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Relatório de Actividades e Contas de 2011

INTRODUÇÃO

Para dar conta do trabalho realizado pela ADILO no ano de 2011, optou-se, à semelhança do que fizemos nos últimos 

anos,  por  apresentar  relatórios  detalhados  de  cada  um  dos  cinco  projectos  e/ou  serviços  que  estão  em 

funcionamento. Da leitura desses relatórios é possível concluir que cada um dos serviços em análise cumpriu, no 

essencial, os objectivos estratégicos que foram definidos para a instituição. Quer isto dizer que foi mantido o esforço  

de melhoria continua da qualidade dos serviços prestados aos utentes, ao mesmo tempo que foi melhorado e alargado 

o trabalho de parceria, não apenas com as instituições da freguesia, mas também da cidade.

Contudo, e como também resulta da leitura desses relatórios, as profundas alterações ocorridas em 2011 nas politicas 

sociais  traduziram-se,  além do mais,  em crescentes  dificuldades e novos desafios à gestão quotidiana de alguns 

desses serviços e ao trabalho que aí é desenvolvido com as pessoas que os utilizam. Referimo-nos, em particular, ao  

Protocolo do Rendimento Social de Inserção e ao Gabinete de Atendimento Social Integrado.

No que se refere ao relatório de contas do exercício de 2011, a ADILO apresenta um resultado liquido negativo. Este 

resultado  ficou  a  dever-se  ao  facto  de  ter  havido  despesa  contabilizada  em 2011  cuja  respectiva  receita  só  é 

reconhecida em 2012. Importa ainda referir que o aumento verificado na receita fiou a dever-se fundamentalmente ao 

Contrato Local de Desenvolvimento Social, visto que as verbas transferidas pela segurança social para o Protocolo do 

Rendimento Social de Inserção e para o Centro Comunitário, não registaram qualquer aumento.
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O Gabinete de Atendimento Social Integrado (GASI), no decorrer de 2011, pautou-se por se apresentar num 

recurso técnico e de intervenção social à população residente na Freguesia de Lordelo do Ouro.

Dada a multiplicidade de problemas apresentados pelos indivíduos que recorreram ao Gabinete, tais como: 

Desemprego, o emprego precário, a insuficiência de recursos económicos, os (sobre) endividamentos, a ausência, a 

sobreocupação e más condições de habitação, o isolamento social,  problemas de saúde e problemas pessoais  e  

familiares, o GASI centrou a sua intervenção nas áreas de informação, encaminhamentos e acompanhamentos no 

âmbito das medidas de Acção Social e Rendimento Social de Inserção.

O GASI conta com a colaboração intra e interinstitucional, com vista à inserção, integração, autonomia e 

melhoria das condições de vida da população que acompanha. As entidades locais e o Centro Distrital da Segurança 

Social do Porto constituem-se agentes fulcrais para um acompanhamento concertado junto da população.

Com  intuito  de  atingir  os  objectivos  propostos  no  início  de  2011,  a  acção  do  GASI  pautou-se  pelo  

desenvolvimento das actividades abaixo descritas. 

Estando perante um trabalho exigente ao nível da complexidade de situações apresentadas pela população e 

a dificuldade de encontrar respostas que se revelem eficazes torna-se estritamente necessário a realização de uma 

avaliação que permita identificar os pontos fortes e fracos da nossa actuação, com vista ao encontro de estratégias de 

melhoramento do trabalho desenvolvido pelo GASI.

Actividades Desenvolvidas

Nome da Actividade Descrição Avaliação

Atendimento Semanal

Realizaram-se 589 atendimentos a famílias 
residentes na freguesia de Lordelo do Ouro.

Estes consistiram na identificação de 
necessidades e capacidades dos indivíduos 
para ultrapassar a fragilidade da sua actual 

situação, bem como a mobilização de 
respostas sociais que contribuam para a 

sua integração, restabelecendo as 
condições mínimas exigíveis para o seu 

bem-estar.

Pontes Fortes: 
- Interacção, conhecimento e identificação das 
necessidades da população;
- Estabelecimento de uma relação de empatia e 
confiança com a população;
- Encaminhamento da população para outros serviços 
adequados às suas necessidades;
- Prestação de informação.

Pontos Fracos:
- Escassez de recursos técnicos que permitam 
respostas céleres e adequadas a cada situação;
- Excessiva burocracia nos procedimentos 
administrativos;
- Ruídos nos canais de comunicação;
- Dificuldade na sistematização dos dados recolhidos.

Visitas Domiciliárias

Realizaram-se 103 visitas domiciliárias por 
estas serem um instrumento de trabalho 

indispensável na realização do diagnóstico 
social.

Pontos Fortes:
- Diagnóstico social in loco das condições de vida dos 
indivíduos;
- Conhecimento de todos os elementos do agregado 
familiar;
- Estabelecimento de uma relação de proximidade;
- Prestação de informação e esclarecimentos de forma 
privilegiada.

Pontes Fracos:
- Invasão de privacidade;
- Maior dispêndio de tempo e recursos;
- Incerteza na concretização da visita.

Pontos Fortes:
- Informação e consciencialização dos direitos e 
deveres dos cidadãos;
- Prestação de informação diversa que promova o 
empowerment nos indivíduos
- Reconhecimento das potencialidades e dificuldades 
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Negociação e 
Contratualização de 

Programas e Planos de 
Inserção no âmbito da 

Acção Social e Rendimento 
Social de Inserção

No decorrer do ano de 2011 
contratualizaram-se  Programas e Planos de 

Inserção com o intuito de fazer 
comprometer direitos e deveres entre 

agentes, como forma de potenciar a co-
responsabilização na tomada de decisão, 

nas estratégias adoptadas, na definição de 
um percurso de inserção ajustado às 

necessidades reais do indivíduo.

dos indivíduos;
- Encaminhamento da população para outras 
instituições.

Pontos Fracos:
- Dificil acesso à base de dados da Segurança Social 
que permita a confirmação de informação; 
- Ausência de métodos eficazes de comunicação e 
divulgação da legislação;
- Dificuldade em quebrar os pré-conceitos em torno 
da medida de RSI;
- Tipificação das respostas;
- Fraca coesão da rede de parceiros;
- Dificuldade por parte dos utentes na apreensão dos 
direitos e deveres implícitos à aplicação das medidas 
de política social;
- Ausência de reconhecimento por parte dos utentes 
das regras de aplicação das medidas políticas;
- Ausência de políticas de inserção, nomeadamente ao 
nível do emprego.

Elaboração e 
Fundamentação de 
Propostas de Apoio 

Económico, no âmbito da 
Acção Social

Realizaram-se propostas eventuais de apoio 
económico. Estas têm como objectivo 

contribuir para a satisfação das 
necessidades básicas, na medida em que o 

agregado familiar no seu conjunto não 
dispõe de recursos suficientes  que 

permitam a sua subsistência.

Pontos Fortes:
- Diminuição do índice de severidade da pobreza;
- Promoção da melhoria das condições de vida, 
permitindo o acesso a bens de necessidade básica.

Pontos Fracos:
-Excessiva burocratização do processo administrativo;
- Dificuldade dos utentes em percepcionarem a 
atribuição dos apoios de forma eventual.

Participação nas Reuniões 
do Núcleo Local de Inserção 

(NLI)

A Participação nestas reuniões teve por 
objectivo a apresentação e discussão dos 
programas de inserção entre os diferentes 

parceiros constituintes.

Pontos Fortes:
- Discussão de situações reais;
- Partilha de experiências e de informação;
- Encaminhamento dos utentes para as diferentes 
áreas representadas no NLI.

Pontos Fracos:
- Ausência de informação 
sobre a situação dos indivíduos após os 
encaminhamentos;
- Pouca celeridade no acolhimento das situações 
encaminhadas;
- Ausência de uma metodologia de intervenção 
adequada à resolução dos problemas dos 
beneficiários;
- Ausência de sentido de parceria.

Elaboração dos Relatórios 
de Execução Mensais

Elaboração dos Relatórios 
de Execução Mensais

(Cont.)

Foram realizados 6 relatórios em modelo 
próprio da Segurança Social Social, com 
vista a contabilizar os planos de inserção 
contratualizados, bem como o número de 

acções acordadas.

Pontos Fortes:
-Caracterização de acções contratualizadas;
- Contabilização do número de acordos.

Pontos Fracos:
- Ausência de indicadores relevantes para a 
caracterização dos beneficiários, nomeadamente 
condição perante o trabalho, tipo de família, nível de 
escolaridade, etc.

Dinamização de Sessões 
sobre a Medida de RSI 

(sessões de informação e 
esclarecimento)

Realizaram-se 3 sessões informativas sobre 
a medida de RSI, com foco nas alterações 

da aplicação da medidade de RSI, nas 
condições de acesso e cálculo da prestação, 

nos direitos e deveres dos beneficiários, 
etc.

 

Pontos Fortes:
- Prestação de Informação colectiva;
- Rápida difusão de informação;
- Esclarecimento de dúvidas.
Pontos Fracos:
-Não cumprimento do objectivo proposto (inicialmente 
propostas 10 sessões);
- Transmissão de um grande de numero de 
informação num pequeno período de tempo;
- Heterogeneidade do Público-Alvo e situações;
- Inevitável discussão de situações particulares no 
colectivo;
- Despoletar de conflitos.

Dinamização de Sessões de 
Técnicas de Procura de 

Emprego VER GEL VER GEL
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Realização de Reuniões com 
todas as Valências da ADILO

Estas reuniões têm o principal objectivo de 
promover a articulação efectiva entre as 
várias valências da ADILO. Visam, em 
particular, a discussão e a procura de 

mecanismos de intervenção eficazes em 
casos comuns entre as diferentes valências.

    

Não Concluída**

Articulação com Outros 
Serviços

Articulação com Outros 
Serviços
(Cont.)

A articulação com outros serviços revela-se 
essencial para garantir a satisfação das 
necessidades básicas dos utilizadores.

Dada a complexidade da intervenção na 
comunidade, torna-se fulcral a articulação e 

colaboração com outras instituições do 
sector público e privado (nomeadamente, 

Escolas, Centros de Dia, Paróquia, Hospital, 
etc)

Pontos Fortes:
- Articulação e colaboração com outros Serviços;
- Acompanhamento do indivíduo e família por 
diferentes áreas de intervenção;
- Maximização dos recursos existentes;
- Conhecimentos de diferentes tipo de modelo de 
intervenção;
- Conhecimento mais detalhado das situações em 
acompanhamento;
- Troca de experiências.

Pontos Fracos:
- Articulação deficitária com algumas entidades locais;
- Ausência de conhecimento de todos os recursos 
existentes;
- Ausência de feed-back de situações partilhadas;
- Fraca cooperação entre serviços;
- Ausência de clarificação, perante a população, de 
papéis quanto ao âmbito de intervenção;
- Confusão de papéis por parte dos indivíduos das 
diferentes instituições de acompanhamento.

** Não se procedeu à  realização mensal  de reuniões  com todas  as  valências  da ADILO,  uma vez que,  dada a 

proximidade física entre as valências, a partilha de informação e parecer acontece de forma regular ou sempre que 

necessário. Assim, não se tornou pertinente a marcação de reuniões para o efeito. 

2 - Gabinete de Emprego Local (GEL)

Descrição e estruturação da acção

O Gabinete de Emprego Local acompanhou, no ano de 2011, cerca de 230 indivíduos.

