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Plano de estágio 

 

 

 Organização do arquivo e biblioteconomia; 

 Atendimento ao público (telefónico e presencial); 

 Organização de eventos e formações; 

 Apoio a tarefas administrativas; 

 Redação de documentos (atas e relatórios); 

 Tratamento da correspondência; 

 Tratamento de dados; 

 Preparação e apoio nas reuniões.  
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Resumo 

 

Com o objetivo de concluir a Licenciatura em Secretariado e Assessoria de Direção, realizei um 

estágio curricular que decorreu no Núcleo Distrital da Guarda da Rede Europeia Anti Pobreza 

(EAPN Portugal) entre 4 de junho e 28 de setembro de 2012. 

A EAPN Portugal é uma associação sediada na cidade do Porto que faz parte da European Anti-

Poverty Network (EAPN), uma entidade que é composta por várias organizações de diferentes 

países da Europa e que tem por objetivo a luta contra a pobreza e a exclusão social. A sua 

intervenção organizada atua em três grandes áreas que são a Informação, Formação e 

Investigação. Dentro da Informação, preocupam-se com a sensibilização da comunidade para 

as questões da pobreza e da dignidade humana; no eixo da Formação procuram dotar as 

instituições de novas técnicas de intervenção através da formação dos agentes sociais; e na 

área da Investigação, dedicam-se ao desenvolvimento de estratégias e políticas sociais que 

tenham um impacto positivo na vida dos grupos em risco. 

No sentido de prestar melhores serviços, a EAPN Portugal estendeu-se aos 18 distritos de 

Portugal Continental através dos Núcleos Distritais que desenvolvem localmente os objetivos 

traçados pela EAPN Portugal, que por sua vez segue as diretivas europeias estabelecidas pela 

EAPN.  

Relativamente ao estágio no Núcleo Distrital da Guarda, tive oportunidade de levar a cabo 

várias atividades como atendimento ao público (telefónico e presencial), arquivo e 

biblioteconomia, organização e participação em eventos e formações, preparação de reuniões, 

redação de documentos administrativos, tratamento da correspondência, entre outras.  
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Introdução 

 

No âmbito da conclusão da licenciatura em Secretariado e Assessoria de Direção, realizei um 

estágio curricular de 400 horas, do qual resulta o presente relatório de estágio. 

O estágio decorreu no Núcleo Distrital da Guarda da Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN 

Portugal), entidade que faz parte de uma organização denominada European Anti-Poverty 

Network (EAPN). O trabalho destas entidades incide na promoção da luta contra a pobreza e a 

exclusão social em contexto nacional e europeu, respetivamente. Decidi estagiar neste local 

depois da entrevista que tive com a Técnica Cátia Azevedo, a responsável do Núcleo Distrital 

da Guarda, que me explicou sucintamente em que consistia a EAPN e o tipo de iniciativas que 

o Núcleo promove. Fiquei interessada porque me pareceu um local dinâmico onde poderia 

fazer muitas atividades e pôr em prática os meus conhecimentos. 

Este relatório, composto por três capítulos, tem por objetivo dar a conhecer a entidade que 

me recebeu e o trabalho que lá desenvolvi durante o período de estágio. 

O primeiro capítulo é dedicado à apresentação da EAPN enquanto entidade europeia. Para o 

desenvolver, começo por fazer a contextualização histórica do surgimento desta entidade e 

explicar a sua estrutura organizacional, bem como o tipo de trabalho que desenvolve na 

Europa.  

Por sua vez, o segundo capítulo encontra-se dividido em dois tópicos, sendo que no primeiro 

faço uma referência mais concreta à EAPN Portugal e ao seu funcionamento em Portugal e, no 

segundo, caracterizo o Núcleo Distrital da Guarda, espaço onde decorreu o estágio. Nesta 

secção explicito quais os objetivos do Núcleo e os seus principais contributos para o distrito da 

Guarda. 

No último capítulo tento descrever detalhadamente quais as tarefas que tive oportunidade de 

desempenhar e de que forma as desenvolvi, fazendo sempre a comparação entre a teoria que 

aprendi e o que observava na prática.  
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Capítulo 1 – Apresentação da European Anti-Poverty Network 
 

Capítulo 1 

Apresentação da European Anti-Poverty Network 

Figura 1 – Logótipo da EAPN 
Fonte: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=148958834814
&set=a.10150098392634815.317696.51278044814&type=3&t

heater 
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Segundo a informação constante no sítio1 oficial da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN 

Portugal), a European Anti-Poverty Network (EAPN) é uma associação sem fins lucrativos que 

se define como “uma coligação independente de organizações não-governamentais e de 

grupos empenhados na luta contra a pobreza e a exclusão social”.  

É financiada pela Comissão Europeia em 87%, através de uma subvenção inserida no Programa 

Progresso, que existe para apoiar a implementação dos objetivos da União Europeia no âmbito 

do emprego e dos assuntos sociais. Os restantes 13% resultam das contribuições da sociedade, 

das quotas dos sócios, de eventos promovidos pela EAPN, entre outras atividades.  

Esta Rede estabeleceu-se através de uma Assembleia Constituinte em Bruxelas, no ano de 

1990, sendo atualmente constituída por 30 redes nacionais que estão implementadas em 

todos os países membros da União Europeia (UE). Assim, cada país pertencente à UE tem no 

seu território uma entidade que representa a EAPN e trabalha, a nível nacional, regional e 

local, numa atuação de âmbito mais lato, os objetivos propostos pela instituição europeia, 

traçando estratégias mais específicas de acordo com a população e as problemáticas 

verificadas no contexto onde se insere. Para além desta organização territorial em redes 

nacionais, a EAPN é ainda constituída por 25 organizações europeias que irei referir mais 

adiante. 

 

1.1. Contextualização 

A necessidade de criar esta entidade surgiu perante o aumento do fenómeno de pobreza e 

exclusão social que se estava a verificar na Europa no decorrer dos anos 80, que se deveram a 

um conjunto de acontecimentos anteriores a este período mas cujas consequências ainda se 

estavam a fazer sentir.  

Após a Segunda Guerra Mundial, a economia europeia estava devastada já que a guerra tinha 

provocado grandes dívidas e era necessária a reconstrução dos países mais afetados. Neste 

sentido, teve início um grande movimento migratório de mão-de-obra barata e pouco 

qualificada que chegou a alguns países em grandes massas. Depois de prestarem os seus 

serviços e por isso não serem mais precisos, estes emigrantes, principalmente os clandestinos, 

ficaram sem meios para subsistir, formando novas ondas de pobreza. Paralelamente a este 

fenómeno, na Europa vivia-se um clima de tensão e alguma instabilidade devido à Guerra Fria 

                                                           
1
 http://www.eapn.pt/quemsomos.php?ID=10, consultado em 25 de setembro de 2012. 
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(1945-1991); a Alemanha foi dividida pelo Muro de Berlim, que caiu em 1989, e os países 

orientais das regiões petrolíferas estavam a viver uma conjuntura de graves conflitos, o que 

contribuiu para a crise económica dos anos 70. Os países afetados por esta crise registaram um 

grande aumento no número de desempregados, o que, em conjunto com o tipo de 

desenvolvimento económico e certas políticas sociais adotadas, levavam ao aumento das 

situações de pobreza. 

A criação da EAPN também se justifica na concretização dos objetivos originais da Comunidade 

Europeia de fomentar a prosperidade económica e social dos cidadãos europeus, tendo as 

preocupações sociais a sua fundamentação nos ideais defendidos pelos fundadores da atual 

União Europeia. 

No seguimento de alguns programas e projetos que visavam o combate à pobreza, nos quais 

Portugal já participava, a Comissão Europeia sugeriu que se fizesse um estudo sobre o 

movimento associativo na Europa na luta contra a pobreza, através do qual se chegou à 

conclusão que as próximas ações nesta área tinham de contar com o crescente papel do 

movimento associativo neste âmbito. Depois de se ter realizado um diretório das Organizações 

Não Governamentais (ONG) de Solidariedade Social da Europa, estas foram convidadas para 

um encontro para definir possíveis relações das organizações com as instâncias europeias.  

Deste encontro saiu um grupo de trabalho provisório, o Comité de Lançamento, constituído 

por pessoas dos doze estados membros, que tinha por objetivos: 

Disseminar informação e promover uma “liaison” Anti-Pobreza o mais alargada 
possível em cada Estado-Membro, procurando chegar às pessoas mais desfavorecidas; 
promover a criação de Redes nacionais, regionais, e locais de luta contra a pobreza; 
elaborar possíveis estatutos para a futura Rede europeia e preparar e organizar uma 
Assembleia-geral Constituinte que refletisse a pluralidade e diversidade das iniciativas 
de luta contra a pobreza. (Estivill e Rodrigues, 2004, p.96) 

Estavam lançadas as bases iniciais da futura coligação das várias instituições e associações de 

solidariedade, entre outras, que viriam a formar a EAPN, com o objetivo de constituir um 

grupo de pressão que procurasse alertar e auxiliar na criação de medidas junto das instâncias 

europeias nas áreas respeitantes ao combate à pobreza, tornando-as mais eficazes. 

O passo seguinte foi a divulgação deste grupo de trabalho e dos objetivos acima referidos 

junto das instituições dos vários países e a elaboração dos seus primeiros estatutos. Nesta 

tarefa Portugal teve especial participação, pois foi o advogado português Nuno Gonçalves que 

iniciou uma primeira redação dos mesmos, conseguindo conciliar as diferentes legislações e as 
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diferentes prioridades dos países participantes para que todos se sentissem incluídos nos 

estatutos e, mais do que isso, estivessem dentro da legalidade em todos os Estados. 

Depois de ser aprovado pelo Comité de Lançamento o número e a composição das delegações 

nacionais que iriam representar cada país em Assembleia Constituinte, esta teve lugar, 

formalmente, passado dois meses, no dia 12 de dezembro de 1990, com 88 delegados a 

representar 11 delegações nacionais e reservando uma quarta parte da composição da 

Assembleia para algumas organizações transnacionais europeias. Foi em Assembleia 

Constituinte que cada rede nacional elegeu os seus delegados e representantes, definiu a sua 

estrutura orgânica e os órgãos legais, emendou e aprovou os estatutos e os preâmbulos, e 

finalmente definiu grupos de trabalho, os grupos alvo da sua intervenção e os objetivos e 

estratégias tanto europeus como nacionais. 

 

1.2. Cultura organizacional e áreas de trabalho 

A cultura organizacional é o “conjunto de características-chave que uma organização valoriza e 

que lhe servem de identidade” (Wiener, 1988) bem como a missão que traduz os ideais das 

organizações e o que estas se propõem a fazer, os seus objetivos, visão e valores 

organizacionais. 

Por esta ótica, aos objetivos estabelecidos pela EAPN já referidos, junta-se a informação acerca 

da missão disponível no sítio oficial da EAPN2, sendo esta a de: 

promover e melhorar a eficácia das ações para erradicar a pobreza e evitar a exclusão 
social; aumentar a conscientização em torno da pobreza e da exclusão social; 
capacitar as pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão social e exercer 
pressão junto das instâncias europeias para a concretização de ações e políticas 
sociais que contribuam para a diminuição das situações de pobreza e exclusão social. 

Como forma de concretizar os ideais constantes na missão, foram estabelecidos os objetivos 

que servem de linhas orientadoras da atuação da EAPN, sendo estes3: 

 Construir redes nacionais representativas e ativas na luta contra a pobreza e exclusão 

social.  

                                                           
2
 http://www.eapn.eu/en/who-we-are/what-is-eapn#anchor2, consultado em 25 de setembro de 2012. 

3
 http://www.eapn.pt/quemsomos.php?ID=13, consultado em 25 de setembro de 2012.  
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 Fortalecer grupos ativos na luta contra a pobreza e exclusão social, para que sejam o 

lóbi4 junto das instâncias responsáveis pelas políticas europeias.  

 Pautar pela mobilização da sociedade para a implementação de políticas de combate à 

pobreza e exclusão social.  

No que respeita ao conceito de lóbi, a EAPN, como entidade de influência consultiva junto do 

Conselho da Europa, segue de perto algumas áreas políticas onde intervém, com informação 

relevante, nas ações suscetíveis de causar impactos sobre os grupos em situação de pobreza e 

exclusão social. Na tabela 1 que se segue, encontram-se as problemáticas que se consideraram 

prioritárias: 

Inclusão Social 

Aumentar a consciencialização sobre o que a pobreza e a desigualdade 
significam. Exigir a consolidação de políticas de inclusão social que possam 
produzir uma sociedade mais inclusiva, igualitária e que permita a todos o 
acesso e a satisfação dos direitos mais básicos. 

Fundos Estruturais Garantir que os fundos estruturais são uma contribuição significativa para a luta 
contra a pobreza e a exclusão social. 

Emprego 
Lutar por políticas de emprego com base nos direitos fundamentais e no 
respeito das pessoas, passíveis de produzir inclusão social, em vez de criar mais 
exclusão. 

Estratégia de Lisboa
5
 Implementar uma visão social, económica e ambiental equilibrada e sustentável 

para a Europa. 

Serviços Sociais 

Exigir o progresso através do desenvolvimento de uma estrutura horizontal da 
UE que consiga garantir que os padrões sociais sejam atendidos. Garantir o 
acesso universal a serviços de qualidade a preços acessíveis, como um elemento 
fundamental do modelo social da UE. 

Participação dos 

grupos em situação 

de pobreza e 

exclusão social 

Dar voz, através de encontros e fóruns, aos que vivem em situação de pobreza, 
permitir a partilha de experiências, promover a sua formação, dar-lhes 
informação e capacitá-los para que possam sair dessa condição. 

Governação e 

Diálogo Civil 

Encorajar a participação de grupos excluídos nas decisões que os afetam. 
Participação ativa na promoção do diálogo civil entre instituições da UE e da 
sociedade civil. Esse diálogo pode ser visto como uma forma de preencher a 
lacuna entre a UE e os seus cidadãos através de uma participação mais direta de 
organizações de cidadãos e de grupos excluídos no processo de tomada de 
decisão. 

