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Resumo
O GAF tem por objetivos promover o apoio às crianças e jovens, a saúde e bem-estar das
famílias, a educação dos/as cidadãos/ãs e o desenvolvimento comunitário, sem finalidade
lucrativa.
Este relatório de atividades pretende reunir informação sobre as ações e iniciativas
desenvolvidas pelo GAF durante o ano de 2017, no que diz respeito à execução do Eixo 2 –
Intervenção Familiar e Parental do Projeto Int3Grar do CLDS3G e da valência Centro
Comunitário “Outro Olhar”, de forma a que seja possível refletir sobre o trabalho desenvolvido
e se possa melhorar a atuação da entidade de forma coerente e continuada.
Princípios Orientadores da Atuação do GAF
educação

desenvolvimento

cultura

cidadania

democracia
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Visão geral
Durante o ano de 2017, com vista à prossecução dos seus objetivos o GAF procurou reforçar as
suas iniciativas e parcerias, nomeadamente, nos seguintes domínios:
§

Apoio a crianças, jovens, famílias e seniores;

§

Promoção da cidadania ativa;

§

Promoção da educação em comunidade;

§

Promoção do desenvolvimento comunitário;

§

Valorização e promoção da cultura e do património local.
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Roteiro da Cidadania em Portugal

Território em Transição – aprender em comunidade com José Pacheco
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Sessões Rumo à Igualdade de Género – realizadas a convite no Agrupamento de
Escolas de Seia e Oliveira do Hospital
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G!O Romaria Cultural - Tenda das Tropelias

Roteiro da Cidadania – Grupo de trabalho para a Igualdade de Género

http://cidadaniaemportugal.pt/wp-content/uploads/grupos-detrabalho/Grupo%20de%20Trabalho%20Igualdade%20de%20Género.pdf
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Erasmus+ Juventude em Ação – Visita de Estudo à Finlândia Rural

Ludoteca GAF – Visita do Jardim de Infância
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Grupo de Ação Comunitária - Lisboa

Participação no Seminário do Centro de Estudos Sociais (CES) de Coimbra
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G!O Romaria Cultural – Caça ao Outono

Fórum das Florestas “ Ardeu e Agora?”

Publicações
Silva, I., & Silvestre, S. (2017). Os caminhos da construção da democracia participativa no
concelho de Gouveia. Práticas do projeto “Uma Aventura no Mundo da Cidadania”. Atas
do Congresso Internacional de Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo –
Práticas de empreendedorismo e inovação social: perspetivas e estratégias, FEUC,
Coimbra,
Portugal.
Disponível
em
https://mestradoisie.files.wordpress.com/2018/03/e-book-ciisie_final.pdf
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Projeto Int3Grar – CLDS3G
O Grupo Aprender em Festa responsável pela execução do Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental
do Projeto Int3Grar – CLDS3G, tem subjacente a implementação e desenvolvimento das seguintes
atividades:

Atividade nº 8 [FAMÍLIAS +]
Total em candidatura para os 3 anos: 24 participantes
Objetivo para 2017: 10 participantes
Total de participantes1 novos abrangidos em 2017: 10 participantes
•

8

acompanhamento psicossocial e situação de intervenção em crise (mediação na

obtenção de apoio social);
•

2 casos referenciados no grupo da Família Base.

Atividade nº 9 [(ENTRE)FAMÍLIAS]
Total em candidatura para os 3 anos: 36 participantes
Objetivo para 2017: 12 participantes
Total de participantes novos abrangidos em 2017: 17 participantes
•

17 participantes: Grupo de mães e pais (Anos Incríveis - AI), tendo decorrido em Gouveia
no GAF, entre janeiro e maio;

•

45

destinatários: Fórum da Família - iniciativa que decorreu durante a Semana da

Família de 15 a 21 de maio
•

55 destinatários:

Iniciativa de “Leitura entre Nós”, em parceria com Biblioteca Escolar,

como objetivo de promover a literacia familiar e aproximar as famílias do contexto escolar.