A população inscrita no GEL é predominantemente oriunda da Freguesia de Lordelo do Ouro e caracteriza-se 

por estar em situação de desemprego, trabalho precário, com baixa qualificação escolar e profissional. Importa referir,  

que se verificou um aumento de inscrições de indivíduos com o 12º ano e licenciatura. 

A inscrição no Gabinete procede-se por via do encaminhamento de indivíduos acompanhados por outras 

valências da ADILO, por outras instituições, ou por iniciativa própria.

As respostas do GEL consistiram na orientação e informação sobre as medidas de emprego e formação, no 

apoio  à  procura  de  emprego,  na  apresentação  e  encaminhamento  para  ofertas  de  emprego  e  de  qualificação 

profissional e escolar. Este acompanhamento desenvolveu-se em articulação não só com as valências da ADILO mas 

também com o IEFP-Centro de Emprego Porto Ocidental, Centros de Formação e Escolas.
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Actividades Desenvolvidas

Nome da Actividade Descrição Avaliação

Divulgação do GEL

Divulgar o gabinete nos vários sectores de 
mercado, nomeadamente restauração, 
construção, entre outros, e junto das 
instituições promotoras de formação 

profissional e escolar. Esta divulgação será 
feita através de contactos pessoais.

Pontes Fortes: 
- Conhecimento do Gabinete por um maior 
nr de pessoas;
- Criação de uma bolsa de oferta de 
emprego e formação. 
- Melhor articulação com as entidades 
promotoras;
- Melhor conhecimento da ofertas.

Atendimento personalizado aos 
utilizadores do GEL

Esta actividade consistiu na junção de duas 
actividades  propostas  no  Plano  de  2011, 
nomeadamente o apoio à procura activa de 
emprego e acompanhamento individualizado 
dos  desempregados  na  realização  do  seu 
plano  pessoal  de  emprego, uma  vez  que 
estas duas não se podem dissociar.
Com  o  desenvolvimento  desta  actividade 
pretendeu-se  dotar  os  indivíduos  com 
ferramentas facilitadoras da sua inserção.

Pontes Fortes: 
- Diagnóstico das necessidades 
profissionais e/ou escolares dos indivíduos;
-Estabelecimento de uma relação de 
proximidade por via do acompanhamento 
individualizado;
- Adequação de respostas;
- Reconhecimento e utilização do serviço 
quer pela oferta quer pela procura;
- Celeridade no atendimento;
- Acompanhamento individualizado.

Pontos Fracos:
- Ausência de feedback da população e 
empresas após o encaminhamento;
- Dificuldade no encaminhamento por 
diminuição de respostas profissionais e /ou 
formativas.

Divulgação das ofertas de 
emprego e de qualificação

Com esta actividade pretendeu-se facilitar a 
(re)inserção dos indivíduos, quer no mercado 
de trabalho,  quer em formação profissional 
ou  modular.  Assim,  procedeu-se  a  uma 
divulgação semanal  de todas as  ofertas  de 
emprego  e  formação,  existentes  na  área 
metropolitana do Porto.

Pontes Fortes: 
- Facilidade de acesso às ofertas;
- Proximidade do serviço à população;

Pontos Fracos:
- Impossibilidade de encaminhamento 
directo para as ofertas, nomeadamente no 
que respeitas às ofertas do IEFP.

Dinamização de sessões de 
Técnicas de Procura de Emprego. Não se realizou esta actividade

-O não cumprimento da actividade, 
prendeu-se com o facto da população não 
a julgar pertinente e uma mais-valia para 
seu plano de inserção. Contudo, as 
questões principais tratadas nestas sessões 
são ou foram trabalhadas individualmente 
com os utilizadores, em contexto de 
atendimento.

Realização de reuniões mensais 
com outras valências da ADILO VER GASI VER GASI

Articulação com entidades 
empregadoras e instituições 

promotoras de formação 
profissional.

Pretendeu-se  com  esta  actividade  dar 
continuidade  a  um  trabalho  de  articulação 
quer com as entidades empregadoras, quer 
com as instituições promotoras de formação 
profissional  e  escolar,  tais  como:  o  IEFP, 
através  do  Centro  de  Emprego  do  Porto 
Ocidental, Centros de Formação Profissional 
e Centros de Novas Oportunidades.

Pontos Fortes:
- Permite o aumento das qualificações 
profissionais e escolares,
- Facilita a integração dos utilizadores no 
mercado de trabalho.

Ponto Fracos:
- Inexistência de estratégias que permitam 
ao GEL ter acesso aos resultados dos 
encaminhamento realizados;
- Ausência de resposta, nomeadamente ao 
nível da qualificação que abranja os 
diferentes tipos de necessidades.
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3 - Trabalho com Jovens

Face  aos  objectivos  traçados  do  início  do  plano de  actividades,  a  linha  de  acção  da  equipa  técnica  do  Centro  

Comunitário de Lordelo do Ouro conheceu um pequeno desvio que nos pareceu de importância extrema e de toda a 

pertinência conjuntural.

Como tal, privilegiamos a participação dos jovens mais velhos, que revelaram ao longo do tempo grandes qualidades 

quer ao nível técnico, quer ao nível do relacionamento interpessoal, como monitores dos ateliers onde até aqui foram 

participantes,  tentando criar  assim pilares de referencia positiva e representativa  nos jovens e no próprio centro 

comunitário assim como nas próprias actividades que eles desenvolvem.

Sendo este o principal objectivo para o ano transacto, podemos afirmar que o centro de iniciativa jovem vive agora no 

inicio  deste  ano  uma dinâmica  ainda  embrionária,  mas  de  sinal  extremamente  positivo,  com o  epicentro  desta 

dinâmica naquilo a que se pode chamar de iniciativa jovem.

A título de exemplo estão todos os ateliers pelos quais os jovens são agora responsáveis, o plano de actividades da 

associação de jovens ÁGIL que esta já em execução e com efeitos na comunidade bem visíveis (noite da juventude da 

JFLO, Pac´s Project,  férias Ageis) assim como a finalização da Curta metragem que tem vindo a ser objecto de 

trabalho e se encontra na sua fase final com a participação de um numero de jovens bem superior ao do seu começo.

 Actividades referentes à Orientação Profissional e Vocacional em Situação Ocupacional

Nome da Actividade Objectivos/Alcance Avaliação

Atelier de Hip-Hop

Pontos Fortes: 

Pontos Fracos:
O atelier deixou de funcionar devido ao 
desinteresse que os jovens revelaram pela 
actividade

Atelier de Danças Africanas

Fomentar o gosto pela dança; 
sensibilizar para as artes 
performativas; promover a 
diversificação cultural através de 
sonoridades e coreografias de cariz 
mais étnico. 

Nº jovens envolvidos : 10

Pontos Fortes:
A monitorização deste atelier está este ano a ser 
assegurada por uma Jovem que frequentou o 
mesmo durante estes últimos anos, momento que 
se revela um excelente referencial de aprendizagem 
e representação nos jovens mais novos em relação 
aos mais velhos.  
Pontos Fracos:
Dificuldades em constituir um grupo sólido e 
assíduo.

Work. Carácter Artísticos

Aumentar os recursos culturais dos 
jovens; permitir o contacto e 
experimentação com actividades 
diversificadas; desenvolver e 
estimular novos interesses e 
aptidões;

Nº jovens envolvidos : 40

Pontos Fortes: 
Momento de intensa transmissão de conhecimentos 
mais técnicos em algumas disciplinas alternativas e 
manifestamente do interesse dos jovens.

Pontos Fracos:
Divulgação e devolução á comunidade deste 
trabalho. 

Atelier de Expressão Musical / 
Percussão

No seguimento do trabalho realizado 
ao longo dos últimos anos pela 
equipa da BATUCADA RADICAL , este 
atelier adquire um carácter diferente 
neste próximo ano. Orientado pelos 
jovens que até aqui se foram 
destacando, projecta-se agora um 
espaço mais experimental onde o 
desafio vai ser a utilização de 
materiais reciclados e outros com o 
fim de criar reportório próprio e 
original.
Nº jovens envolvidos : 15

Pontos Fortes: 
A monitorização deste atelier está este ano a ser 
assegurada por uma Jovem que frequentou o 
mesmo durante estes últimos anos, momento que 
se revela um excelente referencial de aprendizagem 
e representação nos jovens mais novos em relação 
aos mais velhos.  
Forte impacto nos jovens participantes 

Pontos Fracos:
Material de trabalho
Assiduidade
Concentração 
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Actividades propostas para o Centro de Apoio Pedagógico e Desenvolvimento de Competências Sociais 

Nome da Actividade Objectivos/alcance Calendarização

Sessões de Apoio Pedagógico

Acompanhamento e apoio ao 
processo de aprendizagem.

Nº jovens envolvidos : 20

Pontos Fortes: 
A procura espontânea cada vez maior por parte de 
alguns jovens.
A reconhecida melhoria da situação escolar de 
alguns dos jovens após a utilização mais assídua 
desta actividade.

Pontos Fracos:
Ainda alguma resistência por parte de alguns jovens 
em reconhecer este espaço como um espaço de 
estudo também para lá do carácter ludico- 
pedagógico  que reconhecem ao C.I.J.

Mediação Familiar e Escolar

Envolver os agentes educativos no 
processo formativo dos jovens; 
adequar práticas educativas que 
facilitem o sucesso escolar.

Nº jovens envolvidos : 

Pontos Fortes: 
Pontos Fracos:

Recolha/Organização de Livros, 
Revistas e Filmes.

Promover hábitos de leitura; 
desenvolver a capacidade de 
interpretação e discussão sobre a 
leitura realizada e sobre os filmes 
assistidos;
Desenvolver as formas de expressão.
Desenvolver a capacidade criativa e 
de raciocínio.
Facilitar a assimilação/acomodação 
das matérias dadas, bem como 
promover novas aprendizagens.

Nº jovens envolvidos : 

Pontos Fortes: 

Pontos Fracos:

Saídas Lúdico-Pedagógicas

Reforçar positivamente o 
envolvimento dos jovens na 
actividade de Apoio Pedagógico; 
fomentar o interesse e a motivação 
para determinadas áreas de saber; 
facilitar a integração e o sucesso 
escolar.

Nº jovens envolvidos : 20

Pontos Fortes: 
Informalidade das actividades permite por vezes 
aos técnicos um conhecimento um pouco mais 
aproximado da realidade dos jovens.
Aquisição de novos interesses , e bom momento de 
oscultação á motivação dos jovens.

Pontos Fracos:
Pouca diversidade de oferta face ás possibilidades 
orçamentais 

Actividades propostas para a Animação Sociocultural

Nome da Actividade Objectivos/Alcance Calendarização

Reabilitação dos Espaços

Após grandes intervenções no 
espaço do C.I.J. pelos jovens no ano 
transacto, esta actividade em 2011 
assume um carácter de manutenção 

Nº jovens envolvidos : 10 

Pontos Fortes: Envolvimento dos jovens .
Fortalecimento do sentimento de pertença em 
relação ao espaço do centro comunitário.
Pontos Fracos:
Alguma falta de autonomia não na tomada de 
decisões mas sim na operacionalização de algumas 
mudanças pretendidas.
Acesso limitado aos materiais e ao “saber fazer” 
necessários para efectuar as mudanças 
pretendidas.
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Orientação Psicossocial

Promoção do auto-conhecimento 
quer a nível comportamental, quer a 
nível emocional; apoio à construção 
dos projectos de vida e 
monitorização desses mesmos 
projectos; Encaminhamento e 
articulação com dispositivos de 
saúde e de educação.
Nº  jovens envolvidos : ?