Tabela 1 – Áreas políticas de intervenção da EAPN 
Fonte: Elaboração própria 

 

                                                           
4
 Do inglês lobby – Grupo organizado de pressão para atingir determinados objetivos ou para defender 

determinados interesses (http://www.priberam.pt, consultado em 25 de setembro de 2012). 

5
 Plano de desenvolvimento estratégico da UE no âmbito do emprego e da economia, aprovado pelo 

Conselho da Europa em 2000, em Lisboa. 
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Investigação Informação 

Formação Lóbi 

EAPN 

Relativamente ao trabalho desenvolvido pela EAPN no combate à pobreza e exclusão social, 

este é posto em prática através de alguns pilares de atuação, constantes no Regulamento 

Interno da rede e nos primeiros estatutos. Assim, a intervenção da EAPN rege-se e está 

fundamentada por várias funções. 

Em primeiro lugar, pauta pelas funções de articulação e mediação que consistem em reforçar e 

apoiar o desenvolvimento da rede através da criação de novos pólos locais e nacionais, 

promover oportunidades de formação às entidades ligadas à luta contra a pobreza, apoiar a 

promoção de iniciativas que visem a sensibilização da população para a pobreza e exclusão 

social e compete-lhe facilitar o acesso dos grupos de base aos serviços das instâncias 

europeias. A função de difusão de informação é importante para a elaboração de estudos, 

formulação de políticas e para a melhoria das ações de intervenção das organizações.   

Relativamente à sua função de acompanhamento e observação, compromete-se 

essencialmente a vigiar a preparação de medidas que têm impacto nas camadas mais 

desfavorecidas, com o objetivo de melhorar as suas condições de vida. Por último, a EAPN 

constitui um grupo de pressão com a função de exercer a sua influência em cada Estado 

membro, no sentido da aplicação das diretivas adotadas pela Comunidade Europeia. 

De uma forma mais resumida, as áreas de trabalho da EAPN traduzem-se nas áreas 

identificadas na figura 2. Para uma descrição mais detalhada das funções supramencionadas, 

ver Anexo 1. 

 

 

 

 

 

1.3. Constituição da entidade  

A EAPN foi constituída ao abrigo da constituição belga. Os seus órgãos principais são a 

Assembleia Geral (AG), a Comissão Executiva, a Direção e o Secretariado. Conta também com a 

colaboração de vários grupos de trabalho divididos por temas específicos (quase como se 

fossem departamentos) como forma a facilitar a distribuição do trabalho. A descrição dos 

Figura 2 – Pilares de atuação da EAPN 
Fonte: Elaboração própria 
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órgãos a seguir baseia-se na informação fornecida no respetivo sítio da Internet, apresentado 

em inglês e aqui resumido em português por mim. 

 

1.3.1. Assembleia Geral 

A Assembleia Geral (AG) é o órgão mais importante pois é a autoridade máxima onde se 

juntam todos os membros. É em AG que se aprovam as principais estratégias e medidas de 

atuação, políticas, campanhas, os orçamentos anuais, o plano de atividades da EAPN, a 

ratificação da Comissão Executiva e tem ainda o poder de mudar os Estatutos. A AG serve 

também para eleger a presidência da EAPN, através da apresentação da candidatura das Redes 

Nacionais interessadas em presidir a entidade. As candidaturas são aprovadas mediante uma 

votação direta em AG, ganhando o direito a um mandato de três anos. 

 

1.3.2. Comissão Executiva 

Liderada pelo Presidente da EAPN, a Comissão Executiva é composta por um representante de 

cada Rede Nacional e por três representantes das Organizações Europeias que também 

constituem a EAPN. É sua responsabilidade propor um programa de trabalho para aprovação 

em Assembleia Geral, pôr em prática e fazer respeitar as decisões da AG, decidir sobre as 

ações de lóbi e compete-lhe ainda a nomeação da Direção.  

 

1.3.3. Direção 

A Direção é composta pelo Presidente da EAPN e quatro Vice-Presidentes que, em conjunto, 

gerem e garantem o bom funcionamento dos negócios da EAPN, da Comissão Executiva e dos 

Recursos Humanos. 

 

1.3.4. Secretariado 

O Secretariado é o conjunto de recursos humanos encarregues de todo o trabalho 

administrativo e financeiro da Rede, de coordenar e pôr em prática o plano de atividades da 

EAPN, prestar apoio e manter informados todos os membros das Redes Nacionais sobre as 

novas políticas sociais da UE, organizar reuniões e ajudar os membros da EAPN na construção 

de alianças e parcerias, tanto externas como entre os diferentes países membros, entre 

outros. 
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Grupos de 
trabalho 

Inclusão 
Social 

Fundos 
Estruturais 

Planeament
o Financeiro 
Sustentável 

Etnicidade - 
Diretiva 

Migração 

Globalização 
e Pobreza 

Género, 
Idade e 

Demografia 

Emprego 

1.3.5. Grupos de trabalho 

Para tratar as várias áreas de intervenção da entidade, criaram-se grupos de trabalho 

constituídos para facilitar o trabalho da EAPN. Desta forma, os recursos humanos podem-se 

especializar mais numa determinada área de atuação, permitindo que se tracem objetivos 

mais ambiciosos e realistas e se desenvolva um trabalho mais eficaz. A figura 3 mostra em que 

áreas se formaram os grupos de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, sem hierarquias entre eles, os grupos de trabalho organizam-se pelos temas da Inclusão 

Social, Fundos Estruturais, Planeamento Financeiro Sustentável, Etnicidade – Diretiva 

Migração, Globalização e Pobreza, Género, Idade e Demografia e Emprego. De uma forma 

geral, estes grupos têm por objetivo auxiliar a EAPN e as redes nacionais no seu trabalho 

relativamente às políticas de emprego e o seu impacto na vida das pessoas em situação de 

pobreza, supervisionar a forma como cada rede nacional aplica os seus fundos estruturais, 

monitorizar o impacto que a globalização tem sobre a pobreza na UE, identificar os desafios e 

obstáculos que as redes nacionais enfrentam no seu trabalho, ter em atenção as estruturas de 

gestão financeira e as práticas desenvolvidas por algumas redes nacionais e assegurar-se que 

as questões da discriminação e da pobreza são integradas em todas as atividades na EAPN. 

Para além dos órgãos anteriormente referidos, o que torna a EAPN tão importante é a sua 

forma de organização em redes nacionais. O facto de ser formada por coligações de 

instituições voluntárias de solidariedade social e por organizações europeias de grande 

prestígio, como por exemplo, a Cruz Vermelha e a Cáritas, faz dos seus membros o elemento 

mais importante da sua estrutura por daí resultar a sua razão de ser. Segue-se uma tabela 

Figura 3 – Grupos de trabalho 
Fonte: Elaboração própria 
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(tabela 2) com a lista dos países onde existem redes nacionais da EAPN e a respetiva data de 

adesão oficial. 

País Denominação Data de adesão oficial 

Áustria Die Armutskonferez (EAPN Austria) Não disponível (n.d) 

Alemanha Nationale Armutskonfrenz Deutschland (NAKD) 1991 

Bélgica Belgian Anti-Poverty Network (BAPN) n.d. 

Bulgária EAPN Bulgaria 2003 

Chipre 
National Anti-Poverty Network Cyprus  

(EAPN Cyprus) 
2005 

Dinamarca Danish Network Against Exclusion (DANEMU) n.d. 

Eslováquia The Slovak Anti-Poverty Network (SAPN) 2006 

Eslovénia EAPN Slovenia n.d. 

Espanha 
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social en España 

1991 
Refundada em 2004 como uma 

rede de ONG 

Estónia EAPN EestiMTÜ 2010 

Finlândia EAPN FIN 1994 

França EAPN France n.d. 

Grécia Hellenic Anti-Poverty Network n.d. 

Holanda EAPN Netherlands n.d. 

Hungria Hungarian Anti-Poverty Network (HAPN) 2004 

Irlanda EAPN Irland 1990 

Islândia EAPN Iceland n.d. 

Itália Collegamento Italiano di Lotta Alla Povertá (CILAP) 1992 

Lituânia EAPN Lithuania 2006 

Luxemburgo EAPN Lëtzebuerg 1990 

Malta European Anti-Poverty Network Malta 2004 

Noruega 
Velferdasalliansen 

(The Welfare Alliance/EAPN Norway) 
1998 

Polónia The Polish Committee of EAPN n.d. 

Portugal Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN Portugal) 1991 

Reino Unido EAPN UK n.d. 

República Checa EAPN Czech Republic (EAPN ČR) 2004 

República da 
Macedónia 

Macedonian Anti-Poverty Platform (MAPP) n.d. 

Roménia Reţeaua Naţională Antisaracie – Includere Socială 2007 

Sérvia Anti-Poverty Network – Serbia (EAPN Serbia) 2010 

Suécia EAPN Sverige 1998 

Tabela 2 – Redes Nacionais membros da EAPN 
Fonte: Elaboração própria

6
 

 

                                                           
6
 Mapa da Europa interativo reinterpretado por mim (http://www.eapn.eu/en/who-we-are/our-

members, consultado a 16 de agosto de 2012). 
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Conforme se pode ver na tabela 2, nem todas as redes têm na sua denominação o nome 

“EAPN”, que se verifica mais nas redes formadas recentemente, por pretenderem adotar a 

imagem e o estatuto que a entidade já tem. Ao contrário, as primeiras coligações foram mais 

difíceis de unir por ainda não existir uma identidade bem definida; existiam grandes 

instituições que não queriam perder o seu nome nem a tradição que carregavam e o peso que 

tinham na sociedade onde se inseriam. Deste modo, cada rede nacional pode decidir qual a 

sua denominação desde que esse nome identifique o seu propósito, demonstrando a 

flexibilidade que a Rede Europeia proporciona aos seus membros, ao permitir uma identidade 

própria dentro da igualdade. 

Relativamente às 25 organizações europeias que também compõem a EAPN, apresento-as 

mais detalhadamente no Anexo 2. 

Após esta apresentação da origem da EAPN Europa, a sua missão e objetivos, as suas áreas de 

intervenção e a forma como a entidade se estrutura organicamente, segue-se a caracterização 

das vertentes nacionais e locais da Rede Europeia Anti-Pobreza – EAPN Portugal, entidade 

promotora do meu estágio. 
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2.1. Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal – EAPN Portugal 

Conforme consta nos seus Estatutos Sociais (Anexo 3), a Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal 

foi constituída como uma Associação e uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), é presidida pelo Padre Agostinho Cesário Jardim Moreira e tem a sua sede na cidade do 

Porto. 

Começando a atuar em Portugal a 17 de dezembro de 1991, a origem da EAPN Portugal cruza-

se com a criação da EAPN Europa, uma vez que Portugal participou na fundação da EAPN 

desde o início, ajudando inclusive na redação dos primeiros Estatutos, como já foi referido. De 

todos os países que inicialmente aderiram ao projeto, Portugal foi dos membros com quem se 

trabalhou mais facilmente porque, na fase da elaboração do diretório de organizações 

voluntárias de solidariedade social, já existiam no país diversas uniões, tais como a União das 

IPSS, Misericórdias, Cáritas, Mutualidades, entre outras associações e fundações que 

agregavam muitas das pequenas organizações deste âmbito espalhadas pelo continente e as 

ilhas. Uma vez que este trabalho inicial já estava adiantado, foi relativamente fácil reunir um 

número significativo e representativo de instituições que caracterizassem as diferentes 

problemáticas que existiam em Portugal e fazer as primeiras reuniões para divulgar a ideia de 

construir uma rede europeia, bem como os seus objetivos. 

Pela sua estrutura e pela forma como se organiza, é a rede nacional que mais se aproxima da 

identidade da EAPN Europa, sendo que mais recentemente optou por também adotar a 

imagem europeia, mudando para o mesmo logótipo e a mesma designação, abandonando a 

sigla REAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza, Associação) que usou até 2011, conforme se pode 

ver no Anexo 4. As figuras que se seguem ilustram o logótipo antigo (figura 4) e o atual (figura 

5), respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Antigo logótipo 
da EAPN Portugal 

Fonte: Facultado pelo 

Núcleo Distrital da Guarda 

Figura 5 – Logótipo atual 
da EAPN Portugal 

Fonte: Facultado pelo 

Núcleo Distrital da Guarda 
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2.1.1. Cultura Organizacional  

Relativamente à missão, visão, objetivos, valores e áreas de intervenção, de uma forma geral, 

são as mesmas para todas as redes nacionais, porém sofreram algumas adaptações de acordo 

com a sua própria identidade.  

De acordo com o sítio oficial da EAPN Portugal7, a sua missão consiste em  

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que todos 
sejam corresponsáveis na garantia do acesso dos cidadãos a uma vida digna, baseada 
no respeito pelos Direitos Humanos e no exercício pleno de uma cidadania informada, 
participada e inclusiva. 

Esta missão alicerça-se na sua visão que defende “ (…) o princípio fundamental da dignidade 

humana, (…) [para] um mundo livre de pobreza e de exclusão social, sustentado nos seguintes 

valores: dignidade, justiça, solidariedade e igualdade.” 

Os objetivos da EAPN Portugal, expostos mais detalhadamente nos Estatutos Sociais em anexo 

(Anexo 3), consistem essencialmente em promover iniciativas ligadas à luta contra a pobreza e 

a exclusão social que contribuam para a sensibilização da comunidade, estabelecer interações 

com instituições e grupos que trabalham no âmbito da ação social, com vista à criação de 

serviços que potenciem o desenvolvimento dos indivíduos alvo da sua intervenção, participar 

na conceção de políticas sociais e assegurar-se que estas são implementadas. Estes objetivos 

têm por base os princípios de Participação, Subsidiariedade, Trabalho em Rede, Inovação, 

Responsabilidade e Transparência que identificam a forma como a EAPN Portugal trabalha. 

 

 

 

  

                                                           
7
 http://www.eapn.pt/quemsomos.php?ID=26, consultado em 29 de setembro de 2012. 
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2.1.2. Estrutura orgânica  

 

Como se pode ver na figura 6 que ilustra o organograma da EAPN Portugal, os órgãos mais 

importantes na hierarquia da entidade são a Assembleia Geral, a Direção Nacional e o 

Conselho Fiscal, os três órgãos sociais obrigatórios por lei para constituir uma Associação em 

Portugal.  

