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1. Introdução 

 

O Plano de Ação 2016 do Núcleo Distrital de Viana do Castelo da EAPN Portugal define um conjunto de acções 

no âmbito das suas áreas de atuação preferencial (informação, formação e investigação) em articulação com o 

Plano Estratégico da EAPN Portugal. 

As acções 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; 

 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 pelo Núcleo Distrital de Viana do Castelo; 

 A nível externo: 

 Instrumentos de planeamento das Redes Sociais Concelhias do distrito;  

 

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. 
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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 acções propostas assentam, como referido, no Plano Estratégico da EAPN Portugal, 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 na 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 

promove, 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. 

 

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 
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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 os principais aspetos 

para a compreensão da difícil situação da sub-região em termos de rendimento: i) baixa produtividade do 

trabalho/baixa qualificação dos trabalhadores / baixos salários e ii) o desemprego.  

 

2. Prioridades de nível distrital 

Em 2016, o Núcleo Distrital de Viana do Castelo da EAPN Portugal irá continuar a incidir a sua ação nas suas três 

vertentes estratégicas: a informação, a formação e a investigação. Na vertente de informação, serão realizadas 

diversas acções (Mesa Redonda sobre a protecção dos direitos humanos em Portugal: uma perspectiva a partir 

do Alto Minho); reuniões com diversas instituições do distrito; comemoração do Dia Internacional para a 

Erradicação da Pobreza; ações de informação no âmbito da iniciativa “Activar a Esperança”; um debate sobre o 

desperdício alimentar: boas práticas em Portugal e no distrito de Viana do Castelo, entre outras iniciativas).  

Na vertente da formação, serão realizadas 48 horas de formação nos seguintes temas: Angariação de fundos 

(“fundraising” e “crowdfunding”) (24 horas) e um ciclo de formação dirigida ao trabalho com crianças e jovens (24 

horas).  

Na vertente de investigação, pretende-se dar continuidade ao projecto Movimento GADAP, ao trabalho de 

investigação “Conhecer o futuro a partir da escola”, ao trabalho desenvolvido no âmbito do Conselho Consultivo 

Local e ao trabalho de actualização dos dados económicos e sociais no distrito de Viana do Castelo, entre outras 

ações. 

 

3. Áreas de atuação e objetivos anuais  

Tendo em conta as prioridades definidas para o distrito de Viana do Castelo, atendendo ao Plano Estratégico 

2016-2018 da EAPN Portugal, e atendendo aos recursos disponíveis, o Núcleo Distrital de Viana do Castelo tem 

para 2016 os seguintes objectivos: 

 

1. Sensibilizar e informar a população (particularmente os mais jovens) do distrito de Viana do Castelo para 

a realidade da pobreza e da exclusão social, desmistificando representações que possam existir.  

2. Promover a participação social e cívica dos cidadãos que vivenciam situações de pobreza e exclusão 

social.  

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 

principais dados estatísticos;  
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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. 

 

O Núcleo de Viana do Castelo pretende colaborar ao nível dos Eixos e Objectivos Estratégicos da organização 

para o Período 2016-2018:  

 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

 

P1 – Reforçar o papel da EAPN Portugal no território nacional e europeu, em termos de trabalho em rede e de 

combate à pobreza e exclusão social. 

 

P2 – Influenciar as decisões políticas e a opinião pública para a consecução da missão da EAPN Portugal. 

 

P3 – Reforçar a participação das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão Social capacitando-as para o 

exercício dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos. 

 

P4 – Reforçar a capacidade da EAPN Portugal enquanto entidade promotora da inovação social no combate à 

pobreza e exclusão social. 

 

P5 – Garantir a sustentabilidade económica da EAPN Portugal. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Prioridade 1 – Reforçar o papel da EAPN Portugal no território nacional e europeu, em termos de trabalho em 

rede e de combate à pobreza e exclusão social. 

Objectivo 1 – Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal garantindo o seu bom funcionamento e 

a sua representação a nível nacional, local e europeu. 

 Reforçar a participação das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social nas estruturas e 

órgãos de decisão da organização; 

 Reforçar parcerias estratégicas tendo em vista o reforço da capacidade de lobby da EAPN Portugal no 

combate à pobreza e à exclusão social. 
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Objetivo 2 – Reforçar o envolvimento dos associados na EAPN Portugal na estrutura da organização 

 Reforçar os sistemas de participação na EAPN e suas organizações; 

 Reforçar a coesão interna e a identidade da EAPN enquanto agente que defende a erradicação a pobreza 

e exclusão social. 

Prioridade 2 – Influenciar as decisões políticas e a opinião pública para a consecução da nossa missão 

Objetivo 3 – Influenciar os processos de decisão política para que a pobreza e exclusão social sejam tidas em 

conta no desenho, implementação e avaliação das políticas públicas, numa perspectiva de intervenção integrada. 

 Consolidar o trabalho de opinion maker da EAPN Portugal a nível nacional e europeu contribuindo para a 

sua acção de lobby na promoção de políticas sociais mais eficazes no combate à pobreza 

 Propor e reivindicar que o Governo nacional aprove uma Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza 

e exclusão social 

 Elaborar uma estratégia de mobilização política e social. 

Objetivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de estereótipos 

 Reforçar o conhecimento sobre o fenómeno da pobreza e exclusão social e a missão da EAPN na 

sociedade em geral. 

 Promover a desconstrução de estereótipos. 