Pontos Fortes: 
Pontos Fracos:

Saídas Pedagógicas
Adquirir novos saberes e 
competências sociais fornecidas 
pelos contextos em questão

Nº  jovens envolvidos :15

Pontos Fortes: 
Grande entusiasmo e curiosidade neste tipo de 
actividade.
Estimulação evidente á saída das visitas, com os 
jovens

Pontos Fracos:
Sentimos que por vezes as temáticas escolhidas 
não são do interesse efectivo dos jovens 

Organização de Festas e Eventos

Fomentar a capacidade de 
organização e cooperação; promover 
espaços lúdicos motivadores; 
facilitar relações interpessoais 
assertivas e construtivas.

Nº jovens envolvidos: 20 
(na organização dos eventos)
Nº jovens envolvidos  :80
(na participação nos eventos)

Pontos Fortes: 
Capacidade de pensar os objectivos das actividades 
e execução do plano elaborado pelos jovens.
Proximidade entre os conteúdos das festas e os 
interesses efectivos dos jovens.
Criação de espaços nas festas para os jovens 
puderem demonstrar o seu trabalho e potencial 
criativo) 
Bom momento de empowerment.
Fomentar o bom relacionamento interpessoal quer 
entre os jovens quer com a vizinhança.

Pontos Fracos:
Muito embora á medida que se vão realizando mais 
festas e eventos, a publicitação/divulgação dos 
mesmo junto da comunidade se vai fazendo 
melhor, sentimos ainda que esta parte do trabalho 
necessita de mais trabalho e novas estratégias de 
acção. 

Sala de Artes

Desenvolver a criatividade, 
sensibilidade e a capacidade técnica 
no contexto das artes plásticas por 
meio da produção de várias criações 
artísticas.

Nº jovens envolvidos:30

Pontos Fortes:
Dar acesso aos jovens a materiais diversos e 
instrumentos de expressão.
Desenvolver o espírito critico e auto-critico, através 
dos trabalhos que vão realizando.
Possibilidade de trabalhar várias disciplinas artiscas, 
tais como a pintura escultura, instalação , etc...
Espaço onde se desenvolvem projecto de parceria 
com algumas das instituições da freguesia.

 
 

Pontos Fracos:
Diversidade dos materiais e a sua necessária 
reposição 

Clube de Cinema

Fomentar o gosto pela 
representação, capacitar os jovens 
para o trabalho em equipa 
organizado e orientado.
Promoção do auto -conhecimento 
emocional e comportamental.

Pontes Fortes: 
Grande motivação para a actividade.
A possibilidade de devolução quase literal do 
próprio trabalho.
Forte impacto junto dos pares e da comunidade em 
geral. 
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Nº jovens envolvidos:15

Pontos Fracos:
Dificuldades em elaborar o projecto de trabalho.
Sendo esta uma disciplina que requer algum tempo 
na execução dos produtos finais, os jovens 
revelam- se pouco resistentes.
Assiduidade 
Escassez de material de gravação, nomeadamente 
sonoro.

Caixa de Sons 
(sala multimédia)

Desenvolver a criatividade no âmbito 
da música e das novas formas de 
produção musical, especial enfoque 
para o beatbox e o registo de 
reportório já construído por alguns 
dos jovens que frequentam o C.I.J.

Nº jovens envolvidos: 20

 Pontes Fortes: 
Interesse e adesão á disciplina e pratica do 
beatbox, por parte dos jovens envolvidos.
Devolução á comunidade extremamente positiva 
através de participações em eventos organizados 
não só pelos jovens como também por instituições 
da freguesia.
Pontos Fracos:
Material 
Assiduidade dos jovens 

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro 11



Relatório de Actividades e Contas de 2011

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro 12

CLDS



Relatório de Actividades e Contas de 2011

Em 2011, o Contrato Local de Desenvolvimento Social de Lordelo do Ouro, consolidou-se como um projecto com 

considerável  capacidade de inovação do trabalho desenvolvido pela ADILO, desde logo porque permitiu abranger 

novos públicos. Para isso, e como se pretende evidenciar pela descrição sumária das actividades desenvolvidas, em 

muito  contribuiu  algumas  actividades,  como  o  pólo  Informático,  o  trabalho  de  constituição  de  Associações  de 

Moradores e as acções de desenvolvimento comunitário e familiar.

EIXO DE INTERVENÇÃO 1 - EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

ACÇÃO 1 |GEF – GABINETE DE EMPREENDEDORISMO E FORMAÇÃO

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS/AVALIAÇÃO

1 - PEP-
Programa de 
Experimentaç
ão 
Profissional

Proporcionar aos desempregados a 
oportunidade  de  experimentar  em 
contexto  real  de  trabalho,  uma 
actividade  profissional  de  duração 
variável,  de  acordo  com  o  seu 
trajecto  e  perfil.  A  actividade  em 
contexto de trabalho desenvolve-se 
pelo período de 1 mês, havendo a 
possibilidade  de  a  prolongar  por 
mais um mês no caso de, no final 
do  primeiro  mês  a  empresa 
demonstrar  interesse  e  condições 
para contratar o trabalhador.

No
No âmbito desta actividade foram seleccionadas 29 pessoas para 
integrar no PEP, tendo sido realizados 9. O fato de apenas 31 % 
da população seleccionada ter aderido ao programa deve-se a: 
Integração no mercado de trabalho (maioritariamente informal); 
opção pela procura activa no GEL com o objectivo de uma 
integração imediata no mercado de trabalho, o que raramente se 
verifica; opção pela formação profissional e ou modular.
É também importante salientar a difícil adesão das empresas ao 
programa (tendo sido contactadas 27 empresas, das quais apenas 
8 aderiram) sendo evidentes as representações e expectativas 
marcadamente negativas, que os empresários locais têm sobre a 
população residente, sobretudo nas empresas de maior dimensão. 
No entanto, podemos considerar que a adesão aos PEP’s por parte 
das pequenas empresas locais (de sectores de actividade 
diversificados) foi satisfatória, o que possibilitou a integração dos 
desempregados nas seguintes áreas: restauração; contabilidade; 
lojas de decoração; florista; lar, entre outras.
• A população que integrou o Programa é maioritariamente 
feminina (7 mulheres e 2 homens) o que veio contrariar as nossas 
expectativas iniciais, de integração de homens (desempregados de 
longa duração) na área da armazenagem. As grandes empresas, 
pelas razões já acima referidas, não aderiram ao programa o que 
impossibilitou a integração de grande parte da população 
masculina. Relativamente às habilitações literárias, 4 indivíduos 
completaram o 6.º ano de escolaridade, 4 o 9.º ano e 1 o 12.º 
ano, constatando-se alguma heterogeneidade nos percursos 
escolares desta população.
Os Programas de Experimentação Profissional demonstraram boa 
aceitação sobretudo por parte das pessoas desempregadas. Duas 
delas integraram o mercado de trabalho, na mesma área de 
actividade, após terem terminado o PEP, ainda que não tenha sido 
na empresa onde realizaram o programa. De referir também, que 
uma trabalhadora foi contratada pela empresa (na área da 
restauração) após o término do programa. Tendo em conta a 
avaliação que fizemos com as empresas é possível admitir que o 
programa poderá contribuir para alterar as representações de 
carácter predominantemente negativo que o tecido empresarial 
local tem dos trabalhadores residentes em espaços sociais 
considerados problemáticos.

2 - Programa 
de Apoio à 
Criação do 
Próprio 
Emprego

Apoio aos desempregados na criação do 
seu  próprio  emprego,  através  da 
constituição  de  microempresas,  em 
alguns  casos  com  a  colaboração  da 
Associação  Nacional  do  Direito  ao 
Crédito (ANC).

Constituição de 1 empresa na área de salão de cabeleireiro. 
Realização de 3 sessões informativas sobre micro crédito em 
articulação com a Associação Nacional de Direito ao Crédito (1.ª 
sessão dirigida a técnicos com 10 participantes, trabalhadores em 
instituições da freguesia; 2.ª e 3.ª sessão dirigida a 
desempregados interessados na criação do seu próprio emprego e 
já com uma ideia de negócio definida). No âmbito desta actividade 
realizámos entrevistas individuais, algumas em conjunto com o 
ANC, no sentido de acompanhar individualmente os planos de 
negócio. No âmbito deste acompanhamento, estamos a apoiar a 
constituição de 3 empresas, em áreas distintas, designadamente 
uma Creche/Infantário (Miosótis) que abrirá em Janeiro de 2012, 
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uma Frutaria, que aguarda o parecer e apoio financeiro da ANC, e 
a constituição de um Blog de divulgação de Comida Africana, com 
objectivo de confecção no domicílio, para posterior 
desenvolvimento de uma empresa na indústria da restauração. 
No que diz respeito á criação do próprio emprego foi possível 
identificar um número significativo de pessoas interessadas nesta 
actividade. No entanto, e apesar da parceria com a ANC se ter 
revelado uma mais-valia, as condições de concessão de micro 
crédito são, em alguns casos desencorajadoras, desde logo pela 
exigência de fiadores, o que impede a concretização de algumas 
ideias de negócio.

Com o objectivo de contornar estas limitações e 
constrangimentos foi efectuado um contacto com uma nova 
linha de micro crédito através da REAPN/Montepio Geral, 
sendo de resto por esta nova linha que poderão vir a ser 
financiados alguns dos projectos atrás referidos.

3 - Formação 
para a 
População 
Activa e 
População 
Desempregad
a

Formação  em  Relações 
Interpessoais  e  Mediação  de 
Conflitos  para  auxiliares  de  acção 
educativa e  Formação Modular  na 
área  da  Geriatria  e  Técnicas  de 
Atendimento  ao  Público  para 
desempregados (maioritariamente
beneficiários de RSI).

Formação para desempregados
Em Setembro de 2011, demos início a 2 formações modulares, 
dirigidas a desempregados, uma na área da Geriatria (11 
formandos) e outra na área das Técnicas Atendimento ao Público 
(14 formandos). Estas formações realizaram-se em articulação com 
o IEFP- Centro de Formação

Profissional Sector Terciário do Porto.
Registou-se uma adesão considerável dos beneficiários de RSI 
à formação modular, nomeadamente às Técnicas de 
Atendimento ao Público. Na área da Geriatria algumas das 
formandas integraram o mercado de trabalho na área do 
apoio a idosos no domicílio, designadamente, 4 formandas. 
Devemos referir que nas duas acções realizadas em 2011 não 
foram concluídos todos os módulos previstos, fato que se 
deve a falta de verbas por parte do IEFP- Centro de Formação 
Profissional Sector Terciário do Porto, no ano corrente. No 
âmbito da Acção modular em geriatria as formandas 
concluíram o módulo de Cuidados Básicos de Saúde ao Idoso 
e na Acção de TAP foram concluídos 2 dos 3 módulos 
previstos (Atendimento e Reclamações-Tratamento e 
Encaminhamento).

Formação para ativos
Em 2011 foi realizada a 3.ª acção em Relações Interpessoais e 
Mediação de Conflitos para auxiliares de acção educativa, este 
ano dinamizada em parceria com o Agrupamento de Escolas 
Francisco Torrinha. Nesta acção de formação para ativos 
verificou-se uma avaliação bastante positiva por parte dos 
formandos que a frequentaram bem como do agrupamento 
onde decorreu.

EIXO DE INTERVENÇÃO 2 – INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL

ACÇÃO 2 |ACÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E FAMILIAR

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS/AVALIAÇÃO
1 - Oficinas 
Experienciaisdo 
Quotidiano e da 
Vida

Dinamização  de  oficinas  temáticas  de 
trabalho  sobre  problemas  como  o 
Planeamento Familiar, Gestão Doméstica 
e outros temas de vida.