A um nível hierárquico central, encontra-se a Direção Executiva que, segundo o Regulamento 

Interno em anexo (Anexo 5), “poderá ser coadjuvada por um consultor externo, mediante 

contratação”, e as áreas técnicas ou departamentos técnicos. 

Os núcleos locais e regionais e os respetivos secretariados técnicos, que estão na base do 

organograma, são áreas de atividade descentralizada da sede que atuam nos 18 distritos de 

Portugal Continental. 

Segue-se uma breve explicação das competências específicas e responsabilidades de cada um 

dos órgãos e departamentos que compõem a EAPN Portugal, baseada na informação 

constante nos Estatutos Sociais e no Regulamento Interno da entidade, para se poder perceber 

o funcionamento da Rede em Portugal. 

A Assembleia Geral é constituída por todos os associados que têm a sua situação regularizada 

com as quotas em dia. Tem a competência de aprovar, ou não, a adesão de Uniões, 

Figura 6 – Organograma da EAPN Portugal 
Fonte: Regulamento Interno da EAPN Portugal 
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Federações e Confederações, definir os montantes e as condições de pagamento das quotas, 

definir as linhas fundamentais de atuação da Associação, eleger os titulares dos órgãos 

associativos e poder proceder à alteração dos Estatutos. É de sua responsabilidade fazer 

cumprir a Lei e os Estatutos e deliberar sobre os orçamentos e o programa de ação. 

Por sua vez, a Direção Nacional é o órgão de gestão que representa a EAPN Portugal. É 

constituída por cinco membros, os quais são o Presidente, vice-presidente, um secretário, um 

tesoureiro e um vogal. É de sua competência aprovar ou rejeitar a adesão de novos associados, 

elaborar as linhas gerais estratégicas de atuação, elaborar o plano de ação, os orçamentos e o 

relatório anual das contas do exercício. Cabe-lhe assegurar o bom funcionamento e a 

organização dos serviços, zelando pelo cumprimento da Lei e dos Estatutos. Compete-lhe 

também a celebração de acordos de cooperação, a contratação e gestão dos recursos 

humanos e a constituição dos Núcleos Distritais e Polos Locais, assim como a definição das 

suas regras de funcionamento e competências.  

Relativamente ao Conselho Fiscal, a sua função é controlar e fiscalizar a Associação, examinar a 

escrituração, os documentos e os orçamentos. Composto por um presidente e dois vogais, 

compete-lhe ainda dar o seu parecer sobre o relatório anual e contas do exercício. 

A Direção Executiva atua na dependência da Direção e coordena os departamentos técnicos 

centrais e os serviços técnicos regionais (núcleos distritais) nos programas comunitários e 

nacionais, acompanhando, controlando e avaliando as ações levadas a cabo por estes. É da sua 

responsabilidade elaborar o Plano Anual de Atividades, o Plano Estratégico e os relatórios 

semestrais das atividades desenvolvidas pela organização, cooperar, principalmente, com a 

Direção Nacional e o departamento Administrativo e Financeiro, enviar informação periódica e 

sistemática sobre a evolução e o cumprimento dos objetivos à Direção e aos restantes 

departamentos e serviços técnicos regionais sobre assuntos relacionados com o desenvolver 

do seu trabalho. No âmbito da gestão dos Recursos Humanos, compete-lhe recrutar, 

selecionar e propor a contratação de colaboradores e dinamizar e acompanhar o processo de 

avaliação do desempenho dos funcionários.  

A EAPN Portugal apoia-se em cinco Departamentos Técnicos cujas competências se encontram 

resumidas na tabela 3. Para uma descrição mais pormenorizada das responsabilidades de cada 

um dos departamentos, consultar o Regulamento Interno da associação no Anexo 5. 
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Tabela 3 – Departamentos Técnicos da EAPN Portugal e respetivas funções 
Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente aos núcleos distritais, considero que não deveriam estar no fim da hierarquia, 

uma vez que as responsabilidades que lhes estão incumbidas replicam-se a nível local através 

dos núcleos distritais que operam apenas com um técnico. Existe um núcleo em cada distrito 

do país que agrega todos os associados da EAPN Portugal da sua área de influência, sendo que 

Departamentos Técnicos Funções 

Comunicação e Relações Institucionais 

 Gestão da comunicação interna e externa da 
organização; 

 Gestão da imagem institucional; 

 Cobertura de eventos; 

 Relação com a imprensa; 

 Gestão do projeto da revista Focus Social. 

Informação e Documentação 

 Gestão o Centro de Documentação (catalogação, 
classificação, informatização e organização física 
de todo o acervo documental); 

 Apoio à informatização dos centros de recursos 
dos Núcleos Distritais; 

 Edição anual da revista Rediteia; 

 Gestão e venda dos stocks das publicações da 
EAPN Portugal; 

 Apoio à tradução de documentos; 

 Análise das candidaturas a associados; 

 Atualização da base de dados dos associados. 

Desenvolvimento e Formação 

 Apoio aos Núcleos Distritais; 

 Validação da qualidade técnico-científica de 
formações, estudos e documentos produzidos 
pelos Núcleos; 

 Avaliação estratégica da atividade formativa e 
desenvolvimento de planos de intervenção; 

 Organização de eventos; 

 Proposta de parcerias locais e nacionais. 

Investigação e Projetos 

 Apoio no desenvolvimento de candidaturas a 
projetos nacionais e transnacionais e a sua 
execução; 

 Colaboração na conceção de políticas sociais e 
programas de ação; 

 Desenvolvimento de investigações com base na 
análise de políticas, dados estatísticos e outras 
fontes de informação; 

 Redação de artigos especializados e publicações; 

 Apoio aos Núcleos em atividades de investigação-
ação. 

Administrativo e Financeiro 

 Gestão do pessoal (vencimentos, faltas e férias); 

 Gestão do património e aprovisionamento; 

 Gestão do expediente geral, arquivo e secretaria; 

 Gestão de dossiês financeiros e fecho das contas 
mensais e anuais; 

 Redação de relatórios sobre assuntos 
administrativos; 

 Gestão da tesouraria, da caixa da sede e dos 
Núcleos; 

 Apoio aos serviços externos de contabilidade 
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esta forma de organização permite um trabalho mais próximo das necessidades do “público-

alvo” e cobre mais território. 

Sendo supervisionados por um coordenador que assegura o cumprimento das normas internas 

vigentes, devem reportar à Direção Executiva e, por esta razão, penso que o organograma 

estaria mais correto se os Núcleos ficassem ao mesmo nível hierárquico que os outros 

departamentos, já que também estes devem reportar ao mesmo órgão.  

Os núcleos não têm autonomia jurídica nem financeira, porém podem ter fundos de maneio 

para as suas despesas correntes e gerar receitas resultantes das formações e de outros 

eventos e atividades. Cabe-lhes elaborar o Plano de Atividades anual, assim como os 

respetivos orçamentos, os relatórios de atividades e de contas anuais, diagnosticar as 

carências sociais locais e regionais e apresentar propostas de solução para as mesmas, 

planificar ações de formação, organizar eventos, conferências, seminários e fazer fluir toda a 

informação que interesse tanto à Direção ou departamentos de Comunicação e Imagem e de 

Documentação/Informação, como aos associados. 

Os associados não constam no organograma, porém, a meu ver, são um elemento 

fundamental da constituição da associação. Segundo a informação apresentada no sítio oficial 

da EAPN Portuga já referido, a associação tem mais de mil associados individuais e coletivos. 

De acordo com os Estatutos, podem ser associados todos os indivíduos maiores de 18 anos ou 

Organizações Não Governamentais que pretendam contribuir voluntariamente com as suas 

quotas e serviços.  

Os interessados em associar-se podem fazê-lo enviando a sua candidatura através de um 

formulário online que se encontra no sítio da EAPN Portugal (Anexo 6). Como já foi 

mencionado, a deliberação sobre a aceitação das propostas de candidatura a associado 

compete à Direção Nacional.  

 

2.1.3. Áreas de trabalho    

À semelhança da EAPN Europa, a Rede portuguesa, como é familiarmente denominada, 

trabalha essencialmente sob os pilares Formação, Informação e Investigação. A área da 

Formação preocupa-se em capacitar e qualificar os agentes sociais que, devido ao seu 

trabalho, lidam com pessoas vulneráveis e em situação de pobreza e/ou exclusão social, 
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tornando a sua intervenção mais eficaz. A formação serve para alertar e incutir novas práticas 

institucionais de intervenção social mais corretas e inovadoras e, assim, desenvolver uma nova 

postura de ação. Uma vez que as formações, além de dirigidas a agentes sociais e institucionais 

também se destinam à sensibilização da sociedade em geral, são uma forma de desmistificar 

preconceitos e contribuir para o debate e discussão de problemáticas do âmbito social.  

Como já foi exposto, o departamento responsável por esta área é o de Desenvolvimento e 

Formação que presta apoio aos núcleos nesta matéria, coordenando os seus planos anuais de 

formação e certificando a qualidade das formações. No Anexo 7, pode ver-se um exemplo de 

um Plano de Formação da EAPN Portugal com as formações previstas de todos os Núcleos 

Distritais para 2012 e, no Anexo 8, o Balanço de Formação de 2011, onde consta que foram 

dadas, ao longo do ano passado, 259 ações de formação, num total de 5899 horas, com 3719 

formandos e sobre as temáticas Gestão de Organizações Não Governamentais, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão da Qualidade, Desenvolvimento Pessoal e Social, Geriatria/Terceira 

Idade e Intervenção com Famílias. 

Relativamente à área da Informação, uma das funções da Rede é facilitar o acesso à 

informação e assim contribuir para a construção de uma opinião pública sensível às 

problemáticas sociais e tentar que a sociedade possa passar a ter um papel ativo na luta contra 

a pobreza e a exclusão social. Para tal, a EAPN Portugal dinamiza um circuito de informação 

que permite manter os associados e a comunidade em geral atualizados sobre questões de 

política e ação social, tanto nacional como europeia, e dar a conhecer programas e iniciativas 

que possam ajudar as instituições no seu trabalho. 

No âmbito desta área, os meios privilegiados de transmissão de informação são as 

publicações, revistas, o blogue Flash Rede8, a página da rede social Facebook9 e o próprio sítio 

na Internet, onde se pode aceder ao Centro de Documentação e Informação. Esta é uma base 

de dados online que permite saber quais as publicações que se encontram para consulta na 

sede da Associação, tendo um funcionamento parecido ao de uma biblioteca, e onde se 

podem encontrar vários documentos digitalizados, os quais se podem descarregar para 

consultar. Na figura 7 a seguir representada, pode ver-se a referida base de dados para 

consulta das publicações existentes na EAPN Portugal, assim como os documentos disponíveis 

sobre vários temas.  

                                                           
8
 http://flashrede.blogspot.pt/ 

9
 https://www.facebook.com/pages/EAPN-Portugal/191316680883630?fref=ts 



                                                                                      Relatório de Estágio 
                                                                     Secretariado e Assessoria de Direção 

 
 

20 
 

Figura 7 – Centro de Documentação e Informação da EAPN Portugal 
Fonte: http://www.eapn.pt/centrodedocumentacao.php, captura de ecrã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos canais de comunicação usados pela Rede, destaco as publicações Focus Social, 

Rediteia e Cadernos EAPN por serem as ferramentas com as quais lidei durante o estágio. 

Sem uma periodicidade definida, a linha editorial dos Cadernos EAPN vem a ser editada desde 

o ano de 1995. Tem um carácter científico que pretende servir de base ao trabalho 

desenvolvido nas áreas da pobreza e exclusão social através da publicação de estudos, 

projetos e investigações relacionados com estas temáticas. A figura 8 é um exemplo da capa 

do Caderno EAPN nº 11 de 2007, com o título É o (Des) Emprego Fonte de Pobreza?. 

Por sua vez, a Focus Social é uma publicação sobre Economia Social que é editada duas vezes 

por ano desde 2010. Conta com a colaboração dos alunos de Ciências da Comunicação das 

Universidades parceiras deste projeto. Reúne artigos de opinião, entrevistas e notícias 

nacionais e europeias que se pretende que sejam isentas e inovadoras. Esta revista pode ser 

também encontrada online através do endereço eletrónico www.focussocial.eu/, ilustrada na 

figura 9. 

A Rediteia é uma revista anual de política social que tem como objetivo criar espaço para a 

análise e reflexão de vários temas relacionados com questões de política e ação social.  

Preocupa-se por reunir diferentes opiniões e perspetivas de entidades e personalidades 

nacionais e europeias de vários quadrantes do domínio social e económico, garantindo a 

heterogeneidade de pontos de vista e uma informação isenta e credível. A figura 10 ilustra a 

capa da última publicação sobre Rendimento Mímino e Inclusão Ativa. 
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Por último, o pilar Investigação é uma área considerada muito importante pela EAPN Portugal, 

constituindo uma razão pela qual esta Associação é reconhecida. Neste âmbito, a EAPN 

Portugal é responsável pela conceção, desenvolvimento e avaliação de vários estudos e 

projetos nacionais e transnacionais, levados a cabo em parceria com outras Redes Nacionais, 

Organizações e Universidades. 

Eis, na tabela 4 que se segue, uma lista de alguns dos projetos que fiquei a conhecer durante o 

período de estágio no Núcleo Distrital da Guarda. 

 

Área da Investigação 

Projetos Nacionais 

Grupos de Apoio a Famílias 

Tem como objetivo ajudar, durante um ano, 
famílias que, residindo em qualquer parte do 
território continental, passaram a encontrar-se 
numa situação económica difícil. Para apoiar essas 
famílias são constituídos grupos de dez pessoas 
que todos os meses contribuem com 25€. 

Observatório de Luta Contra a 
Pobreza na cidade de Lisboa 

Teve origem no protocolo de Cooperação 
Institucional assinado entre a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa e a EAPN Portugal. Foi 
criado para dar respostas concretas a problemas 
de combate à exclusão e à pobreza no contexto de 
Lisboa. 