 Realizar campanhas de sensibilização pública. 

 Reforçar o trabalho de sensibilização junto da comunidade educativa. 

Objectivo 5 – Desenvolver uma estratégica e política de comunicação externa e interna que responda às 

necessidades e objectivos estratégicos da organização. 

 Elaboração de um Plano de comunicação que permita a melhoria da comunicação interna e externa, 

facilitando a informação e conhecimento da rede a todos os níveis. 

 Promover a imagem da EAPN Portugal junto da sociedade civil, apostando em estratégias inovadoras e 

mais próximas dos cidadãos. 

Prioridade 3 – Reforçar a participação das Pessoas em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social capacitando-as 

para o exercício dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos. 
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Objectivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação das pessoas em situação de 

pobreza e/ou exclusão social. 

 Alargar e consolidar os conselhos locais de cidadãos (CLC) e desenvolver um modelo inovador que 

fomente o empoderamento das pessoas em situação de pobreza e exclusão social. 

 Reforçar a capacidade do conselho nacional de cidadãos de acompanhamento do trabalho de lobby da 

Organização 

 Incentivar o desenvolvimento de práticas mobilizadoras da participação das pessoas em situação de 

pobreza e/ou exclusão social em outras estruturas do Terceiro Sector 

 Identificar boas práticas em políticas de participação. 

Prioridade 4 – Reforçar a capacidade da EAPN Portugal enquanto entidade promotora da inovação social no 

combate à pobreza e exclusão social. 

Objectivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social e dos públicos que nela estão 

envolvidos. 

 Desenvolver investigação científica que permita um diagnóstico da pobreza e exclusão social enquanto 

fenómeno multidimensional 

 Promover projectos e iniciativas ao nível local, nacional e europeu que visem a inovação social no 

combate à pobreza e nas situações emergentes que se cruzam com este fenómeno (como os refugiados) 

 Desenvolver formação de qualidade e de qualificação do terceiro sector reforçando a sua capacidade de 

intervenção social 

Prioridade 5 – Garantir a sustentabilidade económica da EAPN Portugal 

Objectivo 8 – Diversificar as fontes de financiamento 

 Promover formação autofinanciada 

 Desenvolver uma estratégia de aproximação ao tecido empresarial no sentido de desenvolver 

projectos/acções em conjunto 

 

 

 



     Plano de Atividades  2016 

 

EAPN Portugal - Rede Europeia Anti Pobreza / Viana do Castelo 

Rua Salvato Feijó – Torre “Active Center”, 1º Andar Loja AA – 4900-415 Viana do Castelo 

Tel.: 258 817 034 - Correio Electrónico: vianadocastelo@eapn.pt 

10 

4. Atividades a desenvolver 

4.1 Informação 

Atividade 4.1.1 CDI – Centro de Documentação e Informação 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social 

e dos públicos que nela estão envolvidos. 

Objectivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de 

estereótipos 

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

do distrito de Viana do Castelo para a realidade da pobreza e da exclusão social, 

desmistificando representações que possam existir. 

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; 

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 de 

informação por correio eletrónico 

Parceiros Instituições públicas /privadas 

Cronograma Todo o ano 

Local de realização Núcleo Distrital de Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

Número de atualizações das bases de dados:  

Número total de títulos de publicações entrados por compra/ permuta/oferta:  

Nº de documentos catalogados:  

Nº Títulos de publicações vendidos: 

N.º de emails enviados 

N.º de solicitações externas:  

Nº de consultas ao CDI:  

Tipo de informação solicitada 

Perfil dos utilizadores do serviço: 

Avaliação Relatório de avaliação 
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Atividade 4.1.2 II Encontro Distrital de Associados  

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 2 – Reforçar o envolvimento dos associados na EAPN Portugal na 

estrutura da organização 

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 Em 2016 a EAPN VCT pretende realizar o III Encontro Distrital de Associados 

promovendo assim a partilha de experiências e o trabalho em parceria. O tema 

será definido oportunamente. 

Objetivo Geral Mobilizar os associados da EAPN Portugal do distrito de Viana do Castelo para 

este III Encontro Distrital, no sentido de fomentar a partilha de experiências e 

trabalho em parceria entre os associados. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Envolver no mínimo três instituições associadas do distrito de Viana do Castelo.  

Destinatários Associados do distrito de Viana do Castelo. 

Metodologia e 

Planeamento 

A atividade será definida em conjunto com as instituições (e pessoas individuais) 

associadas da EAPN PT tendo como objetivo a partilha de experiências e o 

trabalho em rede.  

Parceiros Associados do distrito 

Cronograma 1º Semestre 2016 

Local de realização A definir 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de participantes 

Nº de dirigentes 

Nº de associados (coletivos e individuais) por distrito  

Nº de concelhos abrangidos 

Nº de notícias em meios de comunicação social  

Taxa de satisfação do encontro  

Nº de documentos produzidos  

Nº de parceiros  

Nº de oradores / dinamizadores convidados  

Perfil dos participantes (formação, função / cargo, situação perante o trabalho) 

Perfil dos parceiros 

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.3 Reuniões com associados 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 2 – Reforçar o envolvimento dos associados na EAPN Portugal na 

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

combate eficaz à pobreza e à exclusão social. 