Foram realizadas várias acções de informação e sensibilização para 
a actividade, desde o início do projecto. 
Realização de entrevistas individuais e envolvimento dos moradores 
do bairro do Aleixo na construção de uma memória documental 
acerca do bairro, em virtude da sua demolição. Pretende-se com 
este trabalho que os moradores reflictam dimensões importantes 
da vida comunitária visando, nomeadamente, uma maior facilidade 
de integração nos contextos onde serão realojados.

2 – Centro de 
Desenvolvimento 
para a Cidadania
- Espaço Mulher

 Dinamização de um espaço de trabalho 
dedicado às mulheres da freguesia com 
o  objectivo  de  promover  competências 
pessoais  e  sociais  que  lhes  permitam 
contrariar  a  sua  situação  de 
vulnerabilidade.  São  realizados 
atendimentos  individuais  e  dinamiza-se 

Desde Outubro a Dezembro de 2011 participaram nas sessões 
grupais 13 mulheres, das quais 8 participam assiduamente. Até ao 
final de Dezembro foram feitas 14 sessões. As sessões são 
semanais de 2h30m, sendo que o horário foi negociado pelas 
próprias mulheres aquando da primeira sessão. De referir, que 
algumas das mulheres que não têm participado semanalmente, 
começaram a trabalhar e, por isso, não têm disponibilidade para 
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-Aconselhamento 
Jurídico

- Clube dos 
Vizinhos 
Solidários

uma  intervenção  em  grupo.  A 
intervenção grupal  tem-se concretizado 
através  de  Exercícios  de  Dinâmica  de 
Grupo  com  objectivos  específicos, 
designadamente,  com  objectivos  de 
promoção  das  capacidades  e 
competências  das  mulheres  que 
integram  o  grupo.  No  âmbito  deste 
espaço  fomos  a  uma  exposição  no 
Palácio  das  Artes,  e  a  duas  peças  de 
Teatro, com o objectivo de proporcionar 
a  estas  mulheres  um  contacto  com 
outros espaços culturais.

Esta  actividade  pretende  proporcionar 
aos residentes na freguesia o acesso a 
um serviço  de  aconselhamento jurídico 
gratuito, nas diversas áreas do Direito, 
nomeadamente  Consumo,  Família, 
Trabalho e Habitação.

Identificar  e  potenciar  práticas  de 
colaboração  e  solidariedade  entre 
vizinhos,  com o objectivo  de fortalecer 
as  redes  comunitárias  e  contrariar 
dinâmicas  de  isolamento  social. 
Pretende-se,  desta  forma  tornar  mais 
visível as “boas práticas” de vizinhança 
presentes  nos  bairros  sociais  e  nas 
zonas  mais  antigas  da  freguesia,  de 
forma  a  devolver  à  comunidade  os 
exemplos  já  existentes.  Neste  sentido 
pretende-se  realizar  um  encontro  de 
Praticas  de  Solidariedade  na 
Comunidade.

frequentar as sessões. Estas mulheres têm entre 23 e 60 anos, ou 
seja, podemos verificar uma larga amplitude etária. As habilitações 
literárias são similares entre todas, uma vez que 5 destas mulheres 
têm o 6ºano, 2 têm o 9ºano e 1 tem o 4ºano. Todas as mulheres, 
com excepção de uma, são mães e casadas. Todas estão 
desempregadas. 
No sentido de dar respostas a outras mulheres com 
disponibilidades diferentes estamos a desenvolve esforços para a 
constituição de um outro grupo.

Até ao momento foram realizados 171 atendimentos.
Mais de 90% da população que recorreu aos serviços é do género 
feminino, a grande maioria divorciada ou solteira.
A faixa etária é bastante diversificada, concentrando-se no entanto 
em dois grandes grupos, um com idade compreendida entre os 20 
e os 25 anos, e outro com mais de 50 anos.
Em temos de dominância as pessoas que recorrem a este serviço 
têm o 4ºano de escolaridade.
No que concerne à situação profissional, a quase totalidade dos 
atendimentos, abarca pessoas em situação de desemprego e 
beneficiários do rendimento de reinserção social, que 
maioritariamente habitam nos Bairros Sociais de Lordelo do Ouro
Se no início do ano os utentes procuravam os serviços por terem 
sido notificados de Despejos Camarários, a verdade é que esta 
tendência se alterou.
Os assuntos mais frequentemente tratados, são agora direito ao 
consumo (execuções de empréstimos contraídos junto de 
financeiras para aquisição de móveis e electrodomésticos), direito 
de família com especial relevo para assuntos relacionados com a 
Regulação das Responsabilidades Parentais (em especial o Direito a 
Alimentos) e Processos-crime.
No fim deste ano é notória a incapacidade dos utentes para 
procederem ao pagamento das contas de energia eléctrica e de 
água, que têm acumulado ao longo de anos.
Na medida do possível o serviço tem assegurado o pedido de 
pagamento desses débitos em prestações, quer por elaboração de 
propostas de pagamento, quer através de contacto telefónico.
Nota-se ainda que muitos utentes voltam a recorrer ao serviço, 
sendo frequentes mais de dois atendimentos a cada utente, não 
obstante virem tratar de outros assuntos que não os inicialmente 
expostos.

Foram realizadas reuniões com algumas instituições e 
particularmente com o C. S. da Paróquia Nª Sr.ª da Ajuda para 
planeamento da actividade. Estamos a estabelecer conversas 
intencionais com pessoas dos vários Centros de Dia, 
designadamente, o de Pinheiro Torres, o da Pasteleira, o de 
Lordelo, o da Arrábida e o da Rainha D. Leonor, no sentido de 
perceber e identificar práticas de solidariedade.

3 - Workshops 
Culturais 
Comunitários

Actividades regulares de experimentação 
cultural  e  artística  com  apresentação 
pública,  1 vez  por  ano,  nos bairros da 
freguesia

Foi negociado e firmado em Outubro um protocolo de cooperação 
com o Centro de Formação do Contagiarte, instituição de promoção 
cultural da cidade. Optou-se por iniciar os workshops com as 
Danças Latinas (estando envolvidas até Dezembro de 2011, 30 
pessoas), estando a ser dinamizadas aulas de 2h por semana, no 
espaço da Adilo. Apesar de a intenção inicial ser a de dinamizar 
estas aulas nos bairros em espaço aberto, as condições climatéricas 
não o proporcionam nesta fase do ano. Contudo, pretende-se que 
tal aconteça sempre que seja possível. 

4 - Visitas 
Culturais 
Comunitárias

Organização  de  momentos  culturais 
(idas  ao  teatro,  cinema,  espectáculos 
musicais,  etc…)  e  visitas  a  locais  de 
interesse histórico-cultural do país.

Em Agosto de 2011 organizou-se também uma visita cultural à 
Fundação de Serralves dirigida ao grupo de fundadores da 
Associação de Pinheiro Torres, que incluía uma visita aos jardins e 
ao museu de arte contemporânea. Pretendia-se para além do 
contacto com manifestações culturais diversas, estimular o sentido 
de grupo. Participaram 14 pessoas. Em Dezembro de 2011 foi 
realizada uma visita cultural a Guimarães, com participação de 23 
pessoas. 

5 - Teatro 
Comunitário

Dinamização  de  um  grupo  de  teatro 
comunitário  integrado  por  pessoas  da 
freguesia.

Foi realizada uma reunião onde se acordou as condições de 
dinamização do grupo de teatro comunitário com a Pele_ espaço de 
Contacto Social e Cultural. Estão a ser realizadas acções de 
divulgação que sensibilizem a comunidade para integrarem o 
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grupo. Em Novembro, algumas pessoas participaram no encontro 
de arte e comunidade promovido pela Pele, a fim de se 
familiarizarem com o teatro.

EIXO DE INTERVENÇÃO 3 – CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E DAS INSTITUIÇÕES

ACÇÃO 3 |GAMA – GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS/AVALIAÇÃO
1 – Constituição 
de 3 Associações 
de Moradores 
Nos Bairros: de 
Pinheiro Torres, 
Mouteira e 
Agrupamento 
Habitacional da 
Pasteleira

Dinamização de actividades e 
actores que se envolvam na 
constituição de associações. Apoio 
multidisciplinar à organização e 
funcionamento das mesmas. 

Realização de inquéritos porta a porta a 80 moradores do Bairro Dr. 
Nuno Pinheiro Torres; Acções de divulgação; Realização de 14 reuniões 
envolvendo 40 moradores deste bairro. A Associação de Moradores do 
Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres foi formalmente constituída a 13 de 
Outubro de 2011. Tem sido prestado apoio em todos os aspectos 
inerentes à dinamização da associação, com uma periodicidade quase 
diária; 
Realização de inquéritos porta a porta a 60 moradores do Bairro da 
Mouteira; Realização de  9 reuniões envolvendo 42 moradores; A 
mobilização de moradores para a participação não tem sido fácil, sendo 
que não se tem conseguido aumentar o número de participantes, 
apesar do esforço realizado pelos moradores na mobilização de 
vizinhos. 
 Foram aplicados 25 questionários aos moradores do Agrupamento 
Habitacional da Pasteleira Nova, tendo já sido convocadas e 
dinamizadas 4 reuniões com moradores. Participaram nestas reuniões 
32 pessoas. Destas, identificaram-se 11 pessoas que constituirão, à 
semelhança do processo nos outros bairros, uma comissão instaladora 
da Associação. Neste território tem sido particularmente difícil este 
processo, uma vez que já houve no bairro uma experiencia anterior 
deste tipo, cujo mau resultado, compromete seriamente as expectativas 
positivas que os moradores possam vir a ter na criação de uma nova 
Associação. O facto de haver uma publicação em Diário da República de 
uma Associação de Moradores do Agrupamento Habitacional da 
Pasteleira, exige alguns procedimentos de averiguação da situação 
legal. Têm também sido desenvolvidos esforços no sentido de contactar 
as pessoas que fizeram parte desta associação.   

2 – Formação e 
Apoio às 
Coletividades 
Locais

Apoio multidisciplinar para a 
organização, funcionamento e 
elaboração de projectos; Formação e 
apoio para a produção de eventos 
culturais.

Caracterização diagnóstica de 13 colectividades locais. Apoio técnico na 
elaboração de candidaturas a projectos e programas de financiamento 
(ex. candidatura da KALINA- Associação de Imigrantes de Leste ao 
ACIDI). Apoio à dinamização de actividades culturais e cívicas. Foi 
realizado um relatório de diagnóstico das colectividades locais, que será 
em breve apresentado e discutido com os representantes das mesmas.

ACÇÃO 4| COMUNIDADE DE PRÁTICAS DE LORDELO DO OURO

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS/AVALIAÇÃO
1.Encontros/Reuniõ
es mensais

Promoção de momentos mensais nos 
quais participam os interventores 
sociais inscritos na Comunidade de 
Práticas.

28 técnicos inscritos e a participar. Realização de 6 reuniões de 
trabalho. Até ao momento os 5 sub-grupos de trabalho, realizaram 
um trabalho preliminar, que será reorganizado e articulado de 
forma a produzir-se um documento reflexivo acerca da temática da 
Pobreza e Exclusão, tema que ocupou esta Comunidade de 
Práticas.

2 . Encontro Anual 
de prática 
residencial

Organização de um espaço de trabalho 
intensivo sobre metodologias e 
práticas interventivas. Elaboração de 
relatórios.