1

Nota: são considerados participantes, aqueles/as em que foi possível realizar a recolha de dados pessoais
completos com a Ficha do/a Participante durante a participação nas atividades do projeto; destinatários –
aqueles/as que participaram, mas que não foi possível fazer essa recolha completa.
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Atividade nº 10 [POSITIVA_MENTE]
Total em candidatura para os 3 anos: 150 participantes
Objetivo para 2017: 50 participantes
Total de participantes novos abrangidos em 2017: 133
•

11

participantes: crianças abrangidas através da colaboração com a Equipa

Interdisciplinar para os Problemas da Criança no Centro de Saúde, nomeadamente, nos
processos de avaliação psicopedagógica referenciados pelo Agrupamento de Escolas de
Gouveia.
•

34

participantes: iniciativas para promover competências de autorregulação,

competências pessoais, sociais e de cidadania ativa: JIF GVA – sessões mindfulness; EB1
Paços – “Ouvir a nossa terra: caminhos da lã”; IG – Escola Profissional: Aball1
•

18

participantes e

235

destinatários: abrangidos no âmbito da iniciativa “Cidade

Amigas das Crianças” – auscultação de crianças do Agrupamento de Escolas de Gouveia
•

9

participantes e

39

destinatários: Programa “Mais Contigo – Promoção de Saúde

Mental e Prevenção de Comportamentos Suicidários na Comunidade Educativa”
(coordenação e Centro Saúde)
•

47 participantes: Alunos/as da EB1 de Gouveia abrangidos/as com a implementação do
Jogo Aball1, promotor de atividade física e desenvolvimento da literacia, numeracia,
participação e inclusão social.

•

14 participantes abrangidos na realização do “Campo de Férias - Semana da Juventude
2017” no período de 17 a 21 de julho, que visou promover estilos de vida saudáveis e de
integração social, nomeadamente ao nível da promoção da saúde, desporto, cultura e
educação para a cidadania.

• 24 destinatários: abrangidos no Fórum da Juventude durante as atividades do campo
de férias.
•

14

destinatários: alunos/as Jardim de Infância de Moimenta da Serra – “As nossas

emoções”.
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Atividade nº 11 [FORMAR+]
Total em candidatura para os 3 anos: abranger 25 participantes
Objetivo para 2017: 10 participantes
Total de participantes novos abrangidos em 2017: 9
• 16 participantes novos: implementação do Programa Anos Incríveis para Educadores de
Infância e Professores do 1º ciclo, com início no mês de outubro 2016 até março de 2017;
•

9

participantes novos: abrangidos pela ação “Educação em Ação” – Jogo educativo

Aball1
•

9 empréstimos no Centro de Recursos: material didático/técnico

Atividade nº 12 [VIDA ATIVA]
Total em candidatura para os 3 anos: 40 participantes
Objetivo para 2017: 10 participantes
Total de participantes novos abrangidos em 2017: 15
• 3 participante novo no Grupo das Mulheres da Manta GAF, tendo-se realizado 35
sessões. Foram abrangidos temas sobre a igualdade, as memórias dos lanifícios,
promovendo atividades de expressão plástica, entre outras que promovam o
envelhecimento ativo. Destaca-se ainda a participação do grupo no Mercado de Nata.
•

12 participantes no grupo da Universidade Sénior, tendo sido dinamizadas 14 sessões
com módulos de diversas temáticas associadas à saúde, ciências e cidadania.

•

25 participantes abrangidos no grupo de seniores da Liga Humanitária de Aldeias com
atividades relacionadas com o tema da Água, que resultou do conhecimento e saberes
dos séniores. Decorreram várias sessões que culminaram com a organização e realização
do Festival da Água de 26 de junho, 15 e 16 de julho, 5 e 6 de agosto.

Atividade nº 13 [MAIORES NO CENTRO]
Total em candidatura para os 3 anos: 40 participantes
Objetivo para 2017: 20 participantes
Total de participantes novos abrangidos em 2017: 2
• 2 participantes novos no grupo de Maiores de Paços da Serra, cujos os temas abordaram
a construção de instrumentos musicais e a recuperação de cantigas tradicionais e
participação no Encontro Comunitário do CACR a 2 de julho.
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Atividade nº 14 [ENTRE GERAÇÕES]
Total em candidatura para os 3 anos: 30 participantes
Objetivo para 2017: 10 participantes
Total de participantes novos abrangidos em 2017: 13
• 13 participantes voluntários/as registados na Bolsa de Voluntários.
Tabela Resumo

Atividades

Metas atingir

2015

2016

2017

em 3 anos

(out, nov, dez)

(participantes novos

(participantes novos +

+ destinatários)

destinatários)

(out 2015- set
2018)