Descrição/Contextualização Reunir periodicamente com as instituições 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 as instituições associadas para intercâmbio de informação, 

reflexão e discussão de ações  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Realizar 6 reuniões com instituições associadas ao longo do ano  

Destinatários Associados do Núcleo Distrital de Viana do Castelo da EAPN Portugal 

Metodologia e 

Planeamento 

A agenda é definida e enviada por correio electrónico e correio às instituições 

associadas. Esta agenda normalmente é definida pelo Núcleo Distrital de Viana 

Castelo, mas poderá ser definida em articulação com os associados, caso se 

justifique. 

Parceiros Associados da EAPN Portugal (pertencentes ao distrito de Viana do Castelo). 

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

Local de realização Núcleo Distrital de Viana do Castelo (poderão ser descentralizadas) 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de total de participantes 

N.º médio de participantes por reunião 

Nº de participantes técnicos  

Nº. de participantes dirigentes 

Periodicidade das reuniões  

N.º de reuniões realizadas  

N.º de reuniões descentralizadas 

Nível de envolvimento dos participantes  

N.º de novos associados por tipologia (individual e coletivos) 

Avaliação Relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.4 Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos 

Mesa Redonda  

Os direitos económicos e sociais: uma perspectiva a partir do Alto Minho 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 3 – Influenciar os processos de decisão política para que a pobreza e 

exclusão social sejam tidas em conta no desenho, implementação e avaliação das 

políticas públicas, numa perspectiva de intervenção integrada. 

Objectivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de 

estereótipos 

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. 
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Descrição/Contextualização Esta mesa redonda pretende essencialmente a discussão da efectivação dos 

direitos humanos no Alto Minho, nomeadamente dos direitos humanos em termos 

económicos e sociais (a chamada 2ª geração de direitos humanos). 

Objetivo Geral Promover o debate sobre a actual situação da efectivação e realização dos direitos 

humanos no distrito de Viana do Castelo, particularmente numa altura de crise 

económica. Pretende-se igualmente reflectir sobre o papel da escola no combate à 

pobreza e exclusão social, e na realização dos direitos humanos económicos e 

sociais. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Envolver um mínimo de 20 participantes 

Envolver os associados da EAPN Portugal  

Envolver atores-chaves do distrito  

Destinatários Municípios; IPSS’s/ONG’s; Redes Sociais concelhias;  

Metodologia e 

Planeamento 

Articulação com as instituições associadas no sentido de definir a metodologia do 

seminário, assim como os oradores a convidar.  

Parceiros Câmara Municipal de Viana do Castelo e outras organizações sociais 

Cronograma 2º Semestre 2016 (Dezembro) 

Local de realização Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

N. de parceiros 

Perfil dos Parceiros 

Nº de oradores convidados 

Nº de participantes 

N.º de associados  

Perfil dos Participantes 

N.º de temáticas abordadas 

Taxa de satisfação  

Nº de produtos 

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.5 Ativar a Esperança 

Ações de informação/sensibilização para a empregabilidade 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação 

das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 2 - Promover a participação social e cívica dos cidadãos que vivenciam 

situações de pobreza e exclusão social. 

Descrição/Contextualização Organização de sessões de informação e de cidadania 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. 
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Objetivo Geral Aprofundar conhecimentos e desenvolver competências profissionais e relacionais, 

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

empregabilidade. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Apoiar a construção de um Currículo Profissional / Carta de 

Apresentação/Motivação que objetivamente permita aceder ao mercado de 

trabalho.  

Trabalhar com os participantes o Marketing pessoal para a empregabilidade. 

Abordar algumas estratégias de “manutenção” do emprego.  

Destinatários Pessoas em situação de pobreza e de exclusão social. 

Desempregados de longa duração e com dificuldade de integrar o mercado de 

trabalho. 

Jovens à procura do 1º emprego. 

Metodologia e 

Planeamento 

A dinamizadora é uma especialista em Recursos Humanos, que tem uma longa 

experiência de recrutamento e seleção de profissionais, sobretudo para trabalho 

temporário. A formadora esclarece aspetos fundamentais da candidatura a 

emprego: i) CV/carta de apresentação/motivação); ii) apresenta algumas dicas 

importantes que os potenciais candidatos devem ter ao nível de postura na 

entrevista de seleção e iii) estratégias de manutenção do emprego.  

Parceiros EGOR 

Cronograma Todo o ano  

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

Indicadores de 

desempenho 

Nº de ações desenvolvidas 

Nº total de pessoas envolvidas 

N.º médio de participantes por sessão  

Nº. de parceiros envolvidos 

Nível de satisfação dos participantes  

Nível de satisfação dos parceiros 

Concelhos abrangidos 

Avaliação Relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.6 Ciclo de “workshops” formativos dirigidos a profissionais dos protocolos de RSI 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social 

e dos públicos que nela estão envolvidos. 

Objectivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de 

estereótipos 

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 Promoção de workshops dirigidos a profissionais dos protocolos de RSI 
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Objetivo Geral Promover um mínimo de 2 acções de sensibilização junto dos profissionais que 

trabalham na área da assistência social, sobretudo o RSI.  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Organizar um mínimo de 2 workshops conjuntamente com as instituições que 

possam contribuir para reforçar a intervenção junto das famílias, nomeadamente 

com as pessoas em situação de extrema pobreza. 

Destinatários Técnicos que trabalham na intervenção social  

Metodologia e 

Planeamento 

Articulação com as instituições parceiras na definição, implementação e avaliação 

da ação a desenvolver.  