O encontro que estava previsto realizar até final de 2011, será 
organizado nos três primeiros meses de 2012. 
Dos vários encontros já realizados é possível concluir que esta 
actividade tem constituído um elemento importante para melhorar 
o interconhecimento técnico e interinstitucional. Tem revelado 
também o seu potencial formador e de espaço de reflexão para os 
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técnicos das instituições.

EIXO DE INTERVENÇÃO 4 – INFORMAÇÃO E ACESSIBILIDADES

ACÇÃO 5 |LORDELO EM REDE.COM/SIGO

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS/AVALIAÇÃO
1 – Programa Rede 
Sénior

Colocação de equipamento informático nos 5 
centros de dia da Freguesia de Lordelo do Ouro. 
Apoio e motivação aos idosos para a utilização 
das TIC. Incentivo ao uso da internet e 
comunicação on-line com idosos de outros 
centros.

Dinamização de uma sessão semanal em cada um 
dos 5 Centros de Apoio à 3ª Idade. 
Esta iniciativa tem tido bastante afluência, com uma 
média  de  6  pessoas  por  sessão,  no  total  de  31 
idosos. 
Com  uma  periodicidade  de  uma  vez  por  mês,  é 
concebida uma aula mais dinâmica, com recurso ao 
data-show  onde  se  visiona  pequenos  filmes  ou 
powerpoints que abordam vários temas, bem como 
jogos on-line, que fomentam a participação de todos 
os utentes sem excepção.
Este  programa,  por  ser  uma  iniciativa  que  liga  o 
presente  ao  passado,  pela  possibilidade  de  visitar 
páginas  que  contêm  temas,  pessoas,  sociedades, 
artistas dos nossos e de outros tempos, cria sempre 
uma grande expectativa. 
Esta  é  uma  acção  que  preenche  uma  lacuna  dos 
vários centros, no que toca a actividades didácticas, 
e  que  leva  estes  idosos  a  ultrapassar  as  suas 
limitações e a melhorar a sua condição de vida.

2 – Polo Informático 
de Lordelo

Espaço informático aberto á população adulta de 
Lordelo. Apoio à utilização das TIC como recurso 
pessoal e profissional. Constituição de grupos 
para a certificação em competências básicas.

Estão 175  adultos inscritos e a frequentar o pólo 
informático. Foram entregues 44 diplomas de 
certificação em Competências básicas em 
Tecnologias de Informação, após cursos de iniciação 
à informática com a duração de 4 semanas, 
constituído por turmas de 8 pessoas.
Tendo em conta o baixo nível de conhecimentos 
informáticos e o grau de escolaridade maioritário dos 
utentes (predominantemente o 4ºano), esta acção 
pode facilitar o acesso a informação, pesquisa de 
emprego entre outros assuntos.
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Descrição do projeto e estratégia a desenvolver:

O projeto METAS 2, cujo período de execução ocorre de 1 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012, é financiado 

pela 4ª Geração do Programa Escolhas. 

O Projeto METAS 2 – Mediar Escolhas, Trabalhar Autonomias, é gerido e promovido pela ADILO e no consórcio conta 

com a Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro, o Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Leonardo Coimbra (filho), a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (Porto Ocidental),  a Fundação de Serralves, o Instituto Português da 

Juventude, a Direção Geral de Reinserção Social, a Ágil - Associação de Jovens de Lordelo do Ouro e a Fundação Casa 

da Música.

A seguir apresentamos uma breve descrição das actividades desenvolvidas em 2011, bem como uma avaliação das 

mesmas.

Público-alvo Atividades Resultados

Jovens, com mais de 18 anos. Turma  6:  acompanhamento  a 

jovens para que possam candidatar-

se  a  exames  autopropostos,  com 

vista  à  conclusão  do  2.º  ciclo. 

Preparação  ao  nível  das 

aprendizagens e apoio psicossocial.

Em  2011,  7  jovens  frequentaram  as  atividades 

previstas  e  inscreveram-se  para  os  exames,  mas 

devido à sua fraca assiduidade e estando afastados 

do  sistema  de  ensino  há  muitos  anos  e  sem 

qualquer hábito de estudo, considerou-se que não 

estavam  preparados  para  realizar  os  exames.  A 

atividade  foi  suspensa  até  ser  encontrada  uma 

resposta alterativa para a certificação dos jovens. 

Foram estabelecidos  contactos  com o IEFP,  Setor 

Terciário.
70 alunos: quatro turmas do 3º ano 

de  escolaridade  (ano  letivo 

2010/2011),  Professores  e 

Encarregados de Educação. 

68 alunos: quatro turmas do 4º ano 

de  escolaridade  (ano  letivo 

2011/2012),  Professores  e 

Encarregados de Educação.

Implementação do PSE; Intervenção 

em  sala  de  aula;  reuniões  com 

professores;  acompanhamento 

familiar e reuniões com Encarregados 

de Educação; Oficinas em Serralves e 

na  Casa  da  Música;  Informática  e 

Judo.

35 PSE assinados; 4 retenções do 3.º para o 4.º 

ano. 

11 oficinas realizadas em Serralves, com a 

participação de 82 alunos, acompanhados por  8 

professores; 46 Encarregados de Educação em 

acompanhamento; 43 Encarregados de Educação 

participaram nas reuniões com Encarregados de 

Educação; 30 crianças frequentaram assiduamente 

as aulas de Judo.

Crianças e jovens que frequentam o 

CIJ. Crianças e jovens sinalizados por 

outros projetos da ADILO. 

Oficinas experienciais: actividades 

e dinâmicas que visam o auto-

reconhecimento de competências. 

40 crianças envolvidas

Workshops de fotografia, Street Art e beatbox (na 

Casa da Música).

Encaminhamento de jovens para o grupo de Teatro, 

do projeto Ecos.

Exploração de temáticas relevantes para as crianças 

e jovens.

Desenvolvimento da atividade “O teu projeto”, em 

que  os  jovens  são  chamados  a  propor  a 

implementação  e  dinamização  de  uma  atividade 
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pela  qual  se  interessem.  Foram implementados  / 

concretizados  os  seguintes:  construção  de  um 

parque de tech deck, mini skates; treino de ping-

pong;  torneio  de  futebol  –  27  de  dezembro; 

concerto de MC’s locais – 17 de Dezembro).
Crianças e Jovens que frequentam o 

CIJ.

Tardes dinâmicas 50 crianças envolvidas

Desporto:  torneios  de  ping-pong  e  futebol; 

participação nos torneios nacionais Taça Coca-Cola 

e na Liga Zon Kids. Para preparação nos torneios, 

foram realizados treinos no campo da Faculdade de 

Desporto,  que  foi  parceira  do  projeto  na  edição 

anterior. 

Cultural: visualização de filmes; jogos pedagógicos.

Artístico: dinamização da sala de artes.

Desafios  Escolhas:  Mapa  da  Comunidade:  peddy 

paper  pela  freguesia  para  elaborar  o  mapa  das 

instituições  e  serviço  disponíveis  na  comunidade; 

Conta-me  uma  história:  leitura  de  uma  história 

temática aos jovens; Kit  imprensa: elaboração de 

um documento com informações para divulgação do 

projeto; Dia do Voluntariado: pintura/reabilitação de 

um espaço a Urbanização das Condominhas.
Crianças e jovens que frequentam o 

CIJ. 

Laboratório de Artes 1 laboratório de artes.

Gerando sinergias com outras atividades do projeto, 

foi  produzido  no  laboratório  de  Artes,  com  a 

Fundação  de  Serralves,  o  genérico  para  a  curta-

metragem.  Os  jovens  participantes  recolheram 

diversas imagens que foram incluídas no genérico 

inicial e final. 
Jovens que frequentam o CIJ Participação em Eventos 

Culturais

Teatro,  concertos  e  festas  dinamizadas  no  CIJ; 

visitas, workshops e concertos na Casa da Música; 

Visita  à  exposição  “Às  artes,  cidadãos!”,  em 

Serralves;  Sextas  com  Arte  (artistas  convidados 

para  partilhar  a  sua  experiência  com os  jovens); 

Inauguração de exposições. Conferência dos Black 

Panthers em Serralves.
Jovens sinalizados pela Direcção 

Regional de Reinserção Social, para 

cumprimento de medida tutelar 

educativa.

Programa de Apoio à Reinserção 

- PAR 4 jovens cumpriram Medida Tutelar Educativa.

Crianças e Jovens frequentadores do 

CIJ

Acesso Livre Contacto  com  as  novas  tecnologias.  Acesso  à 

internet.  Utilização  dos  computadores  de  forma 

livre.
Crianças e jovens que frequentam o 

CIJ

Construção de Produtos 

Culturais

Preparação da revista Mmetas (layout, paginação, 

criação da linha gráfica); Elaboração de cartazes.  
Jovens que frequentam o CIJ Acções de Formação Criação de cartazes, flyers e preparação do jornal; 

iniciação aos programas de Ilustração e Edição de 

Imagem. 

Quatro turmas das escolas EB1. Aprender com Informática 87  crianças  participaram  nas  actividades  de 

informática.  Elaboração  de  trabalhos  para  dias 
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temáticos.  Dinamização  dos  blogs  das  turmas. 

Articulação  com  os  conteúdos  curriculares. 

Utilização da Escola Virtual. Elaboração de cartazes 

alusivos aos direitos dos animais e reciclagem. 
Membros e sócios da associação de 

jovens. 

Colaboração e acompanhamento 

da actividade da AGIL

Realização de reuniões regulares para preparação e 

planificação  de  actividades;  coesão  do  grupo; 

projectos a médio e longo prazo.   

Candidatura  a  um  financiamento  do  IPJ  para 

aquisição de equipamento (sistema de som).   

Criação  do  Dia  da  Juventude,  incluído  nas 

festividades da  Junta de Freguesia  de Lordelo  do 

Ouro  –  dinamização  de  um  dia  com  diversas 

atividades destinadas à população jovem, com um 

concerto  de  bandas  locais  e  de  uma  banda 

reconhecida e do interesse dos jovens. 

Participação no Unique Year of Learning, a convite 

da  INDUCAR,  com  o  objetivo  de  conhecer  mais 

aprofundadamente o Programa Juventude em Ação 

e  estabelecer  parcerias  para  implementação  de 

projetos em conjunto.

A Ágil participou na elaboração do recurso escolhas. 

Foram realizados encontros e intercâmbios com os 

outros dois projectos e associações envolvidas neste 

processo,  o  que  permitiu  à  Ágil  partilhar  a  sua 

experiência e perceber o funcionamento de outras 

associações.     
Crianças e jovens que frequentam o 

CIJ e das turmas em 

acompanhamento nas EB1s. Crianças 

e jovens sinalizados por outros 

projetos da ADILO.

Férias Ágeis Realizaram-se durante o período de férias  letivas, 

com a  participação  total  de  45 crianças  e  jovens 

(inclusive jovens da ÁGIL que dinamizaram algumas 

das atividades). 

Expressão plástica;  Pintura de t-shirts;  workshops 

na Casa da Música (Orquestra de Iphones e Sound 

to  Sound);  Cinema;  Surf;  Peddy  paper  no  Porto; 

Visita  à  Exposição  Darwin  e  Jardim  Botânico; 

Comemoração dos 10 anos do Programa Escolhas, 

em conjunto com outros dez projetos, no Palácio de 

Cristal e no Parque da Pasteleira; Visita ao Sea Life 

e praia; Visita ao Jardim Zoológico; Épica batalha da 

água, no CIJ.
Jovens do CIJ. Produção de Curta-Metragem Após terem participado numa formação de cinema, 

promovida  pelo  Programa Escolhas,  alguns jovens 

lançaram-se  no  desafio  de  realizar  uma  curta-

metragem. 