Figura 10 – Revista Rediteia, 
nº44 

Fonte: 

http://www.eapn.pt/publicac

oes_visualizar.php?ID=167 

Figura 8 – Cadernos EAPN, 
nº11 

Fonte: 
http://www.eapn.pt/publicac

oes_visualizar.php?ID=106 

 

Figura 9 – Revista Focus Social online 
Fonte: http://www.focussocial.eu/, captura de ecrã 

http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=167
http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=167
http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=106
http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=106
http://www.focussocial.eu/
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Conselho Consultivo Nacional 
de Cidadãos em situação de 
pobreza e de exclusão social 

Foi criado com o objetivo de dar oportunidade a 
um grupo de cidadãos, de todo o nosso país, não 
só de se fazerem ouvir e de participarem 
ativamente, com a EAPN Portugal e com a 
sociedade em geral, na luta contra a pobreza e a 
exclusão social, como de darem a sua opinião e 
ideias para melhorar o desempenho dos Núcleos e 
da Rede. 

Estudos 
Representações sobre a 

Pobreza em Portugal 

Sondagem de opinião encomendada à 
Universidade Católica Portuguesa pela EAPN 
Portugal em 2004. 

Projetos desde 
1993 

MaTeR - Manual de Trabalho 
em Rede 

Pretendia colmatar uma grande lacuna a nível de 
conteúdos formativos sobre trabalho em rede, 
uma vez que a filosofia de trabalho em rede tem 
vindo a crescer no seio das ONG. Este projeto deu 
origem a manuais de formador e de formando e a 
uma coletânea de textos. 

Bridges for Inclusion 

Projeto que contou com a colaboração de outras 
entidades, organizações e de outras Redes 
Nacionais. Tinha por objetivo tornar mais clara e 
eficaz a relação entre emprego, bem-estar social e 
inclusão social, realçando estratégias e práticas no 
âmbito do empreendedorismo inclusivo da 
economia social e desenvolvimento local. 

Trampolim 

Dirigido a jovens marginalizados, tem por objetivo 
desenvolver formas de retirar esses jovens da 
situação de pobreza e exclusão em que vivem e 
restituir-lhes as condições necessárias para serem 
cidadãos de plenos direitos. Este projeto deu 
origem a guias sobre como trabalhar com jovens 
com poucas qualificações e de práticas e 
atividades de Inclusão Socioprofissionais. 

Tabela 4 – Projetos desenvolvidos pela EAPN Portugal na área da Investigação 
Fonte: Elaboração própria 

 

É de salientar que existem muitos mais projetos; porém, decidi selecionar esta amostra por 

tratar diferentes áreas de intervenção, mostrando a multiplicidade de temas que a EAPN 

contempla no seu trabalho. 

A nível nacional e regional, a EAPN Portugal aposta na constituição de grupos de trabalho, que 

promovam o debate e a reflexão de temáticas relacionadas com o fenómeno da pobreza e da 

exclusão social, como é o caso dos Conselhos Consultivos Locais (CCL) de que vou falar mais 

adiante, no âmbito da caracterização das atividades do Núcleo Distrital da Guarda, e os Grupos 

interinstitucionais que, dentro da cultura de rede, procuram refletir sobre estratégias e formas 

de intervenção integradas e conjuntas, na tentativa de ultrapassar certos obstáculos com que 

se deparam no desenrolar do seu trabalho, promovendo o trabalho em parcerias.  
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O trabalho da Rede, apesar de muito importante, na minha opinião e por experiência pessoal, 

não é conhecido pelas pessoas que não têm ligação a áreas sociais, talvez devido ao facto de 

não fazer intervenção direta com as pessoas que precisam de ajuda, já que é uma entidade 

mediadora e de suporte às instituições que prestam serviços diretamente à população menos 

favorecida. No entanto, pelo trabalho que desenvolve, foi reconhecida pela Assembleia da 

República com o Prémio Direitos Humanos em 2010 e este ano é a comissão portuguesa que 

preside a EAPN Europa, o que é um indicador do bom desempenho da Rede nacional 

portuguesa. 

Através do seu trabalho, passaram a ser uma das entidades mais reconhecidas no âmbito das 

formações, criando um serviço que não tinha muita representação em Portugal e conseguindo 

dar resposta a algumas necessidades formativas manifestadas pelas ONG, permitindo que 

estas pudessem melhorar e inovar as suas práticas de intervenção. Desenvolveram a 

investigação e os estudos sobre temáticas sociais em Portugal, através de mecanismos 

próprios e em parceria com outras entidades, trouxeram a cultura do trabalho em rede e 

aproximaram os problemas que existem em Portugal ao resto da Europa. 

 

 

2.2. Caracterização do Núcleo Distrital da Guarda 

A implementação de Núcleos regionais teve o apoio de um projeto comunitário que foi 

cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, com a finalidade de promover o debate e sensibilizar 

os associados e a sociedade em geral para as questões da pobreza e da exclusão social e as 

suas consequências. Por isso, procura desenvolver estratégias inovadoras que atenuem os 

problemas sociais que se verificam nas regiões locais, através da participação ativa de todos os 

agentes sociais e as próprias pessoas em situação de pobreza e do trabalho em parcerias. 

Neste âmbito e a título de exemplo, o Núcleo da Guarda trabalha em estreita relação com a 

Câmara Municipal da Guarda e a sua Rede Social10, fazendo parte do Núcleo Executivo desta 

última e participando na elaboração de documentos diagnóstico e de planeamento, 

                                                           
10

 http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.06.10, consultado em 14 de novembro de 2012. A Rede Social é um fórum 
de articulação e congregação de esforços baseado na adesão por parte das autarquias e de entidades públicas ou 
privadas com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão e à promoção do desenvolvimento social. 
Pretende-se fomentar a formação de uma consciência coletiva dos problemas sociais e contribuir para a ativação 
dos meios e agentes de resposta e para a otimização possível dos meios de ação nos locais.  
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importantes para definir estratégias de atuação, pois são ferramentas essenciais que 

caracterizam e identificam a população da Guarda e as suas necessidades sociais. 

Assim, os objetivos do Núcleo da Guarda são o de dinamizar o tecido socioinstitucional do 

distrito, promover o trabalho em rede, constituir um centro de informação privilegiada para as 

instituições de solidariedade social da sua área de influência e capacitá-las através da 

formação, procurando erradicar ou atenuar a pobreza e a exclusão social neste distrito. 

Iniciou a sua atividade em 2003 e encontra-se sediado nas instalações alugadas ao Centro 

Sócio-recreativo de São Vicente, no Largo do Paço do Biu (figura 11), freguesia de São Vicente, 

ocupando um escritório e com permissão para utilizar uma sala de reuniões.  

 

 

 

 

 

 

 

Conta com o trabalho a tempo inteiro da Técnica Cátia Azevedo, que assegura o bom 

funcionamento do Núcleo e o desenvolvimento das atividades planeadas, a coordenação 

voluntária de um vice-coordenador e o apoio do técnico responsável do Departamento de 

Desenvolvimento e Formação da sede. 

 

2.2.1. Associados 

O Núcleo da Guarda tem, atualmente, um total de 70 associados, tanto em nome individual 

como em nome coletivo, sendo que para estes últimos existe uma base de dados na página 

oficial da EAPN Portugal na Internet (Anexo 6), onde se pode consultar as instituições 

associadas de cada distrito e os seus contactos. 

Figura 11 – Localização do Núcleo Distrital da Guarda da EAPN Portugal 
Fonte: http://viajar.clix.pt/mapa.php?id=27&lg=pt&w=guarda_centro, 

consultado em 6 de novembro de 2012 
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O Núcleo da Guarda tem 28 associados em nome coletivo, estes associados são 

essencialmente IPSS e Associações. Relativamente aos associados em nome individual (42), o 

Núcleo conta com profissionais de várias áreas (sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, 

médicos, polícias, etc.) que participam nas atividades do Núcleo das mais variadas formas, 

proporcionando momentos de partilha, troca de ideias e informações na área da intervenção 

social que conduzem, muitas vezes, a tomadas de posição, constituição de grupos de trabalho 

e promoção de acções de sensibilização. 

Para além de todo o  trabalho que desenvolvem com a técnica do Núcleo em prol do distrito e 

das suas instituições, os associados têm um estatuto privilegiado, tendo acesso a algumas 

vantagens que o resto da comunidade não tem.  

As principais vantagens de ser associado são o direito a preços mais baixos na aquisição de 

publicações e na inscrição em ações de formação e outros eventos, o acesso a informação 

privilegiada, apoio técnico e direito à participação na planificação, execução e avaliação das 

atividades dos Núcleos Distritais. 

Para poderem beneficiar destas vantagens, os associados devem ter sempre as suas 

obrigações regularizadas pelo pagamento das suas quotas anuais. O valor das quotas são de 

25€ ou 50€ para associados em nome individual e em nome coletivo, respetivamente. 

 

2.2.2. Contributos para o distrito 

A título de exemplo do trabalho desenvolvido no Distrito da Guarda, apresento apenas 

algumas das atividades em 2012 e abordarei dois dos projetos promovidos pelo Núcleo, os 

mais relevantes para a sua visibilidade na região pela quantidade de pessoas e entidades de 

vários concelhos que envolveu. 

De entre um conjunto de temáticas de relevo no atual contexto económico e social sugeridas 

pela sede nacional para serem trabalhadas pelos Núcleos Distritais, em 2012, as atividades do 

Núcleo da Guarda foram dedicadas a: 

 Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações; 

 Infância e Juventude;  

 Comunidades Ciganas; 

 Participação efetiva dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social.  
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Estes temas foram escolhidos por se enquadrarem na realidade do distrito da Guarda. 

De forma a proporcionar uma descrição mais organizada de algumas das atividades 

desempenhadas pelo Núcleo, cada uma delas será inserida num dos três eixos de atuação da 

EAPN Portugal. Assim, no eixo da Informação, o Núcleo da Guarda desenvolveu as seguintes 

atividades, algumas das quais podem ser consideradas como regulares: 

 O Centro de Documentação e Informação (CDI) que, dirigido principalmente aos 

associados, inclui newsletters semanais que compilam a informação mais relevante da 

semana que são enviadas todas as sextas feiras aos associados, apoio técnico às 

instituições e a aquisição e o tratamento de publicações temáticas passíveis de ser 

consultadas nas instalações do Núcleo. Esta é uma atividade importante para o Núcleo 

da Guarda pois investe grande parte do seu trabalho na sua dinamização. 

 As Reuniões de Associados que podem ser temáticas ou então serem visitas 

institucionais, para que os associados possam visitar outras instituições do distrito 

para ver o seu funcionamento e discutirem práticas e modelos de gestão. Dentro deste 

tópico também se tem vindo a comemorar o Dia dos Avós (26 de julho) pelo terceiro 

ano consecutivo. Este ano o evento reuniu idosos e crianças de várias instituições do 

distrito para um dia de atividades e jogos tradicionais em conjunto. 

 As Jornadas Transfronteiriças, no âmbito da temática Crianças e Jovens, incidiram mais 

precisamente sobre as boas práticas de intervenção junto de crianças 

institucionalizadas. Este evento teve o apoio de outros Núcleos distritais e da EAPN de 

Castela e Leão, que trouxe duas instituições espanholas que trabalham com crianças e 

jovens vulneráveis, permitindo a troca de experiências e práticas entre países. 

Decorreu no auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda, que 

muitas vezes colabora com o Núcleo, cedendo espaços para as suas iniciativas.  

Dentro do eixo da Formação, o Núcleo tem vindo a dinamizar algumas ações de formação e 

workshops, nomeadamente nas áreas da demência, da gestão de conflitos e intervenção com 

famílias vulneráveis. Contudo, o número de formações tem vindo a decair devido às condições 

económicas da comunidade, uma vez que já se têm vindo a adiar ou cancelar formações por 

falta de inscrições suficientes. 

Quanto ao eixo da Investigação, o Núcleo tem dedicado muito trabalho às seguintes iniciativas: 
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 Rede Social e Plataforma Supraconcelhia – A Rede Social é uma ferramenta 

proporcionada pela Segurança Social à qual as Câmaras Municipais e outras entidades 

podem aderir para promover o desenvolvimento social das suas autarquias. Com vista 

à redução das situações de pobreza, a Rede Social junta vários agentes sociais com 

capacidade de ação e decisão dentro das áreas em questão que, reunindo esforços, 

recursos e saberes, contribuem para a ativação de meios e respostas para combater a 

pobreza local. Como já foi referido, o Núcleo participa na Rede Social contribuindo na 

elaboração de documentos diagnóstico das condições de vida da população e 

ajudando na definição de soluções. A Plataforma Supraconcelhia, como órgão da Rede 

Social, foi criada com o objetivo de reforçar a organização dos recursos e o 

planeamento das respostas e equipamentos sociais ao nível supraconcelhio. 

 

 Conselho Consultivo Local (CCL) – Este é um projeto que está a ser trabalhado por 

todos os Núcleos em Portugal. No Núcleo da Guarda, o CCL é constituído por um grupo 

de cinco pessoas que vivem ou já viveram em situações difíceis; foi criado com o 

objetivo de lhes dar a oportunidade de participarem ativamente na planificação de 

atividades que deem voz e ajudem de alguma forma outras pessoas em situações 

vulneráveis. Por conhecerem a realidade do Distrito, podem contribuir, baseados na 

sua experiência pessoal, na Rede Social e a melhorar a intervenção do Núcleo. O CCL é 

considerado muito importante, tanto pela Técnica responsável como pelos seus 

membros porque, através do trabalho que se tem feito, foi possível desenvolver novas 

competências nos elementos do CCL, capacitando-os para novas situações 

(estabelecer contactos, desenvolver projetos e eventos, apresentações para 

auditórios, formações, troca de experiências com os CCL de outros Distritos), o que os 

faz sentirem-se úteis e reconhecidos. 

 

 Grupo de técnicos “3ª Parte de Nós” – Este grupo informal de técnicos com 

intervenção social no Distrito da Guarda iniciou-se em 2011 para reflexão, partilha de 

experiências e troca de informação que acrescente mais-valias ao trabalho 

desenvolvido nesta área. O grupo conta atualmente com 10 membros que reúnem na 

última terça-feira de cada mês. 

