O formato da iniciativa 

(workshop, fórum, colóquio, etc.) será definido igualmente em conjunto. 

Parceiros EAPN Braga / EAPN Galiza 

Cronograma Junho 

Local de realização A definir 

Indicadores de 

desempenho 

N.º de participantes 

N.º de Oradores 

Nível de satisfação dos participantes relativamente aos conteúdos apresentados 

Nível de satisfação dos participantes relativamente aos aspetos organizativos  

Avaliação Aplicação de questionário de avaliação de reação aos participantes, no final da 

iniciativa 

 

Atividade 4.1.12 Projeto Saberes Partilhados  

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo 5 - Continuar a apostar na promoção de projetos nacionais e 

transnacionais em áreas de intervenção relacionadas com a pobreza e exclusão 

social. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz à pobreza e à exclusão social. 

Descrição/Contextualização Esta atividade integra a celebração do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 

Solidariedade entre gerações (2012), decorrentemenre de uma proposta de 

parceria da Ajudaris. O projeto encontra-se em operacionalização no âmbito do 

Núcleo Regional do Norte da EAPN Portugal, integrando, por isso, os seis Núcleos 

Distritais que o compõem e a sua inscrição no presente plano visa a finalização das 

suas atividades.  

Objetivo Geral Promover a partilha de saberes entre gerações através da recolha, sistematização, 

compilação e divulgação de histórias sobre os saberes tradicionais que existem nas 

comunidades locais e que fazem parte das vivências de diferentes gerações.  
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Objetivos Específicos 

(Metas) 

- Sensibilizar as novas gerações para a importância do conhecimento adquirido ao 

longo da vida. Todas as pessoas são válidas, têm conhecimento e saberes que 

devem ser transmitidos e preservados.  

- Promover a solidariedade intergeracional e a aprendizagem mútua a partir das 

experiências de vida das pessoas idosas.  

- Fomentar a disseminação e a valorização dos saberes tradicionais, assim como 

da cultura local. 

- Contribuir para a criação de espaços de participação efetiva das pessoas idosas.  

- Desconstruir representações negativas sobre as pessoas idosas e sobre o 

envelhecimento. 

Destinatários Idosos e Jovens  

Metodologia e 

Planeamento 

O Núcleo de Viana do Castelo irá planear em colaboração com os Núcleos do 

Norte. No entanto, cada núcleo terá de identificar dois idosos (uma mulher e um 

homem) para serem entrevistados.  

Parceiros Ajudaris e o Instituto multimédia do Porto 

Cronograma 1º Semestre 2013 

Local de realização Distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real  

Indicadores de 

desempenho 

Nº de entrevistas realizadas  

Nº. de entrevistas tratadas 

Nº. de instituições parceiras 

Avaliação Avaliação qualitativa 

 

Atividade 4.1.13 CDI – Centro de Documentação e Informação 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz á pobreza e á exclusão social. 

Descrição/Contextualização Centro de recursos com publicações relacionadas com as questões da pobreza e 

da exclusão social  

Objetivo Geral Divulgar informação atualizada e de interesse para as instituições e o público em 

geral, de modo a promover a atualização constante de conhecimentos por parte 

dos agentes sociais 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

- Responder às solicitações de informação; 

- Reforçar a oferta de material bibliográfico existente, mediante angariação de 

novas publicações; 

- Divulgar regularmente informação de interesse via correio eletrónico. 

Destinatários Pessoas em situação de fragilidade económica e social; população em geral; 
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Associados e outras organizações sem fins lucrativos de ação social, Entidades 

públicas e Privadas 

Metodologia e 

Planeamento 

Aquisição/troca de publicações e acesso das publicações ao público; envio por 

correio eletrónico de informação  

Parceiros Instituições públicas /privadas 

Cronograma Todo o ano 

Local de realização Gabinete da EAPN Portugal/Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de publicações entradas/saídas 

Nº. de solicitações 

Avaliação Relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.14 Realização de reuniões com os associados  

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 3 - Definir e implementar uma estratégia de “lobby” político que tenha em 

vista um impacto efetivo da Organização na definição das políticas sociais e no 

combate à pobreza e exclusão social. 

Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz á pobreza e á exclusão social. 

Descrição/Contextualização Reunir periodicamente com os associados para intercâmbio de informação, 

formação e reflexão sobre os temas da pobreza e da exclusão social e do contexto 

de desenvolvimento económico-social do distrito  

Objetivo Geral Reunir periodicamente os associados para intercâmbio de informação, reflexão e 

discussão de ações  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Realizar 6 reuniões de associados ao longo do ano  

Destinatários Instituições associadas da EAPN Portugal e outras instituições mesmo que não 

associadas 

Metodologia e 

Planeamento 

É sempre convidado um orador qualificado para tratar o tema principal em agenda. 