Parceiros IPSS do distrito de Viana do Castelo e outras instituições sociais que tenham 

protocolos de RSI 

Cronograma Ao longo do ano 2016 

Local de realização A definir 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de pessoas abrangidas 

Nº de ações desenvolvidas 

Nº. de parceiros envolvidos 

Nº. de concelhos envolvidos 

Nível de satisfação dos participantes  

Nível de satisfação dos parceiros  

N.º de produtos realizados  

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.7 VIII Fórum Nacional de Combate à Pobreza e/ou Exclusão Social 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação 

das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social. 

Objectivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de 

estereótipos 

Objetivo (s) Anual (ais) Objetivo 2 - Promover a participação social e cívica dos cidadãos que vivenciam 

situações de pobreza e exclusão social.  

Descrição/Contextualização Todos os anos a EAPN Portugal promove o Fórum Nacional de Combate à 

Pobreza e Exclusão Social, que integra delegações de elementos dos CLC 

(Conselho Local de Cidadãos) dos 18 distritos do país. Este fórum decorre no 

âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Em 2016 como é 

habitual, a delegação de Viana do Castelo irá participar no referido fórum.  

Objetivo Geral Promover o envolvimento 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) 

Preparação dos participantes para o VIII Fórum Nacional  

Participação de pelo menos 4 elementos do CL de Viana do Castelo 
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Destinatários Elementos do CLC de 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 2016 

Local de realização A definir 

Indicadores de 

desempenho 

Nº de elementos do CLC envolvidos 

Nº de reuniões preparatórias 

Nº de documentos produzidos 

Nº de produtos 

Nível de satisfação dos participantes 

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.8 Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 Outubro) 

 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação 

das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social. 

Objectivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de 

estereótipos 

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

do distrito de Viana do Castelo para a realidade da pobreza e da exclusão social, 

desmistificando representações que possam existir. 

Descrição/Contextualização 

 

 

Esta iniciativa pretende essencialmente recolher as propostas dos cidadãos para a 

luta contra a pobreza. Os cidadãos irão ser convidados a expressar num suporte 

adequado (que será posteriormente fixado permanentemente numa parede ou 

muro na cidade), as suas propostas em resposta à questão: “Será possível Um 

Mundo sem Pobreza? Diz-nos como…”.  

Queremos que as frases fiquem visíveis a toda a população, pelo que as frases 

serão registadas num suporte definitivo. Estará disponível um microfone para quem 

quiser partilhar a sua perspectiva sobre a erradicação da extrema pobreza.  

Objetivo Geral Mobilizar a população para o combate à pobreza, à desigualdade social e á 

exclusão social.  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Reunir 100 opiniões/frases em resposta à questão “Será possível Um Mundo sem 

Pobreza? Diz-nos como…” 

Sensibilizar a sociedade em geral para a temática da pobreza e da exclusão social.  

Destinatários Crianças, Jovens, População em geral 

Metodologia e Esta atividade será organizada e definida em parceria com as organizações do 
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Planeamento distrito. 

Parceiros Município de Viana do Castelo; outros. 

Cronograma Outubro 2016 

Local de realização Viana do Castelo  

Indicadores de 

desempenho 

N. total de parceiros envolvidos:  

Nº entidades públicas:  

Nº de associados:  

Nº de ações:  

Nº de produtos:  

Nº de participantes:  

Nível de satisfação dos participantes 

Nível de satisfação dos parceiros 

Nº de artigos na imprensa: 

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Atividade 4.1.9 Encontro Regional de Associados   

Objetivo(s) Estratégico(s) Objectivo 2 – Reforçar o envolvimento dos associados na EAPN Portugal na 

estrutura da organização 

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

combate eficaz à pobreza e à exclusão social. 

Descrição/Contextualização Todos os anos a EAPN Portugal reúne os seus associados num encontro regional 

debatendo temas relevantes para o terceiro setor.  

Objetivo Geral Promover a coesão e o trabalho em rede entre os associados da EAPN Portugal 

tendo em vista a luta contra a pobreza e exclusão social.  

Objetivos Específicos Promover a participação de pelo menos 3 associados coletivos do Núcleo Distrital 

de Viana do Castelo neste encontro  

Destinatários Associados da EAPN Portugal  

Metodologia e 

Planeamento 

O planeamento desta atividade e metodologia utilizadas será participada pelos 

associados e técnicos dos Núcleos Distritais. Todo o planeamento global estará a 

cargo do Departamento de Desenvolvimento e Formação.  

Parceiros Associados do Núcleo  

Cronograma Durante o ano  

Local de realização Região norte (a definir)  

Indicadores de Nº de participantes associados (coletivos e individuais) do Núcleo Distrital de Viana 

do Castelo  
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desempenho Nº de participantes associados (coletivos e individuais) no encontro regional 

Nº de associados do distrito de Viana do Castelo por concelho  

Nível de satisfação do encontro regional  

Nº de dirigentes de instituições do distrito de Viana do Castelo 

Nº de técnicos de instituições do distrito de Viana do Castelo   

Avaliação Irá ser administrado um questionário de avaliação da ação cujo tratamento 

resultará num relatório do evento. 

 

Actividade 4.1.10 Mesa Redonda  

A pobreza…o principal desafio para o desenvolvimento económico e social 

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 4 - Promover o conhecimento da realidade económica e social do distrito, 

através da atualização dos principais dados estatísticos. 