Relativamente aos projetos selecionados para apresentação neste Relatório de Estágio, 

também inseridos dentro do pilar da Investigação, são o Projeto CONNOSCO que decorreu 
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entre maio e dezembro de 2010 e o Projeto SALTARICO, implementado de abril de 2010 a 

março de 2011.   

O Projeto CONNOSCO (ver logótipo na figura 12) foi 

financiado pelo Programa Nacional do Ano Europeu de 

Combate à Pobreza e Exclusão Social para assinalar no 

Distrito da Guarda o Ano Europeu de Combate à 

Pobreza e Exclusão Social (AECPES) em 2010. Foi 

implementado no âmbito da Plataforma Territorial 

Supraconcelhia da Beira Interior Norte, que abrange os 

concelhos de Almeida, Celorico da Beira, Figueira de 

Castelo Rodrigo, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal e Trancoso. 

Este projeto teve como principal objetivo mobilizar os vários atores sociais para a importância 

do seu papel no combate à pobreza e à exclusão social ao nível local, reforçando o intercâmbio 

de experiências e a capacitação para a participação, dinamizar o trabalho em rede entre 

concelhos com realidades muito próximas, rentabilizar recursos existentes e potenciar novas 

abordagens estratégicas, atuar diretamente com as pessoas em situação vulnerável e 

sensibilizar a comunidade para a importância da sua participação na resolução dos problemas 

identificados de pobreza e exclusão social. 

Foram parceiros do projeto os nove municípios da Beira Interior Norte e o Departamento de 

Comunicação e Artes, nomeadamente o Curso de Cinema, da Universidade da Beira Interior 

(UBI).  

Este iniciou-se com a dinamização de workshops formativos na área da psicologia positiva, 

dirigidos a pessoas em situação de pobreza e aos técnicos. Na fase seguinte, fez-se um filme 

intitulado “Olhar em frente” com a colaboração dos alunos do curso de Cinema da UBI, que foi 

apresentado no Fórum "As estratégias sociopolíticas locais para o combate à pobreza e à 

exclusão social" a 16 de Novembro, em Figueira de Castelo Rodrigo, marcando o fim do 

projeto.  

O Projeto CONNOSCO esteve ainda representado pela Técnica do Núcleo na Sessão de 

Encerramento do AECPES que se realizou em Lisboa, a 10 de Dezembro e também esteve 

presente na Sessão de Encerramento do AECPES que aconteceu em Bruxelas, a 17 de 

Dezembro, por uma das participantes que já viveu em situação de exclusão social. 

Figura 12 – Logótipo do Projeto Connosco 
Fonte: Facultado pelo Núcleo Distrital da 

Guarda 
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Figura 13 – Logótipo do Projeto Saltarico 
Fonte: Facultado pelo Núcleo Distrital da 

Guarda 

Para além das atividades já mencionadas, este projeto dedicou muito trabalho à sua 

divulgação no distrito, o que contribuiu para o seu sucesso, finalizando com uma apresentação 

em Bruxelas, tornando-o num dos projetos mais importantes do Núcleo da Guarda. 

O Projeto SALTARICO (ver logótipo na figura 13) foi 

financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e tem 

como principais objetivos promover a aprendizagem 

intergeracional com base na transmissão de saberes 

tradicionais, atenuar o isolamento e a solidão e promover 

a solidariedade intergeracional. Este projeto era dirigido a 

pessoas idosas em situação de isolamento e solidão e a crianças e jovens da comunidade. Nele 

participaram 11 entidades, das quais seis são associadas da EAPN Portugal. 

O formato utilizado para dinamizar o projeto foi o desenvolvimento de Oficinas de 

Aprendizagens Etnográficas, que permitiram promover um relacionamento intergeracional 

positivo e resultaram na troca de aprendizagens entre gerações.  

Nestas oficinas pretendeu-se desenvolver um conjunto de dez temáticas de índole tradicional 

e cultural, reavivando saberes e ofícios do quotidiano, tais como moldar ferro, tecer o linho, 

trabalhar a renda e fazer pão, sapatos, tapete de trapos, cestos em madeira de castanho, 

queijo e requeijão, bola de trapos e vassoura de giestas. As 22 temáticas desenvolvidas nas 

oficinas foram definidas com base nas experiências e conhecimentos dos idosos, atendendo às 

características culturais e locais. 

Para assinalar o final do projeto e dar a conhecer os seus resultados, assim como promover o 

intercâmbio de ideias e experiências sobre práticas intergeracionais, realizou-se o Fórum "O 

desafio de desenvolver um Projeto Intergeracional", contando com uma exposição dos 

trabalhos feitos pelas crianças e a edição da publicação “A viagem do SALTARICO – percurso de 

um projeto”. 

Em suma, os principais contributos da existência do Núcleo Distrital da Guarda da EAPN 

Portugal no distrito foram essencialmente a criação de novas oportunidades de formação para 

os trabalhadores e para os dirigentes das IPSS, por forma a poderem melhorar as suas 

intervenções através de novas práticas, informação atualizada e a partilha de experiências. 

Também representa a constituição de um meio de apoio às instituições, auxiliando-as com 

informação privilegiada sobre legislação, candidaturas a projetos, processos de certificação da 
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qualidade, entre outros assuntos. Por ser uma entidade mediadora, já facilitou o 

relacionamento e a aproximação entre instituições, levando-as a ser mais dinâmicas e a 

trabalhar em conjunto, fazendo-as perceber as suas verdadeiras potencialidades. 
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Este último capítulo é dedicado à descrição das atividades que desempenhei no estágio e aos 

conhecimentos e estratégias de trabalho que desenvolvi face às diferentes situações que 

foram surgindo.  

O estágio decorreu de 4 de junho a 28 de setembro, com interrupção no mês de agosto, altura 

em que a Técnica tirou férias. Praticava um horário das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, 

perfazendo sete horas de trabalho. 

Tive conhecimento da oportunidade de estagiar no Núcleo Distrital da Guarda da EAPN 

Portugal através do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) que tratou de 

estabelecer o primeiro contacto com a Técnica Cátia Azevedo, que por sua vez agendou uma 

entrevista comigo para me mostrar as instalações, explicar o tipo de trabalho que o Núcleo faz 

e as atividades que eu iria desenvolver.  

 

3.1.  Plano de estágio 

Conforme descrito no capítulo anterior, o Núcleo funciona como um departamento 

descentralizado da sede que reúne em si funções de todos os departamentos que compõem a 

EAPN Portugal e é dirigido por um só técnico. Deste modo, a Técnica Cátia Azevedo tem a 

responsabilidade de desenvolver atividades relacionadas diretamente com a sua área de 

formação e ainda tratar da parte administrativa do Núcleo. 

O estágio iria incidir nesta última área de forma a facilitar o seu trabalho, deixando-lhe mais 

tempo para desenvolver atividades na área social. As minhas tarefas seriam essencialmente o 

atendimento ao público (telefónico e presencial), arquivo e organização do Centro de 

Documentação e Informação (CDI) em base de dados, apoio na organização de eventos, 

tratamento da correspondência, redação de documentos como atas e relatórios, tratamento 

estatístico de dados e apoio na preparação de formações. 

Uma vez que já tinha noção das funções que iria desempenhar, comecei a preparar-me, 

reunindo o material das Unidades Curriculares que eu considerei que iria precisar rever, como 

por exemplo, Informática e a estrutura formal de certos documentos de Português 

Empresarial. Tomei ainda a iniciativa de pesquisar mais informação sobre a entidade para 

perceber melhor em que consistia, o que se revelou muito útil em certas ocasiões, como no 
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evento Be-Target em que o Núcleo participou e que irei abordar mais detalhadamente adiante, 

no qual tive de explicar ao público em que consiste a EAPN. 

 

3.2. Espaço de trabalho e recursos materiais 

Como já havia mencionado, o Núcleo opera nas instalações do Centro Sócio-Recreativo de São 

Vicente, ocupando um escritório, o qual está representado na figura 14 que se segue: 

 

Figura 14 – Instalações do Núcleo Distrital da Guarda da EAPN Portugal 
Fonte: Elaboração própria 

 

Com a minha chegada ao Núcleo foi necessário reorganizar o espaço de forma a podermos 

colocar mais uma secretária com condições para desenvolver as minhas tarefas. Deste modo, 

optámos pela disposição que se pode observar na imagem, de maneira a que a minha mesa de 

trabalho ficasse próxima da secretária da Técnica para poder ligar o meu computador à 

Internet do Núcleo. 

Para além do computador com ligação à Internet, tinha sempre na mesa de trabalho um bloco 

de notas e folhas de rascunho para apontamentos, a agenda e o material necessário para fazer 

o arquivo como o furador, agrafador e micas.  

Relativamente aos recursos materiais existentes, dispúnhamos de dois computadores, uma 

impressora, um telefone, uma fotocopiadora e fax. O facto de só existir um telefone também 

exigia que as secretárias estivessem perto, para podermos passar facilmente o telefone. 
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A organização do espaço de trabalho é um aspeto que deve ser bem pensado, porque é um 

lugar onde passamos muitas horas e deve ser adequado às nossas necessidades para 

podermos desempenhar bem as nossas atividades. Neste âmbito, a Técnica Cátia Azevedo teve 

a preocupação de me tentar proporcionar as condições essenciais para que eu ficasse 

confortável e me sentisse bem no meu posto de trabalho.  

Depois de tratar da organização da minha secretária e de definidas as minhas funções, reunia 

todas as condições para começar a aplicar os meus conhecimentos e executar o meu trabalho. 

 

3.3. Tarefas desenvolvidas 

Atendendo ao que estudámos sobre o perfil do profissional de secretariado, tentei sempre ter 

presentes e aproximar-me das características e competências que são exigidas a um bom 

profissional em todas as tarefas que desempenhei. 

Todos os dias, depois do estágio, refletia sobre a forma como tinha desenvolvido as minhas 

funções com o objetivo de melhorar o meu desempenho. Quando não estava satisfeita com a 

minha prestação, procurava traçar estratégias diferentes e fazer uma lista de aspetos a 

melhorar que levava comigo para não me esquecer de os aplicar. A título de exemplo, 

desenvolvi esta metodologia para o atendimento telefónico, que para mim foi a tarefa mais 

difícil e que menos gostava de fazer no início, porque me atrapalhava e acabava por me 

esquecer de cumprir algumas das normas do atendimento telefónico em contexto profissional 

que estudámos e que são importantes para uma boa imagem da entidade.  

A gestão do tempo e a prioridade de execução das tarefas eram também questões com as 

quais eu me preocupava. Apesar de normalmente não me serem estabelecidos prazos, tentava 

concluir as tarefas o mais rápido possível, não só para avançar no trabalho que havia para 

fazer, mas para me obrigar a estar mais concentrada e a acelerar o meu ritmo de trabalho 

porque sei que, no mercado de trabalho, o profissional de secretariado deve ter a capacidade 

de fazer várias atividades e trabalhar com prazos curtos. 

Outra estratégia que desenvolvi para combater o cansaço que sentia ao fim do dia foi 

intercalar tarefas para não ficar muito tempo no computador. Logo nos primeiros dias de 

estágio, comecei a sentir dores lombares, no pescoço e cansaço visual, o que me fez pensar 

numa forma de não passar tanto tempo no computador e rever os conselhos sobre ergonomia 
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que tínhamos abordado na Unidade Curricular de Técnicas Administrativas e de Assessoria. 

Assim, comecei a adotar uma postura mais apropriada, a sentar-me corretamente, a apoiar as 

costas ao espaldar da cadeira para manter a coluna direita e evitar passar muito tempo a 

trabalhar no computador, alternando tarefas e fazendo pequenas pausas que aproveitava para 

fazer arquivo, por exemplo. 

 

3.3.1.  Arquivo e biblioteconomia 

A boa organização de um arquivo é essencial para uma gestão da informação eficaz e, 

consequentemente, para o bom funcionamento de qualquer entidade. Neste âmbito, o papel 

do profissional de secretariado é organizar, preservar e facilitar o acesso rápido a qualquer 

documento, fazendo fluir a informação pela organização em tempo útil. 

No Núcleo existem dois tipos de arquivo, o arquivo corrente e o arquivo geral ou intermédio. 

Esta classificação é feita de acordo com o ciclo de vida dos documentos, sendo que o arquivo 

corrente destina-se aos documentos em fase ativa, ou seja, aos que são produzidos no 

decorrer do exercício e que são consultados com frequência. No arquivo geral encontram-se 

os documentos em fase semi-ativa, que são aqueles que resultam de anos anteriores e já não 

são de uso corrente. Neste arquivo encontram-se todos os dossiês desde o início da atividade 

do Núcleo Distrital da Guarda, pelo que ainda não existe um arquivo histórico. 

Os dossiês do arquivo corrente encontravam-se na prateleira de uma estante ao lado da minha 

secretária, pelo que facilmente podia arrumar ou aceder a qualquer documento. Os 

documentos, maioritariamente em suporte de papel, estão organizados lateralmente dentro 

de capas devidamente etiquetadas na lombada. Esta disposição é vantajosa, na medida em 

que permite o fácil manuseamento dos dossiês. Nas etiquetas que identificavam cada capa, 

podia ler-se o ano e o assunto a que se destinava.  

O arquivo corrente é então composto pelo dossiê da Correspondência, dossiê de Imprensa, 

dossiês Técnico-pedagógicos e os dossiês da área da Investigação e da Informação. Cada uma 

das capas anteriormente mencionadas é dividida em subtemas por separadores.  

O dossiê da Correspondência divide-se em correspondência enviada e recebida e arquiva-se da 

mais antiga para a mais recente. O dossiê de Imprensa é usado para arquivar essencialmente 

notícias e informação importante para as atividades dos associados e do Núcleo, como por 
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exemplo, a divulgação de novas medidas ou legislação que afetem as áreas de atuação da 

Rede, a abertura de candidaturas a novos projetos, notícias sobre a EAPN, entre outras. 