Ao  longo  do  ano  de  2011  prepararam  o  guião, 

storyboard, planos de filmagem, etc., e iniciaram a 

rodagem da curta “Nunca pensei que o bairro viesse 

mesmo abaixo...”,  que  aborda  as  dificuldades  de 

um grupo de dança quando um dos seus elementos 

sabe que será realojado, devido à demolição do seu 
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bairro. 

Os  jovens  conseguiram  a  colaboração  de  dois 

formadores,  um na área da realização e outro na 

área de som, que os apoiaram ao longo de diversos 

dias de rodagem e disponbilizaram,  igualmente, o 

material  necessário.  Desta  forma  todas  as  cenas 

foram já gravadas e a montagem final acontecerá 

nos primeiros meses de 2012, o que implicará uma 

grande dedicação dos jovens, pois para além das 

filmagens,  foram  também recolhidos  depoimentos 

de moradores do bairro do Aleixo, que irão integrar 

a curta.
Jovens do CIJ responsáveis pela 

construção do Jornal. Comunidade 

em geral.

Edição de um jornal Edição do jornal Mmetas.

Textos  e  ilustrações  elaborados  pelos  jovens  que 

participam nas diversas atividades, com o apoio do 

dinamizador comunitário e monitor CID. O editorial 

é  elaborado  pelas  instituições  do  consórcio  do 

projeto. 

Devido  à  falta  de  verba,  é  impresso  um número 

mínimo  de  exemplares  e  é  publicado  numa 

plataforma  on-line,  o  que  permite  uma  ampla 

divulgação.

http://issuu.com/gmsk/docs/mmetas 

http://issuu.com/gmsk/docs/mmetas2 

http://issuu.com/gmsk/docs/mmetas3 

http://issuu.com/gmsk/docs/mmetas4
Comunidade Metas na Rua Divulgação online do projecto e das actividades a 

desenvolver;  afixação  de  cartazes  informativos; 

divulgação  directa  das  actividades  junto  dos 

destinatários.

Principais resultados e desvios

Consideramos  que  ao  longo  deste  ano  o  projeto  METAS  alcançou  um  nível  de  execução  bastante  positivo, 

especialmente em algumas das suas atividades e demonstrando resultados satisfatórios aos nível do funcionamento 

do consórcio.

Ao  nível  do  trabalho  com as  escolas,  as  turmas  em acompanhamento  encontram-se atualmente no  4.º  ano de 

escolaridade e os seus resultados obtidos no primeiro período apontam para a necessidade do reforço do apoio 

pedagógico e acompanhamento mais individualizado, em sala de aula e em horário extra curricular, com o objetivo de  

reforçar as aprendizagens e a motivação. Com a mudança de professores no início do ano letivo e a entrada de novos 

alunos nas turmas foi necessário ajustar algumas atividades, mantendo-se a colaboração do dinamizador comunitário  

nas  atividades de expressão plástica.  O CID continua a representar  um importante papel  na motivação para  os 

conteúdos programáticos, tendo sido desenvolvidos diversos trabalhos de língua portuguesa e estudo do meio, bem 

como a utilização  da escola  virtual.  Têm sido  igualmente trabalhadas  algumas competências  com o objetivo  de  
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preparar os alunos para a obtenção do diploma de competências básicas. As oficinas em Serralves, em articulação  

com os conteúdos do estudo do meio, constituem, pelo seu carácter prático e experimental, momentos essenciais para 

a aquisição de diversas competências de trabalho em grupo, criatividade, autonomia e capacidade de reflexão e de 

decisão.  As  reuniões  com os  professores  e  com os  pais  constituem momentos  importantes  para  a  definição,  e 

posterior avaliação, de estratégias para superar as dificuldades sentidas. O judo tem mantido uma participação regular 

por parte de alguns alunos, o que permite uma aproximação a esses alunos e também aos pais, reforçando a relação 

estabelecida e facilitando a reflexão sobre algumas situações que dificultam o sucesso educativo das crianças.

Relativamente à Turma 6, está a revelar-se extremamente difícil a sua implementação e cumprimento do objetivo. 

Está a ser tentada com o IEFP uma resposta alternativa para que os jovens possam terminar o 2.º ciclo.

 O programa PAR revela resultados positivos, uma vez que todos os jovens envolvido têm cumprido até ao fim a  

medida estipulada.

A Ágil registou neste último ano uma evolução muito positiva, no sentido da sua autonomia e capacitação. Foram 

angariados novos sócios e registou-se a participação e colaboração de novos jovens, na organização de atividades 

promovidas  pela  associação,  nas  reuniões  para  preparação  das  mesmas,  e  também  na  organização  de  novas 

atividades  propostas pelos jovens.  Estes  novos  jovens integraram os órgãos sociais  da associação, aquando das  

eleições, em novembro de 2011, tendo-se registado alterações em quase todos os cargos, sendo que os jovens que já  

anteriormente pertenciam à associação, assumiram cargos de destaque, para apoiar os novos membros. Nos meses 

de verão a Ágil  dinamizou a barraquinha de S.  João e também as férias Ágeis,  para os alunos das turmas em  

acompanhamento no projeto, e para recompensar os jovens que colaboraram nas diversas iniciativas, a Ágil organizou 

um acampamento de forma totalmente autónoma. Fizeram os contacto para alojamento e transportes e durante cinco 

dias  organizaram  as  atividades  para  os  12  jovens  que  participaram.  A  Ágil  assumiu  também  um papel  muito 

importante na elaboração do recurso escolhas. Em setembro, os projetos METAS, Planeta Ameixoeira e Trilhos Inova, 

juntaram as três associações de jovens que têm vindo a apoiar, para elaborar o recurso escolhas, um site de apoio ao  

associativismo, Ready, Set, Go. Este encontro, para além de fundamental para o recurso, constituiu um momento 

muito importante de partilha entre as associações de reflexão sobre o trabalho que têm vindo a desenvolver. Os 

elementos da Ágil puderam compreender que as outras associações também passam por dificuldades semelhantes e 

discutiram estratégias de resolução dessas dificuldades.

A Ágil deu mais um passo na sua capacitação, autonomia e sustentabilidade. A convite da INDUCAR, iniciou a sua  

participação o Unique Year of Learning, um projeto de longo curso que pretende informar e capacitar os jovens e  

organizações sobre as possibilidades e financiamentos de mobilidade europeia, nomeadamente Juventude em Ação e 

outros.  O primeiro encontro realizou-se entre  19 e 24 de setembro em Espanha, com o objetivo de estabelecer  

parcerias e pretende-se no encontro de janeiro, a Lituânia organizar projetos em conjunto. A Ágil tem como objetivo 

implementar ações no âmbito da arte urbana e intercâmbios que possibilitem o alargar de horizontes e a diversificação  

das experiências dos jovens com os quais trabalha. Desta forma a Ágil poderá encontrar formas de financiamento para 

as suas iniciativas e dar continuidade a algumas atividades do projeto METAS. Gostaríamos de referir ainda que a Ágil 

esteve evolvida na iniciativa Liga-te ao Porto, Sê Solidário, da Câmara Municipal do Porto, tendo os jovens colaborado 

como voluntários no dia 17 de dezembro, através da recuperação e pintura da sala de estar da Porta Amiga, da AMI. 

Esta iniciativa permitiu estabelecer novos contactos e possíveis parcerias. O mesmo aconteceu quando, a convite do 

Programa Escolhas e do projeto, um jovem da Ágil participou na formação sobre Serviço Voluntário Europeu, Rota 

para a Inclusão. Foram estabelecidos contactos com jovens que partilharam a sua experiência como voluntários e com 

as instituições que representam, tendo sido agendada uma atividade conjunta (para 4 de fevereiro de 2012) com o 

Espaço Compasso, um espaço cultural da cidade do Porto. 
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Ao nível das oficinas experienciais, têm sido desenvolvidas diversas atividades. Ao longo do mês de julho, nas 

férias ágeis, as crianças e jovens tiveram a oportunidade de explorar diversas áreas, o que permitiu perceber quais os 

seus interesses e motivações. Alguns jovens foram encaminhados para o grupo de teatro de um outro projeto da 

ADILO, pois  manifestaram interesse nesta  área.  O dinamizador comunitário  tem desenvolvido com as crianças e 

jovens a atividade “O teu projeto”, em que os jovens são chamados a conceber e implementar um projeto/atividade 

pela  qual  se  interessem.  Pretende-se  que  com estes  mini-projetos  os  jovens  percebam como se estrutura  uma 

atividade, que verifiquem material necessário, que divulguem a atividade juntos dos outros jovens, capacitando-os 

com ferramentas de organização e trabalho em grupo.
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No âmbito do Protocolo celebrado entre o Centro Distrital de Segurança Social do Porto (CDSSP) e a Agência de 

Desenvolvimento Integrado de Lordelo  do Ouro  (ADILO),  com inicio  a  1 de Agosto de 2011 (Protocolo IV) são 

acompanhadas 300 famílias integradas na medida de RSI (aproximadamente 260 famílias da Freguesia de Lordelo do 

Ouro e 40 da Freguesia de Aldoar). 

O envolvimento dos parceiros, formais ou informais, na intervenção junto das famílias tem sido uma preocupação 

constante  da  equipa.  Neste  sentido,  têm-se  operacionalizado,  de  forma  mais  regular,  a  articulação  com outros  

serviços.  Esta  articulação  permite  desenvolver  respostas  mais  adequadas  às  particularidades  das  famílias  em 

acompanhamento, como se tenta demonstrar pela breve descrição das actividades que a seguir se apresentam

Ação: Atendimento/Acompanhamento Social

Atividade Resultados Esperados Resultados obtidos
-  Realização  de  entrevistas  semanais 

programadas, através de marcação pelos 

utilizadores  dos  serviços,  ou  através  de 

convocatória, pelos técnicos

- Realização de visitas aos contextos de 

vida das famílias

- Desenvolvimento, no domicilio das 

famílias, de programas de apoio 

especificos, no sentido de desenvolver e 

promover competências de gestão 

doméstica

- Articulação com outros serviços, com 

responsabilidade pela intervenção junto 

das famílias

- Elaboração de informações sociais 

iniciais no âmbito do processo de 

atribuição do Rendimento Social de 

Inserção

- Prevista a realização de 860 entrevistas

-  Prevista  a  contratualização  de  200 

Programas de Inserção

-  Registo  informático  de  todas  as 

diligências efetuadas

- Prevista a realização de 770 visitas 

domiciliárias

- Previsto o apoio a 12 famílias;

-  Previsto  o  acompanhamento  de  25 

utentes na utilização de serviços

- Foi prevista a realização de 24 reuniões 

com entidades parceiras

-  Prevista  a  elaboração  de  90%  das 

informações sociais iniciais solicitadas em 

5 dias úteis.

- Realização de 946 atendimentos

- Contratualização de 325 Programas de 

Inserção

-  Informatização  de  todos  os  processos 

em  acompanhamento  pela  equipa,  bem 

como de todas as diligências efetuadas

- Autonomização de 78 famílias.