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 A crise económica que Portugal atravessa também se faz naturalmente sentir no 

distrito de Viana do Castelo, e os principais atingidos têm sido os mais 

desfavorecidos, que se veem confrontados com as crescentes dificuldades 

económicas. Esta mesa redonda sobre o desperdício alimentar pretende conhecer 

e debater as formas organizadas da sociedade para diminuir o desperdício 

alimentar.  

Objetivo Geral Informar os participantes sobre o desperdício alimentar e debater as formas 

organizadas da sociedade para diminuir o desperdício alimentar. 

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Abranger no mínimo 50 pessoas nesta mesa redonda. 

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

dirigentes de instituições das mais diversas áreas.  

Metodologia e 

Planeamento 

Realização de uma mesa redonda entre representantes de diversas áreas: da área 

social, da área empresarial, da área da educação. 

Parceiros Escolas, instituições sociais, outras  

Cronograma A definir 

Local de realização Viana do Castelo (local a definir) 

Indicadores de 

desempenho 

Nº. de sessões realizadas 

N. de parceiros 

Perfil dos Parceiros 

Nº de oradores convidados 

Nº de participantes 
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Perfil dos Participantes 

N.º de temáticas abordadas 

Taxa de satisfação  

Nº de produtos desenvolvidos 

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 

 

Actividade 4.1.11 Comemoração do Dia Internacional da Criança 

Objectivo (s) Estratégico (s) Objectivo 3 – Influenciar os processos de decisão política para que a pobreza e 

exclusão social sejam tidas em conta no desenho, implementação e avaliação das 

políticas públicas, numa perspectiva de intervenção integrada. 

Objectivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de 

estereótipos 

Objectivo (s) Anual (ais) Objectivo 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 acção pretende a comemoração do Dia Internacional da Criança, 

naturalmente tendo como pano de fundo a questão da pobreza e exclusão social 

das crianças de famílias mais desfavorecidas. 

Objectivo Geral Comemorar o Dia Internacional da Criança, naturalmente tendo como pano de 

fundo a questão da pobreza e exclusão social das crianças de famílias mais 

desfavorecidas. 

Objectivos Específicos 

(Metas) 

Envolver um mínimo de 50 participantes 

Envolver os associados da EAPN Portugal  

Envolver atores-chaves do distrito na área da crianças e jovens  

Destinatários Municípios; IPSS / ONG;  

Metodologia e 

Planeamento 

Articulação com as instituições parceiras. 

Parceiros Câmara Municipal de Viana do Castelo e outras organizações sociais 

Cronograma 1º Semestre 2016 (Junho) 

Local de realização Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

N. de parceiros 

Perfil dos Parceiros 

Nº de oradores convidados 

Nº de participantes 

N.º de associados  

Perfil dos Participantes 

Taxa de satisfação  

Nº de produtos 

Avaliação Inquéritos de satisfação/relatório de avaliação 
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4.2 Formação 

Atividade 4.2.1 Angariação de fundos (“fundraising” e “crowdfunding”) (24 horas)  

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social 

e dos públicos que nela estão envolvidos. 

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 Esta atividade afirma-se como um dos eixos centrais da actividade da EAPN 

Portugal. Anualmente, são realizadas 48 horas de formação, cuja planificação é 

alvo de um plano de formação anual.  

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

conhecimentos, assim como 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 Não aplicável 

Cronograma 1º semestre 2016 

Local de realização Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

N.º de horas de formação 

N.º de participantes 

Perfil dos formandos:  

Representatividade dos diferentes concelhos 

N.º de certificados emitidos 

Taxa de desistência 

Nível de satisfação dos formandos 

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

 

Atividade 4.2.2 Ciclo de acções de formação dirigidas ao trabalho com crianças e jovens (24 horas) 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social 

e dos públicos que nela estão envolvidos. 

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

(técnicos e dirigentes de IPSS e de outras instituições sociais), através da 
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realização de acções de formação que vão de encontro às necessidades 

diagnosticadas. 

Descrição/Contextualização Esta actividade afirma-se como um dos eixos centrais da actividade da EAPN 

Portugal. Anualmente, são realizadas 48 horas de formação, cuja planificação é 

alvo de um plano de formação anual.  

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

conhecimentos, assim como 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 acção será planeada em articulação com o formador/a. Prevê-se a elaboração de 

um Plano de formação.  

Parceiros Não aplicável 

Cronograma 1º semestre 2016 

Local de realização Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

N.º de horas de formação 

N.º de participantes 

Perfil dos formandos:  

Representatividade dos diferentes concelhos 

N.º de certificados emitidos 

Taxa de desistência 

Nível de satisfação dos formandos 

Avaliação Inquéritos de avaliação de reacção aos formandos e ao formador/a 
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4.3 Investigação e Projetos 

 

Atividade 4.3.1 Projeto Movimento GADAP (Grupo de Ação Directa Anti Pobreza) 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 4 – Influenciar a opinião pública e promover a desconstrução de 

estereótipos 

Objectivo 5 – Desenvolver uma estratégica e política de comunicação externa e 

interna que responda às necessidades e objectivos estratégicos da organização. 

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

do distrito de Viana do Castelo para a realidade da pobreza e da exclusão social, 

desmistificando representações que possam existir. 