Ativ. 8 :: Famílias+

24

2p

9 p + 26 d

10 p

Ativ. 9 :: Entre Famílias

36

12 p

17 p

17p + 100 d

Ativ. 10 :: Positivamente

150

15 p

205 p + 71 d

133 p + 312 d

Ativ. 11 :: Formar +

25

reuniões

16 p + 16 d

9p

Ativ. 12 :: Vida Ativa

40

14 p

38 p + 12 d

15 p

Ativ. 13 :: Maiores ao

40

6p

14 p + 19 d

2p

30

reuniões

16 p + 20 d

13 p

345

49

479

611

participantes

participantes

(315 p + 164 d)

(199 p + 412 d)

Centro
Ativ. 14 ::
EntreGerações
Total:

Balanço das Atividades: As atividades encontram-se a decorrer dentro do previsto, tendo-se já
ultrapassado nalgumas das ações as metas estabelecidas para os 3 anos de projeto. Como
consideramos que o projeto não se deve basear apenas em metas, números e taxas de execução,
destacamos o trabalho desenvolvido de forma contínua, em que os grupos de encontro se reúnem
semanal ou quinzenalmente. Nestas sessões são utilizadas metodologias participativas para que
possam emergir temas que estruturem a identidade do grupo e definam o seu plano de ação.
Consideramos importante continuar a reforçar as parcerias existentes, e a promover o
estabelecimento de novas, de forma a enriquecer e a facilitar o trabalho desenvolvido com os
grupos de encontro.
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Registo fotográfico das iniciativas

Cidade Amiga das Crianças & Fórum da Juventude

Crianças CACR Paços da Serra & Grupo Mulheres da Manta

Leitura em Família com a Biblioteca Escolar
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15

Anos Incríveis Educadores & Professores
Educação em Ação – Jogo Educativo Aball 1
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16

Grupos de Pais Anos Incríveis
Fórum da Família
Festival da Água
Campo de Férias “Semana da Juventude”- Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável
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Atividades Intergeracionais – Jogo Aball1

Visita ao Museu do Brinquedo

Visita das Famílias ao Eco Museu do Sal
– Figueira da Foz
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18

Olhar a nossa Terra: Os caminhos
da Lã
Iniciativa das Crianças da EB1 de
Paços da Serra
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Envelhecimento Ativo – Jogo Aball1

20

Centro Comunitário - “Outro Olhar”
Relatório de Atividades 2017
Público-alvo: Crianças e jovens

Nº total de indivíduos: 34
Designação
da
Atividade

Acompanhamento
Psicológico e
Psicopedagógico

Objetivos

Delinear estratégias
com Crianças/Jovens e
auxiliar na resolução das
dificuldades
apresentadas, de forma
a minimizar o problema;

Restabelecer o
equilíbrio e promover
formas de resolução das
situações
tendo em conta bemestar pessoal e escolar.

Calendarização

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Destinatários

Crianças e Jovens

Resultado
Alcançado

15 Indivíduos

Breve Descrição
Neste âmbito realizaram-se acompanhamentos em
crianças e jovens com diversas problemáticas
nomeadamente: dificuldades de aprendizagem,
problemas do comportamento (hiperatividade e défice
de atenção, oposição-desafio, perturbação de conduta)
na escola e família; perturbações de ansiedade (pânico,
timidez excessiva, queixas somáticas, ansiedade de
separação); perturbações do humor, problemas de
oposição ou conduta; défice de auto-estima, problemas
de desenvolvimento (linguagem, coordenação motora,
cognição); problemas de interação social (isolamento,
agressividade, desinibição).

Parcerias
Formais e
Informais
Agrupamento de
Escolas de Gouveia
CPCJ – Gouveia
Tribunal de
Gouveia-DGRSP
Equipa RSI