As instituições são convidadas por carta porque consideramos ser a melhor forma 

de convite. São convidadas em média 40 instituições (associadas/não-associadas). 

Parceiros Instituições associadas/não-associadas da EAPN Portugal (pertencentes ao distrito 

de Viana do Castelo. 

Cronograma Fevereiro/ Abril/ Junho/ Setembro/ Outubro/ Novembro  

 

Local de realização Gabinete da EAPN Portugal/Viana do Castelo 
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Indicadores de 

desempenho 

Nº de reuniões realizadas 

Nº de total de participantes 

Nº. médio de participantes nas reuniões 

Nº de participantes técnicos  

Nº. de participantes dirigentes 

Nº. de atas realizadas  

Avaliação Relatório de avaliação 

 

4.2 Formação 

Atividade 4.2.1 Ação de formação Intervenção com famílias em situação difícil 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 3 - Promover a formação dos agentes de intervenção social no distrito 

(técnicos e dirigentes de IPSS e de outras instituições sociais), através da 

realização de ações de formação que vão de encontro às necessidades 

diagnosticadas. 

Descrição/Contextualização 24 horas de formação: Intervenção com famílias em situação difícil 

Pretende-se com a organização desta ação apoiar as instituições que trabalham 

com a população idosa/infantil/juvenil, na construção, monitorização e avaliação 

dos planos individuais. 

Objetivo Geral Promover a qualificação da intervenção social no distrito e o aprofundamento de 

conhecimentos e a aquisição de competências profissionais; 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Realizar 24 horas de formação;  

Abranger um mínimo de 10 formandos 

Destinatários Técnicos e dirigentes de organizações sem fins lucrativos de solidariedade social 

Metodologia e 

Planeamento 

A ação será planeada em articulação com o formador/a. Prevê-se a elaboração de 

um Plano de formação. 

Parceiros Município de Viana do Castelo 

Cronograma Março 2013 

Local de realização Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de horas executadas 

Nº de formandos 

Nº de desistências 

Nº. de certificados emitidos  

Nível de concretização das expectativas dos formandos  

Nível de satisfação com a estrutura global da formação  
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Avaliação Inquéritos de avaliação de reação aos formandos e ao formador/a 

 

Atividade 4.2.2 Ação de formação sobre Sustentabilidade das IPSS / ONG (financiamento e 

gestão) 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 3 - Promover a formação dos agentes de intervenção social no distrito 

(técnicos e dirigentes de IPSS e de outras instituições sociais), através da 

realização de ações de formação que vão de encontro às necessidades 

diagnosticadas. 

Descrição/Contextualização 24 horas de formação: Sustentabilidade das IPSS / ONG (financiamento e gestão) 

Objetivo Geral Promover a qualificação da intervenção social no distrito e o aprofundamento de 

conhecimentos e a aquisição de competências profissionais; 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Promover o aprofundamento de conhecimentos e a aquisição de competências 

profissionais;  

Realizar 24 horas de formação;  

Abranger um mínimo de 10 formandos 

Destinatários Técnicos e dirigentes de organizações sem fins lucrativos de solidariedade social 

Metodologia e 

Planeamento 

A ação será planeada em articulação com o formador/a. Prevê-se a elaboração de 

um Plano de formação 

Parceiros Município de Viana do Castelo 

Cronograma Abril 2013 

Local de realização Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de horas executadas 

Nº de formandos 

Nº de desistências 

Nº. de certificados emitidos  

Nível de concretização das expectativas dos formandos  

Nível de satisfação com a estrutura global da formação  

Avaliação Inquéritos de avaliação de reação aos formandos e ao formador/a  

 

4.3 Investigação e projetos 

Atividade 4.3.1 Conselho Consultivo Local 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 
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Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 2 - Promover a participação social e cívica dos cidadãos em situação de 

pobreza/exclusão e de cidadãos com algum nível de 

incapacidade/deficiência/dependência. 

Descrição/Contextualização O CCL (Conselho Consultivo Local) do Núcleo Distrital de Viana do Castelo é um 

órgão consultivo de nível distrital constituído por pessoas que vivem ou viveram em 

situação de pobreza ou que têm interesse na questão da pobreza e exclusão 

social. Este grupo tem um papel cada vez mais relevante nas atividades do núcleo 

e é constituído neste momento por 5 elementos, que colaboram de forma muito 

regular no desenvolvimento das atividades. 