Descrição O Movimento GADAP (Grupo de Ação Directa Anti Pobreza) é um projecto de 

inovação social do Núcleo Distrital de Viana do Castelo que tem como fundamento 

essencial o CLC (Conselho Local de Cidadãos) e a colaboração regular do ensino 

profissional da ESPROMINHO (Escola Profissional do Minho). Este projeto visa 

mobilizar o CLC para a reflexão e acção sobre os direitos humanos fundamentais, 

as liberdades e as garantias constitucionalmente consagradas e para a mobilização 

dos jovens na luta contra a pobreza e a exclusão social (o “Movimento GADAP” irá 

em 2016 contar com a colaboração de uma turma do 10º ano do curso profissional 

da ESPROMINHO). 

Estão previstas diversas iniciativas, destacando as principais: 

1. Comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 

2. Comemoração do Dia dos Direitos Humanos 

3. Comemoração do Dia Mundial da Criança 

4. Sondagem de rua “+ Igualdade, Melhor Sociedade”, um inquérito que pretende 

conhecer a opinião dos cidadãos sobre problema da pobreza e desigualdade 

na distribuição da riqueza/rendimentos (RSI - Rendimento Social de Inserção; 

Rendimento Mínimo Adequado (uma proposta da EAPN de implementação da 

recomendação da UE destinada a repor uma distribuição equitativa da riqueza 

numa sociedade responsável onde todos tenham lugar e possam fazer valer os 

seus direitos e cumprir os seus deveres, onde todos tenham acesso a uma vida 

digna); Rendimento Básico Incondicional (RBI).  

Objetivo Geral Informar, sensibilizar e mobilizar a população para a luta contra a desigualdade, a 

pobreza e a exclusão social, tentando criar um compromisso pessoal na luta contra 

a pobreza de forma a ter resultados efectivos e reforçar a sensibilização dos mais 

jovens para a luta contra a pobreza e a desigualdade social, tentando integrar 

outras escolas do distrito.  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

 

Divulgar os resultados da sondagem de rua “+ Igualdade, Melhor Sociedade”  

Comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 

Comemoração do Dia dos Direitos Humanos 



     Plano de Atividades  2016 

 

EAPN Portugal - Rede Europeia Anti Pobreza / Viana do Castelo 

Rua Salvato Feijó – Torre “Active Center”, 1º Andar Loja AA – 4900-415 Viana do Castelo 

Tel.: 258 817 034 - Correio Electrónico: vianadocastelo@eapn.pt 

23 

 Comemoração do Dia Mundial da Criança 

Destinatários Alunos e professores das escolas secundárias do distrito  

Pessoas em situação de pobreza e de exclusão social  

População em geral 

Metodologia e 

Planeamento 

As ações serão realizadas pela equipa do Movimento GADAP  

Parceiros ESPROMINHO, Município, Escolas secundárias/profissionais, etc. 

Cronograma Todo o ano  

Local de realização Diversos  

Indicadores de 

desempenho 

Nº de inquéritos 

N.º de ações  

Nº de pessoas envolvidas (alunos, professores, sociedade em geral, entre outros)  

N.º de produtos 

N.º de parceiros  

Nível de satisfação dos participantes  

Nível de satisfação dos parceiros  

Avaliação Relatório de avaliação 

 

Atividade 4.3.2 Conselho Local de Cidadãos  

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 1 – Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal 

garantindo o seu bom funcionamento e a sua representação a nível nacional, local 

e europeu. 

Objectivo 6 – Consolidar o trabalho da EAPN Portugal de incentivo à participação 

das pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social. 

Objetivo (s) Anual (ais) Objectivo 2 – Promover a participação social e cívica dos cidadãos que vivenciam 

situações de pobreza e exclusão social.  

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

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

de pobreza, ou que têm interesse na temática da pobreza e exclusão social. Este 

grupo tem um papel cada vez mais relevante nas atividades do núcleo e é 

constituído neste momento por 4 elementos, que colaboram de forma muito regular 

no desenvolvimento das atividades. 

Objetivo Geral Conhecer as diferentes realidades vivenciadas pelas pessoas que possuem uma 

experiência directa de pobreza e de exclusão social.  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

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

possível nas atividades desenvolvidas. 

Definição e cumprimento do plano de ação do CLC.  

Destinatários Cidadãos que vivenciam ou já vivenciaram situações de pobreza/exclusão social ou 
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que tenham interesse na temática.  

Metodologia e 

Planeamento 

Reuniões regulares, planeamento, execução e avaliação de ações. As ações irão 

ser definidas em conjunto com todos os elementos que integram o CL.  

Parceiros Não aplicável 

Cronograma Todo o ano 

Local de realização Diferentes locais  

Indicadores de 

desempenho 

Nº total de elementos dos CL 

N.º de reuniões realizadas 

N.º médio de participantes 

Temas abordados nas reuniões 

Nº ações desenvolvidas: 

Nº ações em que os elementos participaram (ex. atividades de projeto, do núcleo, 

entre outros) 

Nível de satisfação dos membros 

Rotatividade dos membros 

Nº de entradas 

Nº de desistências 

Avaliação Relatório de avaliação 

 

 

Atividade 4.3.3 Projecto “Conhecer o futuro a partir da escola” 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social 

e dos públicos que nela estão envolvidos. 

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 Sabemos que uma grande parte da população portuguesa está a passar por 

grandes dificuldades económicas, consequência da crise económica e social. Neste 

sentido temos conhecimento que uma parte significativa são crianças, que 

inclusivamente necessitam de se alimentar na escola devido às grandes 

dificuldades dos pais para fazer face às despesas relacionadas com a alimentação. 