Hospital Pediátrico
de Coimbra –
Acompanhamento psicológico de: 2 jovens no âmbito de Pedopsiquiatria
Processos Tutelares Educativos do Tribunal de Gouveia
(2 Audiências no tribunal como testemunha), 2 Hospital Sousa
crianças/jovens acompanhados pela equipa do EMAT Martins – Pediatria
com processos do Tribunal de Gouveia e 5 consulta do
crianças/jovens com processos da CPCJ de Gouveia.
Desenvolvimento
e Psiquiatria
Foram realizadas 4 Reuniões com os técnicos da equipa
da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
(DGRSP) que acompanham os processos; 2 reuniões com
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a técnica da EMAT; 12 reuniões com directores de turma
e 16 reuniões com pais.
Acompanhamento de 1 jovem em articulação com a
equipa de Pedopsiquiatria do Hospital de Coimbra, 2
jovens com o Departamento de Psiquiatria do Hospital Hospital Nossa
Sousa Martins e 2 jovens na Consulta de Pediatria do Senhora da
Desenvolvimento em Seia.
Assunção de Seia
Elaboração de relatórios psicológicos: 3 de informação
clínica para médicos.
Elaboração de relatório para tribunal: 2

Sensibilizar e ajudar as
Crianças e Jovens a
desenvolver hábitos e
métodos de estudo mais
eficazes para si;

Hábitos e Apoio ao
Estudo
Apoiar os alunos em
diferentes áreas, de
acordo com as suas
necessidades;

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Crianças e Jovens

9

Neste espaço desenvolveu-se junto dos jovens, um
trabalho intensivo para a aquisição de métodos de
estudo, o reforço da prática de um trabalho consistente
e organizado, bem como, conhecer e aprofundar as
capacidades dos alunos.
Agrupamento de
Escolas de Gouveia
Com esta intervenção procurou-se que os jovens
melhorassem as aprendizagens e consolidassem os Equipa RSI
conhecimentos (resumos e resolução de exercícios de
preparação para as fichas de avaliação e outros Tribunal de
trabalhos), desenvolvessem competências para Gouveia - DGRSP
realizarem uma aprendizagem progressiva e mais
autónoma, promovendo o gosto pelo trabalho e pelo
estudo, bem como, o sentido de responsabilidade.

2

No âmbito do Protocolo de Cooperação com o
Agrupamento de Escolas de Gouveia elaborou-se um
plano de atividades em articulação com os Professores Agrupamento de
do Apoio Educativo, onde estão definidas tarefas a Escolas de Gouveia
serem desenvolvidas com os jovens em contexto de
trabalho. Elaboração de uma avaliação no final de cada
período letivo.

Combater o abandono e
o absentismo escolar.

Contribuir para a
formação e
Cooperação na
desenvolvimento de
formação de jovens
Crianças e Jovens

Janeiro – Junho
Setembro –
Dezembro

Jovens
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3

Férias “Outro
Olhar”

Desenvolver atividades
lúdicas;
Realizar atividades que
facilitem a partilha de
experiências e a criação
de laços de confiança
importantes para
consolidar o sentimento
de pertença/segurança
e prevenção de
comportamentos de
risco.

Junho - Julho

Crianças e Jovens

11

Dinamizar
diversas
atividades tais como:

Ateliês

Animação
sócioeducativa, ateliês de
expressão
plástica,
dramática, motora e
musical.
Workshop de Fotografia

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Crianças e Jovens

12

22

Estágio Curricular do Curso de Educação Formação –
Técnico de Electrónica.

Estágio Curricular do Curso de Técnico de Informática
de Gestão.

Durante as férias escolares, particularmente, nas de
verão as crianças/jovens participaram em diversas
atividades, tais como: percursos pedestres/ bicicleta no
Parque da Sra. dos Verdes, piscina municipal, visita à
cidade de Aveiro (passeio de comboio e de moliceiro,
visita ao centro histórico e degustação dos doces
tradicionais) entre outras. Estas atividades foram
desenvolvidas duas vezes por semana durante os meses
de julho e agosto com propósito de estimular laços de
pertença e de confiança.

Desenvolveram-se ao longo do ano enumeras atividades
com o objetivo de promover a participação dos jovens:
Workshop de fotografia e sessões fotográficas;
Comemoração de Efemérides;
Atividades de Expressão Plástica e Dramática;
Participação em percursos pedestres;
Realização de atividades no Jardim da Ribeira e do
Paixotão;
Desenvolvimento de jogos lúdicos com recurso ao ABALL
1;
Entre outras…

Instituto de
Gouveia Escola Profissional

CMG
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Desenvolver
competências
emocionais e sociais,
como, a autoestima,
Desenvolvimento
relacionamento
de Competências
interpessoal, resolução Janeiro
Emocionais
e
de problemas, atitude Dezembro
Sociais
perante a escola, etc.
Potenciar os
protectores;

fatores

- Jovens com idades
compreendidas
entre os 12 e os 18
anos

12

Tomar consciência sobre
os riscos associados ao
consumo
de
estupefacientes.