Objetivo Geral Ouvir, conhecer, perceber e aprender as diferentes realidades vividas pelas 

pessoas que têm uma experiência directa da situação de pobreza e exclusão 

social. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Participação regular dos elementos deste CCL, para que se integrem o mais 

possível nas atividades desenvolvidas  

Destinatários Cidadãos em situação de pobreza/exclusão social ou que tenham interesse no 

problema 

Metodologia e 

Planeamento 

Reuniões regulares, planeamento, execução e avaliação de ações 

Parceiros Não aplicável 

Cronograma Todo o ano 

Local de realização Diferentes locais 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de participantes 

Nº. de reuniões realizadas 

Nº. de ações desenvolvidas 

Nº de ações em que participam  

Avaliação Relatório de avaliação 

 

 

Atividade 4.3.2 Atualização do estudo de caracterização do distrito de Viana Castelo 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 6 – Reforçar, a componente de investigação da EAPN Portugal 

consolidando o seu papel como entidade de referência nas áreas da pobreza e da 

exclusão social. 
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Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz á pobreza e á exclusão social. 

Descrição/Contextualização Atualização de dados económicos e sociais ao nível da NUT III Minho Lima 

Objetivo Geral Manter uma base de dados de fácil acesso (um BI da sub-região do Minho Lima), 

com os principais indicadores sociais e económicos ao nível da NUT III Minho Lima 

(distrito de Viana do Castelo) 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Manter uma base de dados de fácil acesso com os principais indicadores sociais e 

económicos ao nível da NUT III Minho Lima (distrito de Viana do Castelo) 

 

Destinatários IPSS/ONG; Entidades públicas/privadas; população em geral 

Metodologia e 

Planeamento 

Recolha e tratamento de dados estatísticos e posterior integração numa base de 

dados para consulta  

Parceiros Não aplicável 

Cronograma Todo o ano 

Local de realização Núcleo Distrital de Viana do Castelo da EAPN Portugal  

Indicadores de 

desempenho 

Nº de indicadores recolhidos e tratados 

Nº de solicitações  

Avaliação Avaliação do processo e do produto  

 

Atividade 4.3.3 Colaboração/ Participação na Rede Social de Viana do Castelo  

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 3 - Definir e implementar uma estratégia de “lobby” político que tenha em 

vista um impacto efetivo da Organização na definição das políticas sociais e no 

combate à pobreza e exclusão social. 

Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 - Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz à pobreza e à exclusão social. 

Descrição/Contextualização O núcleo faz parte da Rede Social de Viana do Castelo, tendo colaborado na 

dinamização da mesma. Em 2013, pretende-se continuar este trabalho de 

colaboração.  

Objetivo Geral Participar na Rede Social de Viana do Castelo  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

- Participar nas reuniões de CLAS 

- Apoiar ações a realizar no concelho  

Destinatários IPSS/ONG; Entidades públicas/privadas;  

Metodologia e 

Planeamento 

Reuniões trimestrais a convite do presidente do CLAS Viana do Castelo 
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Parceiros Entidades que integram a Rede Social de Viana do Castelo  

Cronograma Trimestral 

Local de realização Instalações municipais- Viana do Castelo  

Indicadores de 

desempenho 

Nº de reuniões  

Avaliação Relatório de avaliação 

 

Atividade 4.3.4 Colaboração/ Participação na Plataforma Supra Concelhia da Rede Social Viana do 

Castelo  

Objetivo (s) Estratégico (s) Objetivo 3 - Definir e implementar uma estratégia de “lobby” político que tenha em 

vista um impacto efetivo da Organização na definição das políticas sociais e no 

combate à pobreza e exclusão social. 

Objetivo 4 - Estruturar ações/projetos de carácter localizado, dinamizando as 

sinergias locais e a promoção da cidadania. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 5 – Promover o trabalho em rede e em parceria no sentido de obter um 

combate eficaz á pobreza e á exclusão social. 

Descrição/Contextualização O Núcleo distrital de Viana do Castelo integra a Plataforma Supra Concelhia da 

Rede Social de Viana do Castelo, tendo colaborado na dinamização da mesma. Em 

2013, pretende-se continuar este trabalho de colaboração. No entanto, esta 

Plataforma Supra Concelhia da Rede Social de Viana do Castelo tem estado 

inativa, não tendo havido reuniões no 2º semestre de 2012. A Plataforma Supra 

Concelhia da Rede Social de Viana do Castelo poderá ser integrada (ou 

substituída) pela CIM Alto Minho (Comunidade Intermunicipal).  