Assim, e como forma de melhor conhecer esta realidade, considera-se pertinente o 

desenvolvimento do projeto “Conhecer o futuro a partir da escola”. O título 

selecionado pretende alertar para o futuro das novas gerações, caso as conclusões 

do estudo apontem para uma forte presença de pobreza.   

Objetivo Geral O principal objetivo deste projeto é conhecer os principais indicadores da realidade 

social dos alunos do ensino secundário (jovens com idades aproximadas entre os 

15-18 anos). Devido à manifesta insuficiência de meios, este projeto ficará restrito a 

Viana do Castelo. 

Objetivos Específicos Aplicar um questionário aos alunos, professores e funcionários de forma a refletir os 
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(Metas) elementos essenciais da realidade social vivenciada pelos alunos da escola, assim 

como os indicadores de bem-estar que podem ser colocados em causa com esta 

crise. 

Destinatários Jovens estudantes, professores, funcionários (comunidade educativa); sociedade 

em geral, organizações sociais 

Metodologia e 

Planeamento 

Aplicação do inquérito aos alunos, análise e divulgação dos resultados. 

Realização de uma mesa redonda com os principais atores de intervenção nesta 

temática.  

Parceiros ESPROMINHO (numa 1ª fase) 

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

Cronograma Ao longo de 2016 

Local de realização ESPROMINHO 

Outras escolas secundárias do concelho de Viana do Castelo 

Indicadores de 

desempenho 

Nº total de participantes  

Nº. de participantes da comunidade educativa (tendo presente os vários atores: 

professores, alunos, funcionários, entre outros)  

N.º de parceiros 

Nº de sessões desenvolvidas 

N.º de inquéritos aplicados  

N.º de escolas envolvidas  

Avaliação Relatório de conclusões / avaliação 

 

Atividade 4.3.4 Colaboração/ Participação na Rede Social de Viana do Castelo  

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 1 – Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal 

garantindo o seu bom funcionamento e a sua representação a nível nacional, local 

e europeu. 

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 Distrital de Viana do Castelo integra o Conselho Local de Ação Social 

(CLAS) da Rede Social de Viana do Castelo, uma rede que agrega diversas 

instituições sociais (IPSS e outras) e instituições públicas dos diversos ministérios, 

juntas de freguesia, etc. 

Objetivo Geral Participar e colaborar com a Rede Social de Viana do Castelo no desenvolvimento 

local e no combate à pobreza e exclusão social.  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Participar nas reuniões de CLAS 

Colaborar nas ações a realizar no concelho  

Destinatários IPSS’s/ONG’s; Entidades públicas/privadas; Organizações sociais  

Metodologia e A convocatória para as reuniões é realizada pelo presidente do CLAS da Rede 



     Plano de Atividades  2016 

 

EAPN Portugal - Rede Europeia Anti Pobreza / Viana do Castelo 

Rua Salvato Feijó – Torre “Active Center”, 1º Andar Loja AA – 4900-415 Viana do Castelo 

Tel.: 258 817 034 - Correio Electrónico: vianadocastelo@eapn.pt 

26 

Planeamento Social de Viana do Castelo.  

Parceiros Entidades que integram a Rede Social de Viana do Castelo  

Cronograma Reuniões trimestrais 

Local de realização Instalações da Câmara Municipal de Viana do Castelo  

Indicadores de 

desempenho 

N.º de reuniões realizadas 

N.º de reuniões participadas 

N.º de propostas apresentadas  

N.º de ações desenvolvidas  

N.º de documentos produzidos 

Avaliação Relatório de avaliação 

 

Atividade 4.3.5 Colaboração/ Participação na Plataforma Supra Concelhia da Rede Social Viana do 

Castelo  

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 1 – Melhorar o modelo de governação interno da EAPN Portugal 

garantindo o seu bom funcionamento e a sua representação a nível nacional, local 

e europeu. 

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 de Viana do Castelo integra a Plataforma Supra Concelhia Minho-Lima.  

Objetivo Geral Participar na Plataforma Supra Concelhia Minho-Lima no sentido de trabalhar em 

conjunto ao nível do desenvolvimento territorial e na luta contra a pobreza e a 

exclusão social.  

Objetivos Específicos 

(Metas) 

Participar nas reuniões da Plataforma Supra Concelhia da Rede Social Minho-Li 

Colaborar nas ações a realizar no território (Minho Lima) 

Destinatários IPSS/ONG; Entidades públicas/privadas;  

Metodologia e 

Planeamento 

Reuniões periódicas convocadas pelo diretor do CDSS Viana do Castelo  

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

Castelo (IPSS, ONG, Educação, Saúde, Segurança Social, Municípios, forças de 

segurança, etc.)  

Cronograma A definir  

Local de realização A definir  

Indicadores de 

desempenho 

N.º de reuniões realizadas 

N.º de reuniões participadas 

N.º de propostas apresentadas  

N.º de documentos produzidos 

Avaliação Relatório de avaliação 
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Atividade 4.3.6 Atualização do estudo de caracterização do distrito de Viana Castelo  

(BI Minho Lima) 

Objetivo (s) Estratégico (s) Objectivo 7 – Aumentar o conhecimento nas áreas da pobreza e da exclusão social 

e dos públicos que nela estão envolvidos. 