Orientar os pais, com
vista a promover o bemestar do seu educando,
assim como o seu
à
sucesso escolar;

Atendimento
Família/
sensibilização para Dotar os pais de
uma parentalidade estratégias para lidar
positiva
com
os
comportamentos
dos
seus filhos de forma
positiva.

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Pais ou outros
cuidadores.

16 Famílias
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Sessões temáticas informais sobre temas relacionados
com problemáticas da adolescência, designadamente:
Sexualidade;
Relacionamentos amorosos;
Conflitos familiares;
Conflitos entre pares;
Bullyng;
Ciberbullyng;
Auto-estima/ autoconceito;
Resolução de problemas;
Prevenção de comportamentos de pré-delinquência;
Prevenção de distúrbios alimentares e comportamentos
de auto-flagelação.

Neste espaço procurou-se orientar os pais em relação a
alguns aspetos ligados à escola, designadamente o
desempenho escolar, as suas dificuldades e estratégias
para melhorar a relação dos filhos com a escola, bem
como família-escola.
Agrupamento de
No âmbito do acompanhamento dos Processos Tutelares
Escolas de Gouveia
Educativos do Tribunal, sensibilizou-se as famílias para o
cumprimento das medidas impostas pelo Tribunal,
CPCJ – Gouveia
reforçando as mesmas com algumas competências
parentais ajustadas e estratégias de disciplina positivas,
Equipa RSI
nomeadamente: aumentar a capacidade parental de
promoção de competências emocionais nos filhos;
Tribunal de
aumentar a qualidade dos afetos; aumentar a
Gouveia- DGRSP
capacidade dos pais desenvolverem a auto-estima e
sentido de competência pessoal dos seus filhos. A escola
foi parceira neste processo, informando sobre a
evolução dos comportamentos observados, servindo o
Centro Comunitário de mediador entre as relações
Família – Escola.
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Acompanhar e atualizar
a informação acerca da
Reuniões,
de evolução das crianças e
carácter informal, jovens
na
escola
Professores,
com professores, acompanhados
pelo
diretores de turma
diretores de turma Centro Comunitário;
Sempre que for e
alunos com
ou docentes dos
agendada
acompanhados por
Apoios Educativos Colaborar
no
esta
resposta
delineamento
de
social.
estratégias de promoção
do sucesso escolar dos
alunos
com
necessidades educativas
especiais.
Prestação
de Acompanhar e atualizar
trabalho a favor da a informação sobre a
comunidade
prestação de trabalho a
favor da comunidade.

Julho

Jovem

12 Reuniões

1

24

Reuniões de carácter formal, com Diretores de Turma e
Docentes do Apoio Educativo, para articular estratégias
e partilhar informações sobre a evolução do aluno, de Agrupamento de
forma a reduzir o absentismo escolar e desenvolver Escolas de Gouveia
estratégias de promoção do sucesso educativo.

Acompanhamento de um jovem no âmbito do
cumprimento de 30 horas de trabalho a favor da
comunidade.

Tribunal de
Gouveia- DGRSP
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Público-alvo: Famílias

Nº total de indivíduos: 24
Designação
da
Atividade

Objetivos
Desenvolver um conjunto
de atividades promotoras
do desenvolvimento de
competências parentais
necessárias na educação
dos filhos;

Promover competências
sócio-relacionais, hábitos
Promoção de
de trabalho, valorização
competências
parentais/relacio da cultura escolar,
disciplina positiva e regras
nais
de convivência,
procurando
corresponsabilizar os pais
pelo processo educativo
dos seus filhos, de forma,
a combater o abandono e
o absentismo escolar.

Calendarização

Destinatários

Resultados
alcançados

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Agosto Outubro

Famílias

16 Famílias

1 Família

Breve Descrição

Parcerias

Nestas sessões avaliaram-se as dificuldades que as
mães/pais sentiram na relação com os seus filhos
procurando valorizar os aspetos positivos que os filhos
apresentaram, mas que habitualmente eram pouco
Agrupamento de
valorizados
pelos
mesmos.
Transmitiram-se
Escolas de Gouveia
conhecimentos partindo das suas experiências para
estimular nos filhos o aparecimento e/ou consolidação
de comportamentos mais positivos com diversas
Equipa RSI
estratégias designadamente: encorajar a definição de
regras claras, estabelecer limites efetivos e promover o
CPCJ
uso de estratégias disciplinares não violentas. Para além
destas, deu-se enfoque a importância da atenção
Tribunal de
parental positiva reforçando com elogios e incentivos, as
Gouveia
interações familiares.