Objetivo Geral Participar na Plataforma Supra Concelhia da Rede Social de Viana do Castelo 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

- Participar nas reuniões de Plataforma Supra Concelhia da Rede Social de Viana 

do Castelo 

- Apoiar ações a realizar no concelho  

Destinatários IPSS/ONG; Entidades públicas/privadas;  

Metodologia e 

Planeamento 

Reuniões periódicas a convite do diretor do CDSS Viana do Castelo (foi assim até 

2012, sendo que neste momento é incerta o funcionamento desta Plataforma Supra 

Concelhia da Rede Social de Viana do Castelo. 

Parceiros Entidades que integram a Plataforma Supra Concelhia da Rede Social de Viana do 

Castelo  

Cronograma Sem informação 

Local de realização Sem informação 

Indicadores de Nº de reuniões  
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desempenho 

Avaliação Relatório de avaliação 

 

4.4 Outras atividades 

Outras ações / atividades  

Ação 4.4.1 Estruturas de dinamização e funcionamento da EAPN Portugal 

Atividade 4.4.1.1 Reuniões do Núcleo Regional do Norte da EAPN Portugal 

Atividade 4.4.1.3 Reuniões nacionais da equipa técnica da EAPN Portugal 

Ação 4.4.2 Planeamento e avaliação 

Atividade 4.4.2.1 Relatório de Atividades 2012 

Atividade 4.4.2.2 Relatórios de Atividades (semestral, trimestrais de Monitorização de 

Atividades, relatórios de atividades específicas 

Atividade 4.4.2.5 Plano de Formação de 2013 

Atividade 4.4.2.6 Plano de Atividades de 2014 

Ação 4.4.3 Ações desenvolvidas com outras entidades 

Atividade 4.4.3.1 Colaboração com o Movimento Apoio Famílias e com o Município Viana 

castelo para atribuição de vales sociais 

 

5. Metodologia 

O trabalho desenvolvido no Núcleo Distrital de Viana do Castelo tenta, sempre que possível, basear-se na 

participação das pessoas que vivem em situação de pobreza/ exclusão e nas instituições. Assenta igualmente, 

sempre que possível, nos princípios do trabalho em rede e de parceria, no mainstreaming (entendimento da luta 

contra a pobreza e exclusão social enquanto estratégia transversal a todas as medidas e políticas), na inovação e 

numa forte aposta na investigação e no conhecimento da realidade social e económica do distrito. 

As atividades são desenvolvidas a nível local junto das diversas instituições, desde escolas, municípios, 

organizações sem fins lucrativos, das estruturas governamentais e políticas com responsabilidades ao nível das 

políticas sociais e da sociedade em geral. As parcerias são estabelecidas com as entidades mais relevantes no 

processo de inclusão e de combate à pobreza/exclusão, designadamente com o Emprego, a Saúde, a Educação, 

a Habitação, a Ação social, entre outras. Destas parcerias, destacam-se, no âmbito das Entidades públicas: o 

CDSS de Viana do Castelo; o IEFP; a DREN Viana Castelo; as Autarquias; Juntas de Freguesia, etc. De referir 
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ainda a integração do Núcleo de Viana do Castelo na Plataforma supra concelhia do Minho Lima e no CLAS da 

Rede Social de Viana do Castelo. 

 

6. Recursos Humanos e Materiais  

a) Recursos Humanos 

1 Técnico – licenciado em Gestão e afeto a 100%. O Núcleo Distrital de Viana do Castelo conta ainda com a 

colaboração regular de voluntários.  

b) Recursos materiais e informáticos 

Um gabinete situado no edifício Vila Rosa, na cidade de Viana do Castelo, cedido pela C.M. de Viana do Castelo. 

Um computador com ligação a Internet e equipamento. 

O Núcleo Distrital da EAPN Portugal/Viana do Castelo tem estabelecida uma parceria formal com o município de 

Viana do Castelo e uma parceria com a ESM (Escola Secundária de Monserrate). 