- Realização de 864 visitas domiciliárias

- Foram apoiadas 15 famílias;

- Foram realizados 62 acompanhamentos 

a serviços 

-  Realização  de  276  articulações 

(reuniões,  contatos  telefónicos)  com 

entidades  parceiras:  Equipa 

Multidisciplinar  de  Assessoria  aos 

Tribunais;  Comissão  de  Proteção  de 

Crianças e Jovens, DomusSocial, Junta de 

Freguesia  de  Lordelo  do  Ouro,  SPO  e 

GAAF  (Agrupamento  Vertical  de  Escolas 

Dr. Leonardo Coimbra) e outras valências 

da ADILO.

- Elaboração de 183 informações sociais 

iniciais, com uma média de 4,4 dias úteis, 

após a data da entrevista. Informatização 

de 162 processos familiares, para 

elaboração das informações sociais 

iniciais. As restantes foram elaboradas 

manualmente.

Ação: Alfabetização /Formação de competências básicas
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Atividade Resultados Esperados Resultados obtidos
- Alfabetização: Atividade dinamizada em 

parceria com o Agrupamento Vertical de 

Escolas Dr. Leonardo Coimbra Filho, que 

se  responsabilizou  pela  contratação  de 

um  professor.  Apoio  à  organização  e 

dinamização  de  dois  cursos  de 

alfabetização.  Promoção  de  atividades 

extra  curriculares:  aulas  semanais  de 

informática,  em parceria  com o  Projeto 

Metas; Workshops temáticos; Workshops 

de  manualidades;  Visita  à  Serra  da 

Estrela; Visita aos principais monumentos 

do Porto (Porto Tour); Magusto; Pic Nic 

no  Jardins  do  palácio  de  Cristal; 

exposição dos produtos realizados

-  Formação  de  Competências  Básicas: 

dada a impossibilidade  do Agrupamento 

Vertical de Escolas Dr. Leonardo Coimbra 

continuar  a  colaborar  com  a  ADILO  na 

dinamização dos cursos de alfabetização, 

no  ano  letivo  2011/2012,  a  equipa 

solicitou  a  colaboração  do  Centro  de 

Emprego Porto Ocidental e Setor Terciário 

para  a  dinamização  de  formação  de 

competências básicas, com o objetivo de 

promover  o  desenvolvimento  de 

competências  de  leitura,  escrita, 

matemática  e  informática,  dos 

participantes. 

- Certificação de 60% dos alunos com o 

4.º ano de escolaridade

- Atividade não programada

- Partciparam 32 alunos, dos quais, 3 já 

tinham certificado de 4.º ano. O objetivo 

da  frequência  da  atividade  foi  reciclar 

conteúdos  programáticos  e  melhorar 

competências já adquiridas.

- Certificação de 15 alunos com o 4.º ano 

de  escolaridade  (57,69%  dos 

participantes)

-   Em Novembro  foram realizadas  duas 

sessões coletivas de informação sobre a 

formação de competências básicas e duas 

sessões  de  diagnóstico  para  avaliar  as 

competências  dos  cerca  de  40 

participantes.  Prevê-se  o  inicio  da 

formação para o mês de Março de 2012.

Ação: Educação Parental

Atividade Resultados Esperados Resultados obtidos
- Workshops de Educação Parental para 

pais com crianças até aos 6 anos de idade

-  Programa  de  Educação  Parental: 

- Previu-se a realização de duas sessões 

com 7 pais

- Atividade não programada

- Foi realizado um workshop (Tal pai, tal 

filho)  com  objetivo  de  abordar  temas 

ligados  aos  modelos  educativos,  à 

importância  da  comunicação,  do 

estabelecimento de regras e da definição 

de orientações e recompensas, na relação 

entre  os  pais  e  filhos.  Foram realizadas 

duas  sessões  com  a  participação  de  6 

pais.
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atividade  organizada  e  dinamizada  em 

parceria com o Projeto Ecos, destinada a 

pais  com  filhos  pré  adolescentes  e 

adolescentes

-  A atividade teve inicio em Outubro e, 

até  ao  fim  de  Dezembro,  foram 

dinamizadas 8 sessões com a participação 

de dois pais. Nas férias letivas e com o 

apoio  das  estagiárias  de  Psicologia  e 

Serviço Social foi dinamizada um sessões 

de  trabalhos  manuais  que  envolveu  a 

participação  conjunta  dos  pais  e  filhos. 

Neste período, foi ainda dinamizada uma 

sessão para os filhos simultanea à sessão 

com os pais, mas noutro contexto.

Ação: Estratégias de economia doméstica

Atividade Resultados Esperados Resultados obtidos
-  Sessões  coletivas  de  Estratégias  de 

economia doméstica.  A realização desta 

atividade  surge  da  constatação  das 

necessidades  algumas  famílias,  ao  nível 

da  gestão  da  economia  doméstica,  a 

através da elaboração de um orçamento 

familiar,  do  uso  eficiente  dos  recursos 

energéticos e dos serviços.

-  Foi  prevista  a  realização  de  dois 

workshops  com  4  sessões  coletivas 

envolvendo 10 participantes.

- Foram dinamizados dois workshops com 

7  sessões  coletivas,  envolvendo  13 

participantes  no  total.  Em  três  destas 

sessões  foram  realizados  trabalhos 

manuais  como utilidades  para  a  casa  e 

que possam apoiar na gestão do espaço 

da habitação.

Workshops de Manualidades

Atividade Resultados Esperados Resultados obtidos
-  Atividade  coletiva  de  produção  de 

manualidades.  Surge  da  necessidade 

sentida  por  algumas  mulheres 

desempregadas de longa duração e que 

sentem  necessidade  de  uma  ocupação. 

Auscultou-se  informação  sobre  saberes 

específicos que estas mulheres tinham na 

área dos  trabalhos manuais.  No sentido 

da valorização destes saberes específicos 

e da partilhar experiências, em Maio de 

2011,  convidaram-se  a  participar  10 

mulheres.  Atividade  dinamizada  pelas 

Ajudantes de Ação Direta

. Atividade não programada -  Realização  de  6  workshops,  com  16 

sessões. Participaram 13 mulheres.

- Produção de vários trabalhos manuais, 

alusivos  a  épocas  festivas  e  outros, 

utilizando várias técnicas de acordo com 

os  conhecimentos  e  partilha  de  saberes 

entre os participantes.

Aspetos fortes da atuação da equipa
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-  O  bom  relacionamento  e  comunicação  entre  os  elementos  da  equipa  contribui  grandemente  para  o  bom 

desenvolvimento da intervenção. Este bom relacionamento e comunicação estende-se também aos parceiros com 

quem articulamos a intervenção.

-  A  equipa  tem  dinamizado  atividades  inovadoras  e  mais  atrativas  junto  da  população  com  quem  intervém, 

promovendo maior envolvimento e participação.

-  A equipa encontra-se integrada num contexto  institucional  rico em termos de respostas  para  as  famílias  em 

acompanhamento. Através de uma intervenção integrada, tem sido possivel desenvolver respostas mais céleres e 

mais adequadas às características e necessidades da população.

-  Estabelecimento de novas parcerias, ainda que com caráter informal, no sentido de aumentar e ajustar as respostas  

de acordo com as necessidades sentidas. Estabeleceu-se um contato mais estreito com o Centro de Emprego Porto 

Ocidental e Setor Terciário para a dinamização de ações de formação de competências básicas e cursos EFAS.

-  Promoção de outras formas de articulação e integração da intervenção com os parceiros.

-  Promoção de uma maior integração da intervenção com as outras equipas de Protocolo do Porto Ocidental.

-  Adaptação das atividades realizadas, valorizando as potencialidades e experiência dos intervenientes para colmatar 

as dificuldades

- Participação de toda a equipa na “Comunidade de Práticas” em Lordelo do Ouro, promovida pelo Contrato Local de  

Desenvolvimento  Social.  Esta  iniciativa  pretende  reunir  todos  os  parceiros  da  Freguesia,  refletir  e  produzir 

conhecimento sobre diferentes dimensões relacionadas com os fenómenos emergentes e com a intervenção.

Aspetos a melhorar na atuação da equipa

- Mobilizar mais recursos coletivos e implicar mais os parceiros na procura de respostas ajustadas para a inserção das  

famílias, através da promoção de uma articulação mais estruturada e responsável.

-  A  preocupação  de  contrariar  práticas  de  intervenção  rotinizadas  e  desenvolver  práticas  de  empowerment  na 

intervenção com as famílias, deve ser uma preocupação constante

-  Apesar  da  equipa  estar  integrada  numa  instituição  que  promove  a  intervenção  comunitária  e  de  encaminhar 

indivíduos para participarem em ações deste tipo, promovidas por outras valências (Constituição das Associações de 

Moradores; projeto “Vizinhos Solidários”, “Grupo de Teatro”), a equipa não tem nenhuma ação direcionada para a 

comunidade. Como tal, deve definir objetivos e estratégias para a promoção de ações de caráter comunitário.
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DESCRIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJECTO

O Projecto Estratégias Comunitárias de Observação Social (ECOS), é um projeto de prevenção da toxicodependência, 

que surge no âmbito do PORI (Plano Operacional de Respostas Integradas), com supervisão do Instituto da Droga e 

da  Toxicodependência.  Tem  como  população-alvo  famílias  (pais/cuidadores,  crianças  e  jovens)  da  Freguesia  de 

Lordelo do Ouro encaminhadas pelas entidades sinalizadoras e pretende aumentar factores protectores do consumo 

de  substâncias,  assumindo  que  estes  amortecem  ou  influenciam  o  impacto  dos  factores  de  risco,  através  do 

desenvolvimento de estratégias que favoreçam a adaptação e o desenvolvimento de competências.

Neste  sentido,  ao longo do ano de 2011 desenvolveram-se várias  estratégias  enquadradas  nas  cinco  acções  do 

projeto, seguidamente descritas.

Estas ações abrangeram um total de 253 indivíduos, dos quais 68 crianças, 66 jovens e 119 adultos.

ACÇÃO 1: GABINETE DE APOIO A FAMÍLIAS (GAF)

População-alvo: foram acompanhadas neste dispositivo 209 indivíduos (crianças, jovens e adultos) em 2011

Actividades Desenvolvidas
Periodicidade

• Acompanhamento e aconselhamento psicossocial das famílias encaminhadas:

- Construção de uma relação de apoio;

- Intervenção com as famílias através da co-construção de um Plano de Desenvolvimento para Famílias  
Multiproblemáticas – identificação de problemas significativos, possíveis soluções e sessões com vista 
ao trabalho intensivo das necessidades identificadas;

- Visitas domiciliárias com os técnicos de referência das famílias sinalizadas;

- Sensibilização para a participação para outras valências de intervenção do próprio projeto;

- Monitorização dos resultados conseguidos (GAF e intervenções em grupo).

Atendimentos mensais, 
excetuando algumas situações 
que exigiram um 
acompanhamento semanal ou 
quinzenal.

• Mediação institucional com outros serviços da comunidade e com instituições relevantes para a 
resolução das questões levantadas pelas famílias, com especial destaque para a Mediação escolar e 
para a Mediação com os dispositivos de Justiça de Menores:

- Articulação frequente com outros serviços e projetos da ADILO;

- Reuniões presenciais para discussão de casos comuns com entidades parceiras e encaminhadoras 
como: CPCJ, C. Social Paróquia N.ª Sr.ª Ajuda, Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Leonardo Coimbra 
(filho), Agrupamento de Escolas Francisco Torrinha. 

Reuniões no mínimo 
trimestrais; por vezes mensais.