Implementação do Programa de Educação Parental
“Anos Incríveis” com uma família, no âmbito de um
processo de Promoção e Protecção do Tribunal de
Gouveia.
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Acompanhament Realizar
acompanhamento
o psicológico
psicológico individual;

10

Este acompanhamento teve como finalidade contribuir
para a promoção do ajustamento psicológico dos
indivíduos visando relações mais saudáveis entre os
elementos da família.

Acompanhament Realizar
o psicossocial
acompanhamento
psicossocial.

Promover
um
acompanhamento
individualizado
e
integrado,
disponibilizando serviços
Atendimento a de apoio psicológico e
vítimas
de social;
violência
Contribuir
para
a
doméstica
formulação de novos
projetos de vida com
pessoas que se encontrem
em situação de carência
económica, violência e
exclusão.

Famílias
17

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Tribunal de
Gouveia- DGRSP
Equipa RSI

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

26

Mulheres e
homens vítimas de
violência
doméstica

3

Apoio na definição de alguns projectos de vida, auxílio na
informação e encaminhamento para a integração sócio
profissional, pedido de subsídios (RSI), preenchimento de
formulários de apoio judiciário, bem como para os
programas de apoio social da Câmara Municipal de
Gouveia. Encaminhamento para Caritas, auxílio na
procura de casa, acompanhamento a consultas/exames
médicos, entre outros.

CMG
Cáritas
SICAD

SICAD
O acompanhamento das vítimas de violência doméstica
foi realizado em articulação com a equipa de Alcoologia
Tribunal de
e do SICAD (Serviço de Intervenção nos
Gouveia – DGRSP
Comportamentos Aditivos e nas Dependências) no
âmbito das medidas do processo judicial;
Equipa RSI
Promoveu-se apoio psicossocial que consistiu: na
procura de casa, encaminhamento e articulação com a
IEFP
técnica da segurança social para obtenção do RSI e
apoio na procura de emprego e formação profissional.
Segurança Social
Reunião com Procuradora do Ministério Público;
Audiência no Tribunal de Gouveia como testemunha;
Núcleo Formação
Reuniões com a equipa da Direção Geral de Reinserção e
ABPG
Serviços Prisionais (DGRSP).
GNR
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Relatório de Atividades 2017
Público-alvo: Pessoas em situação de exclusão/isolamento social e problemas de saúde

Nº total de indivíduos: 26
Designação
da
Atividade

Objetivos

Proporcionar às pessoas
em
situação
de
Grupo de inter- vulnerabilidade,
um
espaço
de
suporte
ajuda
emocional e social para
lidar com as múltiplas
tarefas do quotidiano.

Calendarização

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Desenvolver
Atelieres
diversificados ajustados às
capacidades de cada
cliente, designadamente:
expressão
plástica,
musical/dramática
e
Janeiro-Julho
motora;
Setembroatividades
Atividades lúdico- Promover
Dezembro
pedagógicas (Português e
terapêuticas
Informática) e sessões de
educação para a saúde;
Participar em atividades
culturais, através de
visitas aos locais de
interesse histórico ou
cultural, passeios e outras

Destinatários
Meta proposta
Pessoas
em
situação
de
exclusão/isolament
o
social
e
problemas
de
saúde.

Pessoas
em
situação
de
exclusão/isolament
o
social
e
problemas
de
saúde.

Resultados
alcançados

12

12

Breve Descrição

Constitui um espaço de suporte emocional e social para
lidar com as múltiplas tarefas do quotidiano com as quais
as pessoas com doença mental e/ ou dependências
apresentam dificuldade em superar. Neste grupo foram
abordados múltiplos assuntos decorrentes do interesse
pessoal de cada um, entre outros, que fomos
constatando ao longo do ano.
As actividades foram desenvolvidas duas vezes por
semana procurando, sempre, ter em conta as
capacidades, os interesses e gosto de cada utente nas
tarefas propostas. Ao longo do ano desenvolveram-se as
seguintes acções:
Sessões de Promoção da Auto estima;
Atividades de Estimulação Cognitiva;
Realização de atividades com recurso ao Aball 1;
Sessões de Informática;
Realização de oficinas de escrita e leitura;
Visualização de filmes/documentários;
Visualização de um documentário sobre Cabo Verde –
degustação de uma sobremesa típica;
Sessões sobre Alimentação Saudável;
Visita à cidade de Aveiro (passeio de comboio e moliceiro
e degustação de doces típicos)

Parcerias

Equipa RSI
Segurança Social
ULS

Instituto de
Gouveia
Agrupamento de
escolas
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do interesse dos utentes
estimulam
o
conhecimento e facilitam
a integração social.