Encontra-se dividido nos seguintes temas: 

 Documentos em Análise 2012 – são documentos produzidos pela EAPN Portugal, que 

consistem em traduções, análises e resumos das principais ideias dos temas em 

destaque nas Instâncias europeias; 

 EAPN Portugal; 

 Pobreza e Exclusão Social; 

 Distrito da Guarda; 

 Instituições/Organizações; 

 Infância e Juventude; 

 Deficiência; 

 Terceira Idade; 

 Artigos de Autor; 

 Diversos. 

Este era o dossiê que usava com mais frequência porque uma das tarefas de rotina da Técnica 

Cátia Azevedo era a pesquisa diária de informação para se manter atualizada. Assim, todos os 

dias, havia novos artigos para arquivar. Estes encontram-se organizados por data nos 

respetivos temas.  

Os dossiês Técnico-pedagógicos inserem-se na área da Formação. Sempre que é realizada uma 

formação cria-se o respetivo dossiê, que é composto pelos separadores: 

 Organização – contém o Regulamento de Formação e toda a informação relativa à 

divulgação e organização da formação; 

 Formador – destinado ao arquivo da Declaração e Ficha de Formador, o seu currículo, 

contrato e grelha de pagamento; 

 Participantes – separador onde se arquivam as inscrições, a lista dos participantes, a 

Ficha de Formando e os contratos de formação; 

 Conteúdos – contém o programa da formação, os sumários, a folha de presenças e os 

conteúdos lecionados que são disponibilizados pelo formador; 

 Avaliação – separador onde constam as classificações atribuídas aos formandos e as 

cópias dos respetivos certificados; 
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 Relatório – destinado ao arquivo do relatório de toda a atividade. 

O dossiê da área da Informação compreende todas as atividades planeadas e realizadas neste 

pilar de atuação. Os dois primeiros separadores destinam-se ao Centro de Documentação e 

Informação (CDI) e às Reuniões de Associados. O separador do CDI encontra-se repartido em 

Solicitações/Pedidos de Informação, Notícias Mensais e em Informações Várias. Gostaria de 

destacar o documento das Solicitações/Pedidos de Informação porque tinham um pormenor 

diferente dos restantes documentos relativamente ao seu arquivo. Este documento, que é 

preenchido pela Técnica cada vez que presta apoio técnico ao público, serve para quantificar 

as vezes que os serviços do Núcleo são solicitados, quem os solicita, que tipo de pedidos são 

feitos e através de que meios, se por telefone, correio eletrónico ou presencialmente e 

possibilita registar o tempo de resposta do Núcleo às solicitações.  

Para arquivar estes documentos, primeiro organizava-os do mais antigo para o mais recente e 

seguidamente preenchia no cabeçalho o número de entrada no dossiê e o ano. Por exemplo, 

se na capa já existisse a solicitação número 40, ao arquivar o próximo documento teria de 

colocar no cabeçalho a identificação 41/2012 e assim sucessivamente. Relativamente ao 

separador dedicado às Reuniões de Associados, dentro deste tinha de criar um novo separador 

para cada reunião, identificando a data e o local onde decorreu (Anexo 9). Aqui arquivava uma 

cópia da convocatória, a lista dos associados presentes na reunião, os documentos que 

estiveram em análise na ordem de trabalhos e a respetiva ata. Os restantes separadores 

destinam-se ao arquivo da documentação produzida durante a organização de eventos e 

atividades previstas no Plano de Atividades.  

Por fim, o dossiê da Investigação (Anexo 10) encontra-se dividido pelos temas Conselho 

Consultivo Local (CCL), Grupo de Trabalho da Qualidade, Grupo de Trabalho Técnicos “3ª Parte 

de Nós” e Rede Social da Guarda e Plataformas Territoriais Supraconcelhias. Este é o dossiê 

que menos conheço porque só trabalhei com o tema sobre o CCL. Neste separador encontram-

se todos os dados relativos ao Plano de Ação 2012, onde constam as atividades a desenvolver 

pelos membros do CCL, as convocatórias e as atas das suas reuniões e os relatórios das suas 

atividades.  

Depois de analisar a forma como se organizam os dossiês do arquivo do Núcleo, considero-o 

funcional porque é fácil de perceber a sua lógica, cumprindo o seu objetivo na medida em que 

conseguimos manusear facilmente os dossiês e encontrar rapidamente a informação de que 

precisamos. 
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Ainda dentro da área do arquivo, tive a oportunidade de aplicar as noções que aprendemos de 

biblioteconomia, ciência que se ocupa dos conhecimentos teóricos e técnicos relativos à 

organização e administração de bibliotecas. Assim, tendo em conta que uma das áreas de 

atuação da EAPN Portugal assenta na Informação, é pertinente oferecer um serviço que ponha 

à disposição da comunidade em geral o acesso a livros e outras publicações da área das 

ciências sociais através dos Centros de Documentação e Informação (CDI). Esta era uma 

medida que há muito se queria implementar no Núcleo da Guarda porém foi sempre relegada 

por falta de tempo e por se imporem outras atividades mais urgentes. Neste contexto, a minha 

contribuição foi muito importante pois desenvolvi a etapa principal para a concretização deste 

objetivo do Núcleo.  

Comecei por registar todos os livros do Núcleo destinados a constituir o CDI numa base de 

dados do programa Access (Anexo 11) que já existia no computador. Depois de inseridos na 

base de dados, onde se deve preencher os campos Autor, Título, Responsabilidade da Obra, 

Coleção, Edição, Editor, Nº de Páginas, ISBN, Ano de Publicação, entre outros, coloquei-os 

numa estante, arquivados verticalmente e divididos por 29 temas organizados por ordem 

alfabética. Na estante, cada tema estava separado por serra-livros e identificado por uma 

etiqueta. 

A cada livro é atribuída uma cota, que é a combinação de caracteres (letras e números) que 

permitem a arrumação física das obras nas estantes e a sua localização. A cota inclui a sigla da 

instituição, uma abreviatura do assunto e um número que lhe é atribuído segundo a ordem de 

entrada na base de dados e que permite a sua localização na prateleira. Como exemplo, 

apresento a figura 15, que ilustra a forma como a cota é impressa nas etiquetas que 

identificam os livros: 

 

 

 

 

Relativamente aos temas em que inseri as obras e as respetivas abreviaturas, na sua maioria já 

estavam estabelecidos num documento que me foi facultado pela Técnica Cátia Azevedo 

(Anexo 12); porém, foram surgindo livros cujos temas não estavam contemplados na lista e 

Figura 15 – Exemplo de uma cota 
Fonte: Elaboração própria 
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nesses casos, com a ajuda da Técnica, estabelecia temas novos que posteriormente registei 

numa tabela onde consta o tema, a abreviatura usada na cota e quantas monografias existem 

em cada assunto (Anexo 13). 

As cotas são colocadas ou na lombada dos livros ou no canto inferior esquerdo da capa, 

seguido do carimbo do Núcleo na folha de rosto da obra. A figura abaixo ilustrada mostra o 

resultado final do meu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além das monografias, o Núcleo dispõe de algumas coleções de revistas, também 

disponíveis para consulta, que não são registadas na base de dados. Para estas publicações, 

coube-me fazer o levantamento de quantas revistas existem em cada coleção e quais os 

números disponíveis (Anexo 14). As diferentes coleções encontram-se arquivadas lateralmente 

em pastas identificadas por uma etiqueta. 

Para desenvolver este trabalho fiz uma revisão dos conhecimentos lecionados na Unidade 

Curricular de Informática sobre o programa Access e tive também o apoio da Dr.ª Armandina 

do Departamento de Informação e Documentação da sede, que me esclareceu, por telefone, 

algumas dúvidas sobre a introdução dos dados no programa. A materialização desta medida 

foi reconhecida pela sede como uma boa prática a seguir pelos outros Núcleos Distritais. 

 

 

Figura 16 – Organização do Centro de Documentação e 
Informação 

Fonte: Elaboração própria 
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3.3.2. Atendimento ao público 

O atendimento ao público, seja telefónico ou presencial, é uma das principais funções do 

profissional de secretariado. Compete-nos estabelecer a ligação entre a organização que 

representamos e o público e, por isso, é importante que o primeiro contacto deixe uma boa 

impressão dos nossos serviços. 

Um bom atendimento ao público é pautado pela demonstração de disponibilidade para ouvir o 

nosso interlocutor, fazendo-o sentir a nossa empatia pelo assunto que quer tratar. Devemos 

ser atenciosos e adequar a nossa linguagem ao tipo de pessoa com que estamos a lidar, 

prestando-lhe um atendimento personalizado. Também é importante ter em atenção as 

formas de tratamento; quando não tinha a indicação do grau académico, tratava as pessoas 

por Senhor ou Senhora. 

Relativamente ao atendimento telefónico, como só dispúnhamos de um telefone sem fios, 

este encontrava-se na mesa de trabalho da Técnica responsável porque as chamadas que 

recebíamos, na sua maioria, eram internas e, como eram sempre tratadas pela Técnica, 

evitávamos perder tempo a passar o telefone. Eu atendia o telefone quando eram chamadas 

externas ou quando a Técnica estava ocupada. Normalmente as chamadas que recebíamos 

tinham o objetivo de solicitar informações sobre contactos de instituições, de associados e de 

formadores, pedir apoio técnico e divulgar algum evento junto dos contactos do Núcleo. 

Para executar esta tarefa, procurava cumprir alguns dos conselhos que aprendemos em 

Técnicas Administrativas e de Assessoria, como por exemplo, não deixar tocar o telefone mais 

do que três vezes para não fazer esperar as pessoas, ter sempre uma folha para tomar notas, 

ter atenção ao tom de voz, que deve soar amável e atencioso, e ter sempre presentes as fases 

do atendimento que consistem na saudação, identificação do interlocutor, ação e por fim a 

conclusão e despedida.  

A fórmula de saudação assumia duas formas; podia simplesmente identificar a entidade por 

EAPN da Guarda ou então dizia o nome completo Rede Europeia Anti Pobreza, Núcleo Distrital 

da Guarda (sendo mais frequente a primeira), de seguida cumprimentava o interlocutor e dizia 

o meu nome.  

Como quase sempre pediam para falar com a Técnica responsável, por vezes esquecia-me de 

perguntar o nome do interlocutor e o motivo da sua chamada, passando de imediato o 

telefone, acabando por ali a minha intervenção. Para tentar melhorar o meu desempenho 
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nesta área, colei no meu computador uma nota com as normas que devia cumprir e elaborei 

uma folha de registo de chamadas onde tinha de preencher os campos Nome e Assunto 

(Anexo 15), de forma a não me esquecer de perguntar. 

Tinha a oportunidade de levar a cabo todas as fases da conversação telefónica quando era eu a 

efetuar a chamada. Os destinatários eram essencialmente os associados, os membros do 

Conselho Consultivo Local (CCL) e outras IPSS. Normalmente ligava para confirmar a sua 

presença nas reuniões ou para fazer a divulgação de eventos e formações que o Núcleo 

estivesse a organizar, relembrando as datas de inscrição. Neste âmbito, antes de iniciar as 

ligações, reunia toda a informação sobre o tema em questão de forma a poder esclarecer 

qualquer dúvida que me fosse colocada. 

Relativamente ao atendimento presencial, tive oportunidade de lidar com o público nos 

eventos dinamizados pelo Núcleo em que fazia o secretariado e quando recebíamos alguma 

visita no escritório, nomeadamente quando se realizou uma reunião de associados.  

A estrutura do edifício onde o Núcleo se encontra obriga que o escritório fique no primeiro 

andar, deste modo, a porta de entrada, que fica no rés-do-chão, está sempre fechada por 

questões de segurança, sendo necessário descer umas escadas para a podermos abrir. A meu 

ver estas não são as melhores condições para receber alguém porque implica que o visitante, 

depois de tocar à campainha, fique à espera na rua enquanto descemos e o hall de entrada 

não é muito acolhedor, sendo que à primeira vista não causa boa impressão. Contudo, as 

visitas não são muito frequentes e eu tentava descer rapidamente. Ao abrir a porta, dirigia um 

sorriso ao visitante, cumprimentando-o, e convidava-o a entrar. Depois seguia à sua frente de 

forma a indicar-lhe o caminho, anunciava-o e pedia-lhe que entrasse no escritório. No fim da 

sua visita, acompanhava-o até à porta de saída e concluía a visita com uma fórmula de 

despedida. 

 

3.3.3. Formações 

Das duas formações previstas que coincidiam com o meu período de estágio, só uma chegou a 

ser realizada. Como já expliquei no capítulo anterior, devido às condições económico-

financeiras atuais da população, a adesão às ações de formação dinamizadas pelo Núcleo da 

Guarda já não é tão grande. 
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Uma vez que o número de formações a realizar por cada Núcleo Distrital, assim como os 

temas, o número de horas e o preço, já está definido pelo Plano de Formação, o passo 

seguinte é contratar um formador (normalmente recorre-se à rede de contactos da sede) e 

preparar os objetivos e os conteúdos programáticos. Seguidamente procede-se à divulgação 

da iniciativa por correio eletrónico para todos os contactos do Núcleo, quer sejam associados 

ou não, pelos meios de comunicação que a EAPN Portugal dispõe, como por exemplo nas 

redes sociais e no sítio oficial da Internet. É também enviada a informação para o Teatro 

Municipal da Guarda (TMG), que a publica na Agenda da Guarda, e são afixados cartazes na 

cidade. Esta última forma de divulgação, da minha responsabilidade, tinha como pontos 

habituais para colocação dos cartazes a Câmara Municipal da Guarda, a Biblioteca Eduardo 

Lourenço, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o Instituto Português da 

Juventude (IPJ), o Jardim Municipal José de Lemos, onde há um café com muito movimento, a 

pastelaria Cidade Doce e a vitrina do próprio Núcleo. Para os afixar, levava sempre fita-cola 

comigo e pedia autorização aos responsáveis de cada estabelecimento para os colocar, 

identificando-me e dando uma explicação sobre o que constava no cartaz. No caso das 

instituições públicas, deixava o cartaz com o rececionista, que ficava incumbido de o afixar 

num sítio apropriado ou de o levar a um superior para aprovação. 