• Reuniões com as entidades parceiras, para apresentação e discussão dos resultados do projeto e 
planeamento de atividades e estratégias de intervenção transversais

- Duas reuniões com os projetos do Plano de Respostas Integradas (IDT) que intervêm na Freguesia de 
Lordelo do Ouro (parceiros SAOM e NorteVida);

- Uma reunião geral com todos os parceiros para balanço das atividades.

Abril e Setembro

Outubro

ACÇÃO 2: FORMAÇÃO PARENTAL – GRUPO DE PAIS
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População-alvo: 43 participantes

ACÇÃO 3: PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS CULTURAIS
População-alvo: 66 participantes 

Actividades Desenvolvidas Periodicidade
• Encontros lúdico-recreativos, que pretendem ser momentos construtivos e inovadores de 

interacção pais-filhos e aumentar os recursos culturais das famílias.

• Constitui-se como um espaço de oportunidade de integração e aplicação das competências 
trabalhadas nas outras acções.

• Articulações frequentes com outras entidades que promovam actividades de carácter cultural e 
recreativo:

- Visita a Serralves: percurso “animais na quinta”;

- Visualização da peça de teatro fórum sobre violência no namoro “Que queres mais de mim?”, 
no CIJ (ADILO) promovido pelo Núcleo de Teatro do Oprimido;

- Piquenique no Parque Urbano da Pasteleira e participação nas atividades da Festa da Criança 
(insufláveis, pinturas faciais, escalada, momentos musicais e jogos tradicionais);

- Visita ao Jardim Zoológico da Maia;

- Visita às caves do vinho do Porto;

- “Exploração vocacional para pais e filhos”: sessão dinamizada pela Cidade das Profissões 
(Porto Digital – C.M.P.), destinada a famílias para a (re)definição de projetos vocacionais 
conscientes e ajustados aos valores e interesses vocacionais, competências e exigências do 
mercado de trabalho atual.

Periodicidade bimensal, por 
vezes mensal:

Março

Abril

Maio

Julho

Setembro

Novembro

ACÇÃO 4: OFICINAS DO IMAGINÁRIO (OI)
População-alvo: 49 crianças dos 5 aos 12 anos de idade.
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Actividades Desenvolvidas Periodicidade
• Grupo de Formação Parental

- Implementação do Manual de Prevenção Parental – atividades, dinâmicas de grupo e debates 
com o objetivo de desenvolver competências parentais, em que são discutidos temas como: 
resolução de conflitos familiares, comunicação, expressão emocional, temáticas relacionadas 
com a educação para a saúde, a sexualidade, o consumo abusivo de drogas e álcool, o 
estabelecimento de regras, a gestão dos castigos e das recompensas, entre outros;

- Sessões para avaliação externa da atividade.

Um grupo entre Janeiro a Julho 
- periodicidade quinzenal;

Novo grupo a partir de Outubro 
a Dezembro – periodicidade 
semanal;

26 sessões

• Ciclo de debates promovidos pelas Associações de Pais “Pais à Conversa na Escola”:  

- Conjunto de encontros/tertúlias dirigido aos pais, apresentando um tema diferente a debater, 
todos os meses numa escola diferente da freguesia. Estas sessões foram planeadas e 
preparadas em conjunto com o projeto ECOS (tendo por base os temas do Programa de 
Prevenção Parental) e implementados nas escolas pelos próprios, ou por um convidado 
externo.

Periodicidade mensal entre 
Janeiro e Julho. 

7 sessões

• Oficina de Teatro do Oprimido:

- Desenvolvimento de uma oficina de teatro em colaboração com a “Pele - Espaço de Contacto 
Social e Cultural”, com o objetivo de serem abordadas temáticas ou conflitos considerados 
pertinentes pelo grupo, através da construção de uma peça de teatro fórum;

- Visualização da Peça de teatro fórum “Aurora” no Centro de Emprego do Porto.

Periodicidade quinzenal entre 
Fevereiro a Maio;

Periodicidade semanal entre 
Junho e Dezembro.

25 sessões

• Sessões de artes plásticas:

- Decoração de máscaras de Carnaval;

- Workshop de Stencil;

- Montagem de árvore e presépio de Natal.

4 sessões
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Actividades Desenvolvidas Periodicidade

• Dois grupos das Oficinas do imaginário, de acordo com a faixa etária:

Grupo A- dos 5 aos 8 anos de idade

Grupo B- dos 9 aos 12 anos de idade

- Implementação de um Programa de Prevenção Infantil: atividades (jogos, histórias de banda 
desenhada, momentos de leitura, fichas de trabalho e dinâmicas de grupo) que pretendem 
desenvolver competências de assertividade, gestão e regulação emocional e comportamental, 
capacidade de resolução de problemas e de tomada de decisão, e aumentar a vinculação às 
entidades educativas

- Sessões para avaliação externa da atividade.

Periodicidade semanal, sendo 
quinzenal para cada faixa etária: 
Janeiro a Abril; 2º grupo entre 
Maio e Outubro;

Novo grupo com início em 
Novembro com periodicidade 
semanal para cada faixa etária. 

41 sessões no total

ACÇÃO 5: MEDIADORES JOVENS (MJ)
População-alvo: 61 jovens dos 12 aos 18 anos de idade 

Desenvolvidas Periodicidade
• Grupo de Mediadores Jovens:

- Implementação de um Programa de Promoção de Competências, que se traduz em 
actividades, dinâmicas de grupo e debates que permitem reflectir sobre temas como: cidadania, 
orientação vocacional, sexualidade e relações de intimidade, conflito e relações interpessoais, 
consumo de substâncias psicotrópicas e outros comportamentos de risco;

- Sessões de planeamento e organização de atividades (quer para os Mediadores Jovens, quer 
no âmbito do PDEC) e de negociação de temas a discutir;

- Sessões para avaliação externa da atividade.

Um grupo entre Janeiro a Abril - 
periodicidade semanal;

Novo grupo a partir de Novembro 
a Dezembro – periodicidade 
semanal;

20 sessões.

• Oficina de Teatro do Oprimido:

- Desenvolvimento de uma oficina de teatro em colaboração com a “Pele - Espaço de Contacto 
Social e Cultural”, com o objetivo de serem abordadas temáticas ou conflitos considerados 
pertinentes pelo grupo, através da construção de uma peça de teatro fórum;

- Visualização da peça de teatro-fórum

Periodicidade semanal de Maio a 
Dezembro

30 sessões

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2011

No  sentido  de  avaliar  e  monitorizar  a  implementação  do  projeto,  quer  relativamente  à  avaliação  e  

acompanhamento psicossocial  individual/familiar das famílias encaminhadas, quer ao nível  da eficácia específica e 

global das várias ações, são utilizadas algumas metodologias avaliativas, tais como: despiste e diagnóstico familiar  

iniciais; observação de indicadores comportamentais (grelhas de observação das sessões); instrumentos de avaliação 

do ambiente familiar e de estilos educativos parentais (avaliação externa da FPCEUP); instrumentos de avaliação de 

representações sociais e de atitudes face ao consumo de álcool e drogas (avaliação externa); dados obtidos nas 

autoavaliações  de processo  e  de resultados  junto  dos  participantes;  e informações  recolhidas  nas  reuniões  com 

entidades parceiras.
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Seguidamente, serão apresentados os principais resultados, que resultam da avaliação externa (realizada sob 

orientação da FPCEUP) e da reflexão da equipa técnica acerca dos diferentes indicadores de objetivos do projeto.

Principais limites e constrangimentos:

• O objetivo de alargar a intervenção a famílias de zonas mais antigas da Freguesia, por serem localidades com 

menos intervenções disponibilizadas tem sido gradualmente concretizado, através da articulação e sensibilização 

dos técnicos para o encaminhamento destas famílias. Contudo, as sinalizações continuam a ser maioritariamente 

provenientes de habitantes em bairros sociais;

• Pouca visibilidade do Projeto junto da população. No entanto, têm sido feitos esforços no sentido de ultrapassar  

esta  dificuldade,  através  do  investimento  em  estratégias  de  divulgação  (por  exemplo  junto  das  entidades 

parceiras, através da internet e redes sociais, e da abordagem naturalista junto da população);

• Preconceitos e perceção negativa dos próprios utentes relativamente a outros habitantes da freguesia e ao seu 

próprio contexto habitacional, o que cria muitas vezes uma resistência à partida à participação nas intervenções 

em grupo;

• A dificuldade em gerir os horários dos jovens e a assiduidade irregular de alguns elementos dos grupos de teatro 

(quer  dos jovens,  quer  dos  adultos),  tem criado impasses  no desenvolvimento  das atividades  no âmbito da 

metodologia do teatro do oprimido, nomeadamente na preparação das apresentações das respetivas histórias;

• Analisando os resultados apresentados na avaliação externa, e apesar dos objetivos estarem a ser globalmente 

conseguidos,  existem aspetos  que  devem ser  tidos  em conta  e  melhorados  na  intervenção  prevista  para  o 

próximo ano, no sentido de minimizar o efeito de fatores externos nos resultados.

Principais mais-valias e potencialidades

• Cumprimento das metas quantitativas estabelecidas em sede de candidatura;

• Alargamento da intervenção do projeto a outras populações, com a reestruturação das ações e renovação 

periódica da população dos grupos de intervenção;

• O GAF continua a ser a ação central do projeto, que permite um trabalho mais próximo e específico com cada 

família e a monitorização do impacto das intervenções em grupo;

• A reestruturação das ações que têm em vista o treino de competências parece ter vindo a aumentar a adesão 

em continuidade e permite uma avaliação mais rigorosa desta intervenção;

• Apesar da metodologia de teatro do oprimido não ter resultado ainda na apresentação de uma peça final, 

considera-se que têm sido trabalhadas competências importantes para gerir as situações de opressão abordadas:  

bullying no grupo dos jovens, e discriminação pelo facto de se ser beneficiário de RSI no grupo dos pais; 

• No  âmbito  do  PDEC,  desenvolveram-se  eventos  mais  diversificados,  com  maior  qualidade,  e  mais 

direcionados para a vertente cultural e artística; 

• A subdivisão do grupo das Oficinas do Imaginário em duas faixas etárias (5-8 e 9–12) permite a adequação 

das atividades às faixas etárias e a melhoria da intencionalidade preventiva;
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• Melhoria da qualidade da participação dos Mediadores Jovens nas atividades do PDEC (maior envolvimento e 

visibilidade da sua participação);

• Autonomização do grupo de BeatBox formado na primeira fase de implementação do projeto;

• Estabelecimento de novos contactos com outros agentes da comunidade, nomeadamente com a Cidade das 

Profissões (Câmara Municipal do Porto), com o Centro de Saúde da Foz, e com a PSP – Equipa Escola Segura;

• Momentos de avaliação tem permitido e motivado a equipa técnica a adaptar a intervenção, os horários e os 

espaços, pelo que gradualmente as ações são cada vez mais adequadas aos grupos-alvo.

• De forma global, os objetivos estão a ser alcançados (dados da avaliação externa):

- Verificam-se desenvolvimentos positivos a nível educativo e relacional com os filhos;

- Aumento nas competências educacionais dos pais, caracterizada pela alteração de estratégias disciplinares: por  

exemplo utilização do reforço em vez  da punição;  diminuição da independência e  um aumento  do controlo 

familiar o que indica um aumento no estabelecimento de regras de forma a gerir a vida familiar;

- Nas crianças, são relatadas  melhorias do comportamento, agora mais pró-ativo e cooperativo, quer no meio 

familiar, quer no escolar e um aumento na capacidade de regulação emocional;

- Os jovens assumem o seu papel enquanto modelos positivos na prevenção de consumos
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