Aumentar
o
autodomínio, melhorar a
ocupação dos tempos
livres, desenvolver as
Atividades
de capacidades
físicas,
Expressão Motora combater o sedentarismo
e o stress; Prevenir as
depressões e aumentar a
auto-estima.
Delinear
estratégias
terapêuticas nos vários
domínios, para atenuar ou
eliminar os problemas e
Acompanhament desenvolver algum bemestar pessoal e social;
o psicológico
Realizar relatórios sempre
que
solicitado
para:
médicos,
tribunal
e
outros.
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Visita à exposição “Olhar a nossa terra: os caminhos de
lã” – Paços da Serra;
Visita à exposição “O soldado Português na Grande
Guerra (1914-1918);
Visita ao Museu do Pão;
Visita à Exposição da PSP – Aniversário;
Praia Fluvial de Loriga – Almoço convívio;
Percursos pedestres e Jogos tradicionais no Parque da
Sra. dos Verdes;
Atividades de Expressão Plástica (telhas, molduras,
pulseiras, vasos, pintura de tecidos, etc.);
Comemoração de diversas efemérides;
Almoço convívio de Natal;
Entre outras.

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Pessoas
em
situação
de
exclusão/isolament
o
social
e
problemas
de
saúde.

Pessoas
em
situação
de
exclusão/isolament
o
social
e
problemas
de
saúde.

12

19

Semanalmente o professor da CMG dinamiza com os
utentes durante uma hora, um conjunto de actividades
(jogos, caminhadas, etc.) que promovem o exercício
físico e bem-estar físico e emocional.

Sessões semanais/quinzenais que visam melhorar o
bem-estar psicológico e emocional dos indivíduos.
Elaboração de relatórios psicológicos e relatórios
psicológicos de incapacidade bem como, de perícia para
tribunais.

CMG

Tribunal de
Gouveia – DGRSP
Segurança Social
ULS
Hospital Sousa
Martins
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Promover o acesso aos
apoios médico e social que
possam
proporcionar
maior
equilíbrio
e
autonomia.
Acompanhar os clientes às
consultas
de
outras
especialidades,
nomeadamente consultas
Acompanhament de psiquiatria e de
alcoologia em articulação
o psicossocial
com o SICAD;
Ajudar
a
preencher
formulários:
apoio
judiciário, pedido de
subsídios, etc.;

Janeiro-Julho
SetembroDezembro

Pessoas
em
situação
de
exclusão/isolament
o
social
e
problemas
de
saúde.

22

Desenvolver a autonomia
e a responsabilidade,
potenciando as suas
capacidades na gestão da
vida doméstica, desde a
alimentação, à higiene
pessoal e da casa;
Janeiro-Julho

Gestão Familiar

Desenvolver
as Setembrocompetências para uma Dezembro
boa gestão financeira do
rendimento familiar;

Acompanhamento a consultas médicas de psiquiatria ou
de outras especialidades e exames complementares com
a nossa presença e transporte dos mesmos (26).
Articulação com Departamento de Psiquiatria do
Tribunal de
Hospital Sousa Martins; consultas de alcoologia/ SICAD Gouveia – DGRSP
(5 utentes).
Ajuda no preenchimento de formulários para apoio Segurança Social
judiciário (4);
Acompanhamento em outras situações como: consulta a
ULS
advogado (8), IMTT (1) finanças (2);
Tribunal de Gouveia (reunião com a Procuradora do Hospital Sousa
Martins
Ministério Público (3) e reuniões com técnicos da DGRSP
(11).
CMG
Apoio na gestão semanal na toma de medicamentos de
acordo com a prescrição médica (preparação/supervisão
das corretas dosagens de medicamentos) (3)

Acompanhar os clientes
em outras situações:
consultar
advogado,
tribunal e outros assuntos
pessoais.