Na informação enviada pela Técnica responsável, pedia-se especificamente para as inscrições 

serem enviadas por correio eletrónico com o nome, data de nascimento, morada, profissão do 

participante e se é associado da EAPN Portugal. No caso dos cartazes (Anexo 16), como não 

havia indicação dessa informação, as pessoas contactavam-nos por telefone. Neste caso, tinha 

ordens para pedir aos interessados que nos fizessem chegar as inscrições por correio 

eletrónico com os dados acima referidos, pedindo à pessoa em questão que me facultasse o 

seu endereço de correio eletrónico para reencaminhar a informação e fazer a sua inscrição a 

partir daí. A insistência no envio das inscrições por correio eletrónico é um requisito 

importante e útil porque constitui uma prova do número de inscrições que recebemos e 

contêm a informação que precisamos para fazer a lista de formandos, a pauta e a folha de 

presenças. No fim as inscrições eram impressas e arquivadas no dossiê Técnico-pedagógico 

conforme já expliquei. 

Era uma prática responder sempre às inscrições que recebíamos para confirmar a sua receção 

e para indicar que quando estivéssemos perto da data de realização da formação voltaríamos a 

entrar em contacto para confirmar a sua realização e os horários.  
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Atendendo que deve haver um número mínimo de dez inscrições para que uma ação de 

formação se realize, quando estávamos perto da data limite e ainda não tínhamos reunido 

todas as inscrições que precisávamos, iniciava uma sucessão de telefonemas para todos os 

contactos que a Técnica Cátia Azevedo achava puderem estar interessados e tentava angariar 

mais inscrições. No caso de uma resposta negativa, era-me pedido que perguntasse o motivo 

pelo qual as pessoas não queriam participar com o intuito de perceber se esses motivos se 

prendiam com questões relacionadas com o Núcleo e o seu trabalho ou não. Esta pergunta 

tinha por objetivo avaliar a opinião das pessoas para poder definir novas estratégias de 

promoção deste tipo de serviço. 

Relativamente à formação que se concretizou, sob o tema “Intervenção com Famílias 

Vulneráveis: desenvolver uma abordagem centrada nas competências”, fiquei incumbida de 

continuar a desenvolver todos os procedimentos para a sua realização, uma vez que a Técnica 

Cátia Azevedo teve de se ausentar do Núcleo no dia anterior, delegando em mim toda a 

responsabilidade.  

Depois da fase das inscrições, era necessário ligar para a Direção da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda para reservar uma sala, começar a 

preparar todos os documentos que fazem parte do dossiê Técnico-pedagógico, organizar dez 

capas de formando e fazer dois cartazes para colocar na porta da sala de aula para poder ser 

identificada pelos formandos. 

Os documentos que tive de preparar foram a lista de inscritos, onde consta o nome, morada, 

profissão e o valor a pagar por cada pessoa; a Ficha de Formando, que depois de preenchida 

serve para recolher informação mais detalhada sobre os participantes e para elaborar o 

contrato de formação (Anexo 18); as folhas de presença, de sumários e de classificações; e a 

Declaração e Ficha de Formador. A estrutura destes documentos já existia de formações 

anteriores; só tive de os adaptar, alterando a denominação da formação, as datas, as horas e 

nome dos formandos e da formadora. Em anexo apresento o exemplo de alguns destes 

documentos (Anexo 17). As capas de formando levaram o programa da formação, a Ficha de 

Formando, um questionário para avaliar a forma como decorreu a formação e a sua 

organização e duas folhas brancas.  

Durante a formação, estive sempre disponível para apoiar no que fosse preciso, por exemplo, 

forneci material aos formandos quando precisavam, fiz passar a folha de presenças e, no fim, 

recolhi as Fichas de Formando e os questionários. 
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Após a formação, coube-me a elaboração dos certificados (Anexo 19), a análise dos 

questionários e o tratamento dos dados recolhidos em tabelas e gráficos no programa Excel 

(Anexo 19) para a elaboração do relatório e, por fim, o arquivo de todo o material consoante já 

descrevi. 

 

3.3.4. Organização de eventos 

A organização de atividades é um fator importante na imagem de uma instituição, pois 

contribui para o aumento da sua visibilidade na comunidade e, no caso da EAPN Portugal, a 

organização de eventos constitui uma forma de intervenção dinâmica e inovadora. 

Durante o estágio tive a oportunidade de participar em quatro eventos, dois deles com grande 

relevância para o Núcleo da Guarda pelo número de participantes que envolveu. Estes foram 

as Jornadas Transfronteiriças, o 3º Encontro de Avós e Netos, a Feira de Emprego Be-Target e o 

Ciclo de Tertúlias. 

De uma forma geral, os procedimentos que se verificavam para a organização de qualquer 

atividade passavam pelas reuniões de planeamento, a elaboração do programa, dos cartazes e 

a mobilização dos recursos que se preveem necessários, seguidamente a divulgação através de 

convites a entidades e personalidades específicas e dos meios que referi anteriormente (a 

minha colaboração entrava a partir desta fase). Depois, dependendo do evento, era o período 

de inscrições e por último tratava-se dos detalhes mais concretos para a realização do evento, 

como a preparação de materiais necessários. 

No caso das Jornadas Transfronteiriças (Anexo 20), uma vez que se realizaram no segundo dia 

de estágio, não acompanhei a maior parte da sua organização. No dia anterior ao evento fiquei 

encarregue de organizar as capas para os participantes e para os oradores, num total de 68. As 

capas continham o programa do evento, o resumo de cada uma das apresentações, um 

questionário para avaliar a organização do evento, duas folhas brancas para apontamentos e 

ainda uma senha para café no bar dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda 

(IPG), local onde decorreu esta iniciativa. Para desenvolver este trabalho tive de recortar as 

senhas do café e aprender a trabalhar com a fotocopiadora do Núcleo para tirar cópias de cada 

um dos documentos referidos. 



                                                                                      Relatório de Estágio 
                                                                     Secretariado e Assessoria de Direção 

 
 

45 
 

Depois das capas prontas, elaborei, em Word, as identificações dos oradores para colocar na 

mesa aquando das apresentações e foi-me pedido para confirmar telefonicamente duas 

reservas no Hotel Vanguarda para os oradores que vinham de Lisboa. 

No dia do evento a primeira coisa a fazer foi, com a ajuda do Sr. Caldeira, preparar o auditório 

e testar o sistema de som, assim como arranjar a mesa do secretariado à entrada do Auditório 

dos Serviços Centrais da qual fiquei responsável, tendo como funções receber os participantes 

e confirmar na lista se estavam inscritos. Seguidamente pedia-lhes para assinar à frente do seu 

nome e entregava-lhes a capa explicando que, no intervalo, podiam solicitar um café no bar 

com a senha e que, no final do dia, deviam voltar à mesa de secretariado para entregar os 

questionários e receber o certificado. Fiquei ainda responsável pela venda de algumas 

publicações que ficaram em exposição na mesa de secretariado e de passar o respetivo recibo 

aos participantes. Para além da função de secretariado, também apoiei o auditório na fase do 

debate e das perguntas, levando o microfone às pessoas que queriam intervir. 

Depois da realização do evento, coube-me a análise dos questionários, que consiste na 

contabilização das respostas dadas. Através dos questionários pretende-se obter a opinião dos 

respondentes sobre a iniciativa, para que em futuras atividades se possa melhorar os aspetos 

considerados negativos. Os dados que recolhia eram organizados através de gráficos e tabelas 

no programa Excel, que depois eram incluídos no relatório da atividade (Anexo 20). Para além 

dos questionários e do relatório, como a Técnica do Núcleo da Guarda pretendia fazer uma 

publicação de todas as comunicações que foram feitas, gravou todo o evento e pediu-me para 

transcrever tudo o que foi dito nas intervenções num documento do Word conforme a ordem 

do programa do evento. Esta foi uma tarefa bastante difícil e morosa porque nem todas as 

gravações eram percetíveis devido aos ruídos no auditório, ademais duas das intervenções 

foram em espanhol e os oradores falavam muito rápido. 

Relativamente ao 3º Encontro de Avós e Netos realizado no dia 26 de julho (Anexo 21), este 

evento, que já vai na terceira edição, foi planeado em conjunto com a Associação para a 

Promoção Social, Cultural e Ambiental de Avelãs de Ambom (APSCA), uma associação que 

promove muitas atividades em parceria com o Núcleo da Guarda, no âmbito do programa 

Contrato Laboral de Desenvolvimento Social do Concelho da Guarda (CLDS Guarda + Social) 

coordenado por esta associação. Uma vez que as tarefas foram divididas, o meu contributo 

prendeu-se mais com a realização de atividades manuais, uma vez que o evento contemplava 

uma de série jogos tradicionais em equipa. A realização do evento exigiu que, no período da 
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manhã, fossemos para o Parque Urbano do Rio Diz preparar o espaço para, à tarde, receber os 

idosos e as crianças de várias instituições do distrito. Durante o decorrer das atividades, coube-

me filmar a abertura do evento e supervisionar um dos jogos, tendo de explicar às equipas 

quais eram as regras e ajudá-las, uma vez que estava a lidar com crianças e idosos. No fim, fiz 

um pequeno vídeo do encontro para publicar na Internet, utilizando o Programa Premiere para 

edição de vídeo e os conhecimentos que adquiri na Unidade Curricular de Multimédia, e 

elaborei o relatório da atividade. 

A participação na Feira de Emprego Be-Target, com um stand a promover a EAPN, foi uma 

experiência nova para mim, pois nunca tinha participado num evento deste tipo. A organização 

do stand já tinha sido planeada pela Técnica Cátia Azevedo, pelo que eu só ajudei a montá-lo.  

Para expor, tínhamos um filme sobre a falência de algumas indústrias da Guarda sempre a 

passar, uns cartazes promocionais sobre a EAPN e as suas áreas da Informação, Formação e 

Investigação e uma dinâmica que consistia numas cartolinas coladas na lateral do stand com 

três perguntas sobre o emprego na Guarda para recolher da opinião dos participantes deste 

evento sobre o estado do mercado de trabalho no distrito e as suas sugestões para a melhoria 

das políticas de emprego. Para desenvolver esta atividade pedíamos os contributos das 

pessoas que passavam pelo nosso stand. Como por vezes chegavam várias pessoas ao mesmo 

tempo, enquanto a Técnica estava ocupada a falar com alguém, eu tinha de chamar a atenção 

de outras pessoas e tentar cativá-las a participar e a conhecer a EAPN.  

Como este evento teve lugar no meu terceiro dia de estágio, ainda não tinha tido 

oportunidade para aprender mais sobre o Núcleo e o seu trabalho no distrito, uma vez que nos 

dias anteriores tínhamos estado na organização das Jornadas Transfronteiriças, assim, a 

pesquisa inicial que fiz sobre a entidade foi-me muito útil. 

Por último, o quarto evento em que colaborei foi o ciclo de tertúlias realizado nas escolas do 

campus do IPG. Estas tertúlias têm por objetivo fazer uma exposição sobre vários temas, 

nomeadamente sobre a comunidade cigana em Portugal e levar os alunos a assistir e participar 

voluntariamente. Sendo que a fase da organização já estava tratada e já tinham sido 

estabelecidos os contactos com as escolas, ajudei na instalação do material informático para 

exibir um breve documentário que serviria de base para o debate. Esta atividade decorreu no 

bar das escolas, o que na minha opinião não foi uma boa escolha porque é um local com muito 

barulho e distrações e talvez esse tenha sido um dos fatores que mais contribuiu para o 

fracasso desta iniciativa, que não atingiu as expetativas da Técnica. Deste modo, sugeri que se 
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entrasse em contacto com o Professor Best, que leciona as Unidades Curriculares de 

Civilização Contemporânea e Temas Multiculturais, podendo inserir estas tertúlias no seu 

programa, uma vez que se abordam temas da mesma área de intervenção da EAPN. Assim, 

conseguiria assegurar, pelo menos, a participação dos alunos de Secretariado e Assessoria de 

Direção que ficariam com um programa mais rico. Esta iniciativa não teria qualquer custo para 

a escola; uma vez que o Núcleo já dispõe de um orçamento para levar a cabo esta atividade, a 

escola só teria de garantir o espaço. 

Estas quatro experiências distintas foram muito enriquecedoras pois proporcionaram-me 

desafios diferentes para os quais tive de me preparar e encontrar a melhor forma de os 

resolver. Penso que os eventos, desde o seu planeamento à sua avaliação no final, são uma 

das melhores formas de aplicar teoria de quase todas as Unidades Curriculares. 

 

3.3.5. Reuniões de associados 

Ao contrário das reuniões comuns onde só se tratam assuntos administrativos e se definem as 

atividades de uma entidade, as reuniões de associados do Núcleo assumem uma estratégia 

diferente que, na minha opinião, é mais interessante e apelativa. Deste modo as reuniões de 

associados podem ser temáticas ou visitas institucionais. As reuniões temáticas associam um 

tema específico de interesse para os associados à ordem de trabalhos que é apresentado por 

um especialista e discutido por todos. A título de exemplo, a reunião temática que decorreu 

durante o meu período de estágio foi sobre as novas alterações ao Código do Trabalho e foi 

convidado um membro da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para apresentar 

este tema. Relativamente às visitas institucionais, estas consistem em visitar uma instituição 

que esteja a implementar uma nova metodologia de intervenção, por exemplo, que possa 

servir de modelo para os restantes associados, promovendo a troca de experiências e de 

saberes. 

Os associados são convocados a comparecer por meio de um ofício redigido pela Técnica que é 

enviado pelo correio com algumas semanas de antecedência (Anexo 22). Normalmente é 

pedido no ofício que os convocados confirmem a sua presença por correio eletrónico ou por 

telefone; contudo, no dia anterior da reunião, é costume telefonar aos que ainda não deram 

uma resposta definitiva e a alguns contactos que a Técnica considere ser importante a sua 

presença. Para executar esta atividade munia-me com a convocatória para poder dar todas as 
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informações corretas e, num papel de rascunho, anotava os contactos que já tinha efetuado e 

os respetivos recados e, quando não conseguia contactar alguém, voltava a tentar mais tarde. 