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 (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 e tipo de Indicadores atualizados   

- Fontes de informação consultadas 

- Parceiros envolvidos 

- Nº de documentos produzidos 

- Nº de ações de divulgação da informação 

Avaliação Avaliação do processo e do produto  
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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 Actividades 2015 

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 2016 

Atividade 4.4.2.6 Plano de Actividades de 2017 

Ação 4.4.3 Ações desenvolvidas com outras entidades 

Atividade 4.4.3.1 Acompanhamento da situação de famílias com apoio financeiro 

 

5. Metodologia 

O trabalho desenvolvido pelo Núcleo Distrital de Viana do Castelo tenta, sempre que possível, ter em conta as 

expectativas das pessoas que vivem em situação de pobreza/exclusão ou pessoas que de alguma forma se 

identifiquem com os problemas sociais, e que dão, ou poderão dar, contributos relevantes para uma maior 

eficácia do trabalho desenvolvido, assim como o trabalho que é desenvolvido pelas organizações sociais. 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 (escolas, municípios, IPSS’s, 

estruturas governamentais e políticas com responsabilidades ao nível das políticas sociais, da sociedade em 

geral), entre outras. 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 

Segurança 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; as Juntas de Freguesia, entre outros.  
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6. Recursos Humanos e Materiais  

a) Recursos Humanos 

1 Técnico – licenciado e afecto a 100%. O Núcleo Distrital de Viana do Castelo conta ainda com a colaboração 

regular de voluntários.  

 

b) Recursos materiais e informáticos 

Um gabinete com sala de formação totalmente equipada. Um computador com ligação a Internet e diversos 

equipamentos.  

O Núcleo Distrital de Viana do Castelo regista um total de 15 associados colectivos e 7 individuais.  

Na seguinte tabela estão os associados da EAPN Portugal no distrito de Viana do Castelo: 

 

Quadro de associados colectivos da EAPN Portugal no distrito de Viana do Castelo 

ASSOCIADOS COLECTIVOS 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 

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 
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ASSOCIADOS COLECTIVOS LOCALIDADE 

OUSAM – Organismo Utilitário e Social de Apoio Mutuo Paredes Coura 

APPACDM Viana Castelo (distrital) 

Centro Paroquial Social Pe. Caldas Afonso Pias - Monção 

Congregação Nª Sª Caridade Viana Castelo 

 

Quadro de associados individuais da EAPN Portugal no distrito de Viana do Castelo 

INDIVIDUAIS LOCALIDADE 

Gisela Patrícia Rodrigues e Silva (individual) Viana Castelo 

Fátima Oliveira Pimenta (individual) Viana Castelo 

Ana Catarina Pereira da Costa Viana Castelo 

Liliana Pestana Matos Lima Rodrigues Valença 

Luís Miguel Sottomaior Braga Batista Viana Castelo 

Maria de Jesus Costa Névoa Viana Castelo 

Tânia Machado Pereira Arcos Valdevez 

 

Nos quadros, podemos ver que existem 15 associados em nome colectivo e 7 em nome individual. Relativamente 

aos associados em nome coletivo, existem 4 Centros Sociais / Paroquiais, 2 Santas Casas da Misericórdia, 1 

Centro Social, Cultural e Recreativo, 1 Associação de Reformados e Pensionistas, 1 Associação Social e Cultural, 

1 Casa do Povo, o GAF (Gabinete de Atendimento à Família), 1 APPACDM, 1 OUSAM, a Casa da Caridade Nª 

Sª da Conceição e a Congregação Nª Sª Caridade. O número de associados é reduzido quando comparado com 

outros distritos do país, o que reflete a tendência pouco associativa das IPSS 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. 
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7. Cronograma

Acções 2015 

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

4.1.1 CDI – Centro de Documentação e Informação             

4.1.2 II Encontro Distrital de Associados             

4.1.3 Reuniões com associados             

4.1.4 Mesa Redonda (Os direitos económicos e sociais: uma perspectiva a partir do Alto Minho)             

4.1.5 Activar a Esperança: 3 acções de 12 horas (2 dias) cada acção (total 6 dias: 36 horas)             

4.1.6  “workshops” para profissionais dos protocolos de RSI (Artur Delgado) (12 horas - 2 dias)             

4.1.7 VIII Fórum Nacional de Combate à Pobreza e/ou Exclusão Social             

4.1.8 Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 Outubro)              

4.1.9 Encontro Regional de Associados   A definir 

4.1.10 Mesa Redonda (A pobreza…o principal desafio para o desenvolvimento económico e social)             

4.1.11 Comemoração do Dia Internacional da Criança             

4.2 Formação  

4.2.1 Acção de formação              

4.2.2 Acção de formação              

4.3 Investigação  

4.3.1 Projecto Movimento GADAP (Grupo de Acção Directa Anti Pobreza)             

4.3.2 Conselho Local Cidadãos              

4.3.3 Projecto “Conhecer o futuro a partir da escola”             

4.3.4 Colaboração/Participação na Rede Social de Viana do Castelo              

4.3.5 Colaboração/Participação na Plataforma Supra Concelhia da Rede Social Viana do Castelo A definir 

4.3.6 Actualização do estudo de caracterização do distrito de Viana Castelo (BI Minho Lima)             
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8. Orçamento da EAPN Viana do Castelo 2016 (conforme aprovado pela direcção da EAPN Portugal) 

 

 

 