29

Equipa RSI
Outras entidades

Gestão de receitas/medicamentos dos utentes que
beneficiam deste apoio. (12)
Apoio na entrega de faturas para o apoio da CMG
relativo à medida “Gouveia + Solidária”. (12)
Dinamização de sessões temáticas:
Valorização Pessoal e social (questões referentes à

higiene e saúde, assumindo de forma autónoma
atitudes e valores voltados para sua proteção e
simultaneamente melhorar a autoestima).

Gestão Familiar: Desenvolvimento de competências
Pessoas
em
situação
de
exclusão/isolament
o
social
e
problemas
de
saúde.

12

para uma boa gestão financeira do rendimento
familiar; Identificação e definição dos conceitos de
despesas e receitas, entre outros;
Aperfeiçoamento da prática das compras de forma
a rentabilizar o orçamento disponível e a satisfação
plena das necessidades da família. Valorização da
higiene habitacional como forma de assegurar o

Instituto de
Gouveia
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Desenvolver e aperfeiçoar
a prática das compras de
forma a rentabilizar o
orçamento disponível e a
satisfação plena das
necessidades da família.
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bem-estar pessoal e melhorar a qualidade de vida
das pessoas; Realçar a importância da limpeza da
casa, reforçando algumas técnicas de arrumação,
organização e gestão de práticas de trabalho
doméstico.

Aplicação de um programa sobre a “poupança”
elaborado pelo estagiário do Instituto de Gouveia.
A actividade culminou num quizz sobre a temática,
numa plataforma informática.

Tomar consciência dos
seus direitos, aprendendo
a dialogar e a respeitar os Janeiro-Julho
direitos dos outros;
Educação para a
Setembrocidadania.
Participar na vida da Dezembro
comunidade
desenvolvendo práticas
democráticas e solidárias.
Prestação
de Acompanhar e atualizar a
trabalho a favor informação
sobre
a
da comunidade prestação de trabalho a
favor da comunidade.

Ao longo do
ano

Pessoas
em
situação
de
exclusão/isolament
o
social
e
problemas
de
saúde.

Pessoas
em
situação
de
exclusão/isolament
o
social
e
problemas
de
saúde.

8

2

Participação no Dia Internacional do Idoso, organizado
pela Câmara Municipal de Gouveia em articulação com o
CLDS – 3G: Agenda Amiga, Peça de Teatro – “Olho
Bicho”, Lanche Convívio.

Acompanhamento no âmbito do cumprimento de 176
horas de trabalho a favor da comunidade.
Acompanhamento no âmbito do cumprimento de 50
horas de trabalho a favor da comunidade.

CMG
CLDS – 3G

Tribunal de
Gouveia- DGRSP
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Parcerias
Durante o ano de 2017 foi dada continuidade à colaboração com diversas entidades locais,
nacionais e internacionais que têm sido parceiras, nomeadamente:
PARCERIAS LOCAIS
ABPG
ADRUSE
Agrupamento de Escolas de Gouveia
Associação de Pais e Encarregados de Educação de Vila Nova de Tazem
Câmara Municipal de Gouveia
CACR – Centro de Assistência, Cultura e Recreio de Paços da Serra
Cáritas Diocesana
Casa do Povo de Vila Nova de Tazem
Centro de Saúde/UCC/ULS
CERVAS – Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens
Equipa do Protocolo RSI
Equipa do RLIS
GO Romaria – Associação Cultural Gouveense
Instituto de Gouveia (IG) – Escola Profissional
Liga Humanitária Social e Cultural de Aldeias
Rancho Folclórico de Gouveia
Seminário de Gouveia – Escola Apostólica
Sociedade Musical Gouveense
PARCERIAS NACIONAIS
ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local
COOLABORA – Cooperativa de Intervenção Social, Covilhã
COMPARTE – Fundação Maria Rosa, Lisboa
Casa Seis – Centro Comunitário, Lisboa
Associação Bioliving, Lousada
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade de Coimbra
Escola Superior de Educação de Coimbra
Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro
Centro de Estudos Sociais
Instituto Marquês Vale Flôr
PARCERIAS INTERNACIONAIS
FORANDRINGSFABRIKKEN – Fábrica da Mudança, Noruega
GLADIATOR EDUCATION | ABALL1 – Noruega