O Núcleo Distrital de Viana do Castelo regista um total de 15 associados. Na seguinte tabela estão os associados 

da EAPN Portugal pelo distrito de Viana do Castelo: 

 

Quadro de associados da EAPN Portugal_Viana do Castelo 

INSTITUIÇÃO LOCALIDADE 

Centro Social e Paroquial de S. Pedro Vale Arcos de Valdevez 

Gabinete de Atendimento à Família Viana do Castelo 

Censo-Centro Social, Cultural e Recreativo de Messegães, Valadares e Sá Monção 

Centro Social e Paroquial de Nª. Sª. de Fátima Viana do Castelo 

Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca Ponte da Barca 

Associação dos Reformados e Pensionistas do Distrito de V. do Castelo Viana do Castelo 

APPACDM - Associação Port. Pais Amigos Cidadãos Dim. Mentais -V. Castelo Viana do Castelo 
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INSTITUIÇÃO LOCALIDADE 

Casa Caridade Nª. Sª. da Conceição Ponte de Lima 

Centro Social Paroquial de Deão  Deão 

Casa do Povo de Lanhelas Lanhelas 

Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez Arcos de Valdevez 

Associação Social e Cultural São Cosme e Damião de Podame Monção 

ACAPO - Delegação Viana do Castelo Santa Maria Maior 

Gisela Patrícia Rodrigues e Silva (individual) Darque 

Fátima Oliveira Pimenta (individual) Vila Franca 

 

No quadro, podemos ver que existem 13 associados em nome coletivo e 2 em nome individual (do género 

feminino). Relativamente aos associados em nome coletivo, existem 3 Centros Sociais e Paroquiais, 2 Santas 

Casas da Misericórdia, 1 Centro Social, Cultural e Recreativo, 1 Associação de Reformados e Pensionistas, 1 

Associação Social e Cultural, 1 APPACDM, 1 delegação da ACAPO, 1 Casa do Povo, o GAF (Gabinete de 

Atendimento à Família) e a Casa da Caridade Nª Sª da Conceição. O número de associados é reduzido quando 

comparado com outros distritos do país, o que reflete a tendência pouco associativa das IPSS’s distritais, uma 

vez que ao nível da CNIS (Confederação Nacional Instituições Sociais), o distrito de Viana do Castelo surge 

igualmente como o 2º distrito com menor número de associados. 

 



7. Cronograma 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Informação 

Projecto Movimento GADAP               

Projecto “Conhecer o futuro a partir da escola”             

17 Outubro 2013 - “Para acabar com a miséria, e se fosse eu que mandasse…fazia isto:”             

Debate sobre as consequências da crise económica no distrito de Viana do Castelo             

V Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Pobreza             

“Workshop” sobre o Terceiro Sector             

Funcionamento do CDI             

Realização de um evento Regional Norte – Sustentabilidade             

“Workshop” sobre participação (EAPN Viana Castelo / EAPN Braga / EAPN Galiza)             

Projecto Saberes Partilhados             

Realização de 6 reuniões com instituições associadas/não-associadas             

Formação 

Intervenção com famílias em situação difícil - 24 horas             

Sustentabilidade das IPSS / ONG (financiamento e gestão) – 24 horas             

Investigação 

Conselho Consultivo Local             

Atualização do estudo de caracterização do distrito de Viana Castelo             

Colaboração/ Participação na Rede Social Minho Lima             

Outras atividades 

Reuniões (Núcleo Regional Norte) / nacionais da EAPN / Planeamento e Avaliação de atividades             

Apoio a famílias em situação de pobreza (Movimento de Apoio a Famílias)             



8. Conta de exploração previsional / Orçamento 

 

ACÇÕES Montante 

(em euros) 

Receitas 

(em euros) 

 

INFORMAÇÃO   

1. Projecto “Movimento GADAP” 1500 - 

2. Projecto EAPN Viana Castelo/Braga e EAPN Galiza  500 - 

3. Celebração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 Outubro) 300 - 

4. Projecto Saberes Partilhados – Ajudaris  150 - 

5. CDI 50  

6. Debates sobre as consequências da crise económica no distrito de Viana do Castelo 400 - 

7. Reuniões do núcleo 100  

8. Workshops temáticos sobre o Terceiro Sector 400  

9. Núcleo Regional do Norte 300  

10. Encontro Regional 250  

SUB-TOTAL 3950 - 

FORMAÇÃO   

1. Ação de formação  1771,20  

SUB-TOTAL 1771,20 1000 

 INVESTIGAÇÃO   

3. Colaboração/ Participação na Rede Social Minho Lima  200 - 

4. Conselho Consultivo Local 500 - 

5. Grupo sobre as Comunidades Ciganas 400 - 

6. Projecto de investigação “Conhecer o futuro a partir da escola” 250 - 

SUB-TOTAL 1150  

TOTAL 6871,20 1000 