A confirmação das presenças era importante para ter uma ideia do número de documentos 

que devia fotocopiar e para preparar a sala de reuniões no caso de a reunião decorrer nas 

instalações do Núcleo, como aconteceu na reunião temática sobre as novas alterações ao 

Código do Trabalho em que foi convidado o Dr. Carlos Mineiro, da Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT), que esclareceu todas as dúvidas dos associados nesta matéria. 

Relativamente à organização da sala de reuniões, a distribuição de lugares não estava definida 

nem se aplicavam as regras protocolares que abordamos na licenciatura sobre as precedências 

em mesas de reuniões, o que facilitou bastante o meu trabalho. Em cada lugar coloquei uma 

garrafa de água, folhas brancas e canetas. A forma como as mesas estavam dispostas 

encontra-se no Anexo 22.  

Os documentos levados para as reuniões eram uma folha de presenças, a agenda ou ordem de 

trabalhos para a Técnica se poder orientar, uma vez que lhe cabe dirigir a reunião e uma 

compilação de assuntos a tratar que é elaborada pela Técnica e que eu fotocopiava e colocava 

em cada lugar. Em anexo encontra-se um exemplo dos documentos supramencionados (Anexo 

22). 

No caso da reunião que se realizou no Núcleo, sentei-me fora do “círculo” de presentes, perto 

da saída, para poder deslocar-me facilmente caso o telefone tocasse ou tivesse de ir abrir a 

porta a alguém que estivesse atrasado. Durante o decorrer da mesma fui tirando 

apontamentos para posteriormente redigir a ata. 

A estrutura das atas do Núcleo são informais, nada tendo a ver com a estrutura formal que 

estudamos em Português Empresarial, assemelhando-se mais a um relatório. Pelo Anexo 22, 

posso comprovar que não existe nenhum dos elementos que caracterizam uma ata tradicional, 

pelo que, ao início, me fez alguma confusão. No seguimento da redação das atas, mostrava-as 

à Técnica responsável para sua apreciação e, depois de corrigidas, eram assinadas por mim e 

enviadas aos associados por correio eletrónico. 
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3.3.6. Tratamento da correspondência 

Os meios de comunicação mais usados no Núcleo são o telefone e o correio eletrónico. Por sua 

vez, a correspondência por carta é menos frequente pois os custos são mais elevados e é um 

meio de comunicação mais lento. Assim, havia mais correspondência recebida que enviada e, 

por esta razão, não tive muitas oportunidades de escrever outros documentos que não fossem 

atas ou relatórios, excetuando as vezes em que a Técnica Cátia Azevedo tinha de se ausentar. 

Nesses dias utilizava o seu computador e acedia ao correio eletrónico do Núcleo para poder 

responder a inscrições e outras solicitações que eu pudesse ajudar, ou simplesmente para 

informar que a Técnica responsável não se encontrava disponível naquele dia. 

Atendendo às características dos Núcleos, não existe um processo de entrada da 

correspondência como nas grandes empresas com vários departamentos. A minha função era 

ir buscar a correspondência à porta quando o carteiro chegava, separar a publicidade que ia de 

imediato para a reciclagem e entregar as cartas à Técnica. As principais cartas que nos 

chegavam eram remetidas da sede ou dos associados. Despois de tratada, a correspondência 

era arquivada, conforme já expliquei. 

No caso da correspondência enviada, também a sua maioria era destinada aos associados, a 

quem enviávamos as convocatórias das reuniões e os certificados de participação nas 

atividades e nas formações, ou para a sede no Porto, para quem enviávamos os certificados 

para assinar e carimbar, entre outros documentos. Era tirada uma cópia de cada documento 

que enviássemos para arquivar no dossiê da Correspondência. No Anexo 23 apresento, a título 

de exemplo, a estrutura formal de uma carta enviada.  

Relativamente ao envio dos ofícios para os 70 associados, depois de impressos eram assinados 

pela Técnica e carimbados por mim. Seguidamente, a Técnica imprimia em etiquetas todas as 

moradas que tinha na sua base de dados para eu colar nos envelopes. Para o dossiê da 

Correspondência ia uma cópia do ofício e de todas as moradas para as quais o enviávamos. 

Quanto aos certificados, depois de chegarem do Porto já assinados e carimbados, tirava cópia 

de cada um deles para arquivar no dossiê Técnico-pedagógico e colocava-os em envelopes A3, 

onde escrevia à mão a morada do seu destinatário. Por fim, era também minha função ir aos 

Correios levar as cartas. Perto da hora de almoço saía um pouco mais cedo para passar nos 

Correios, altura em que havia menos movimento. Levava sempre comigo o número de 

contribuinte da EAPN Portugal para que o recibo pudesse ser incluído nas despesas no Núcleo 

para efeitos de contabilidade. 
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3.3.7. Outras atividades 

As atividades descritas anteriormente foram as que realizei com mais frequência e as mais 

importantes, contudo reservei este espaço para, de uma forma mais abrangente, poder 

mencionar outras tarefas que desempenhei. 

Deste modo, gostaria de referir que, dentro do apoio administrativo, ajudava a Técnica em 

tudo o que me pedia. Por exemplo e como já referi, o Núcleo participa na Rede Social da 

Câmara Municipal da Guarda, para a qual contribui com a elaboração de documentos 

diagnóstico muito importantes sobre as condições sociais do Distrito e, neste âmbito, foi-me 

pedido que concluísse um documento com os indicadores estatísticos sobre a população do 

distrito. Para este trabalho tive de calcular as médias e completar com o resto dos dados que 

faltavam. Por isso, fui pesquisar ao Instituto Nacional de Estatística (INE) e ao sítio da 

Segurança Social. Apesar de simples, esta foi uma tarefa que exigiu muito tempo, tempo que a 

Técnica pôde dedicar a outras funções.  

Pude também contribuir para o Projeto das Escolas Contra a Pobreza que, por falta de tempo, 

tem sido preterido. Este projeto, que tem por objetivo a sensibilização das crianças e 

adolescentes para as questões da pobreza e exclusão social, pretende-se que seja 

desenvolvido em algumas escolas do distrito. Assim, a Técnica solicitou-me que fizesse o 

levantamento dos contactos das escolas do 1º Ciclo até ao Secundário e das escolas 

profissionais que existem no Distrito da Guarda para poder entrar em contacto com elas e 

propor este projeto junto das Direções e dos professores (Anexo 24). Ainda dentro desta 

iniciativa, construí um jogo de tabuleiro que a Técnica pretendia utilizar nas suas sessões com 

as crianças (Anexo 24) e propôs-me, caso o projeto se viesse a realizar dentro do período do 

meu estágio, que a acompanhasse às escolas para também eu poder desenvolver atividades 

com as crianças. 

Tive ainda a oportunidade de ir a Coimbra com os membros do CCL da Guarda, para um 

encontro de CCL da Região Centro, onde tive a oportunidade de conhecer outros técnicos da 

EAPN Portugal e participar nas dinâmicas organizadas. Foi uma experiência interessante, na 

medida em que pude observar a forma como os técnicos trabalham com estes grupos de 

pessoas que vivem ou já viveram em situação de pobreza e ver de que forma é que eles 

contribuem para atenuar a pobreza na comunidade em que estão inseridos. 
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Conclusão 

 

O facto de o plano de estudos da Licenciatura em Secretariado e Assessoria de Direção 

contemplar a realização de um estágio curricular é uma ótima oportunidade para dar os 

primeiros passos no mercado de trabalho e poder aplicar o que aprendemos ao longo dos três 

anos de licenciatura. Porém, a meu ver, três meses é pouco tempo para desenvolver em pleno 

as nossas competências como profissionais de secretariado ainda porque, nesses três meses, 

que decorrem principalmente no verão, as empresas não estão no auge da sua atividade, pelo 

que por vezes não podemos experienciar todas as atividades que normalmente desenvolvem. 

No meu caso, foi a primeira experiência de trabalho e, como tal, tive de me adaptar a todos os 

aspetos da vida laboral. No Núcleo que me acolheu, trabalha-se de uma forma um pouco 

distinta das empresas e numa área que não dominava, deste modo que tive de me habituar ao 

tipo de linguagem e aos conceitos que são usados na sociologia e no serviço social. Por todas 

estas razões, três meses parecem muito curtos para aprender a fazer todas as atividades de 

forma autónoma e com toda a segurança. 

Contudo, pude desenvolver variadas atividades, em circunstâncias diferentes, para as quais 

tive de me preparar, desenvolvendo metodologias que me ajudassem a melhorar o meu 

desempenho. O meu plano de estágio incluía o atendimento telefónico e presencial, arquivo e 

organização do Centro de Documentação e Informação (CDI), organização de eventos e 

formações, tratamento da correspondência, redação de documentos e tratamento estatístico 

de dados. Destas tarefas que tive oportunidade de desempenhar, as que mais gostei foram os 

eventos promovidos pelo Núcleo, pois era uma área em que me sentia à vontade uma vez que 

costumava participar no secretariado dos eventos que decorriam na escola. Ao contrário, a 

tarefa que me exigiu maior esforço foi o atendimento telefónico porque por vezes me esquecia 

de cumprir algumas das normas do atendimento telefónico profissional.  

Para aperfeiçoar as minhas capacidades, tinha como estratégia refletir sobre o que me tinha 

corrido menos bem e elaborar listas com os aspetos a melhorar. Apliquei esta metodologia 

para o atendimento telefónico, criando uma nota com as normas que devia cumprir e uma 

folha de registo de chamadas que preenchia para não me esquecer de nenhuma das fases do 

atendimento, o que me permitiu melhorar a minha prestação. Tinha ainda a preocupação de 

tentar gerir o tempo e a prioridade de execução das tarefas como forma de me treinar para 
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um ritmo de trabalho mais rápido porque, como futura profissional de secretariado, tenho de 

ter capacidade para fazer várias atividades e trabalhar com prazos curtos e, deste modo, 

encarei o estágio como o lugar mais adequado para desenvolver esta competência. Por último, 

outra estratégia que pus em prática e que determinou a forma como trabalhei foi intercalar 

tarefas de modo a não ficar muito tempo no computador e ter em atenção alguns aspetos 

relacionados com ergonomia para diminuir o cansaço visual e a fadiga muscular. As questões 

ergonómicas têm um peso considerável na forma como organizamos o nosso espaço de 

trabalho e na nossa postura porque influencia o nosso rendimento e eu pude constatar as 

melhorias que se verificaram após ter posto em prática esta estratégia, sendo que ao fim do 

dia já não estava tão cansada. 

O estágio no Núcleo Distrital da Guarda foi muito enriquecedor pois pude contribuir para a 

causa a que se dedica e aprendi a ver a pobreza e a exclusão social de outra forma, uma vez 

que estava em contacto com a perspetiva dos técnicos e também acabava por lidar com a 

história de vida das pessoas com que o Núcleo atua, o que me deixou mais sensibilizada para 

estas temáticas e me fez perceber a importância do trabalho que a EAPN desenvolve. Neste 

âmbito, a EAPN Portugal recebeu, em 2010, o Prémio Direitos Humanos, atribuído pela 

Assembleia da República em sinal de reconhecimento do valor do seu trabalho que consiste, 

essencialmente, em capacitar as IPSS e as ONG, através da formação, para intervir junto do 

“público-alvo” com práticas mais modernas, sensibilizar a comunidade para as questões da 

pobreza, manter os associados informados, dinamizar a interação entre instituições, 

promovendo o trabalho em parcerias e desenvolver estudos e investigações sobre várias 

temáticas sociais em Portugal. Embora este trabalho seja importante, não é do conhecimento 

geral, porque esta entidade atua como mediadora apoiando as instituições, e não trabalhando 

diretamente com as pessoas mais necessitadas.  

Relativamente ao meu desempenho, penso que foi muito positivo pois sempre me empenhei 

em todas as tarefas que desenvolvi, agindo de acordo com as características que se pretendem 

num bom profissional de secretariado. Demonstrei espírito crítico e de iniciativa sendo 

exigente comigo, fazendo sempre o meu melhor e procurando ser um membro ativo, 

contribuindo com sugestões para melhorar o trabalho do Núcleo, como por exemplo, no caso 

das tertúlias em que sugeri estabelecer contacto com o professor Best para dinamizar esta 

atividade nas suas aulas com os alunos de Secretariado e Assessoria de Direção. O estágio foi 

também uma boa oportunidade para contactar com pessoas de todo o distrito e estabelecer 
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boas relações institucionais com a Técnica Cátia Azevedo e com outros técnicos que tive 

oportunidade de conhecer e trabalhar à distância, como a Dr. Armandina.  

Para o meu desempenho, contribuíram os conhecimentos que adquiri ao longo da licenciatura, 

que me permitiram desenvolver todas as tarefas que me foram propostas. Como tal, considero 

que o plano do curso é adequado ao que nos é exigido em contexto de trabalho. Outro 

indicador que comprovou a boa execução das minhas tarefas foi o reconhecimento da sede 

relativamente ao meu contributo para a realização dos objetivos institucionais do Núcleo 

aquando da organização do CDI. 
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Anexo 1 
Anexo 1 – Funções da EAPN 

 

Funções da EAPN



 
 

 
 

 
 

Funções da EAPNa 

 

a) Função de articulação e mediação – ajudar no desenvolvimento de Redes locais, 

regionais, nacionais e transnacionais; promover iniciativas de formação aos que se 

dedicam à luta contra a pobreza; facilitar o acesso dos grupos de base aos serviços das 

instâncias europeias; apoio à promoção de iniciativas voluntárias contra a pobreza e 

exclusão social; realização, mediação e animação de debates, fóruns, entre outras 

dinâmicas sobre as temáticas de interesse da entidade; assegurar a mediação entre as 

iniciativas voluntárias e as autoridades administrativas e políticas europeias na 

implementação das políticas sociais e económicas. 

 

b) Função de difusão – constituir um meio privilegiado de difusão de informação 

operativa que permite: a realização de estudos, ações, investigações, formulação de 

políticas sociais mais eficientes; a organização de intercâmbios sobre experiências e 

práticas de luta contra a pobreza; uma redistribuição da informação para os grupos 

voluntários de luta contra a pobreza e a exclusão social através das suas Redes e a 

informação dos membros no que diz respeito às atividades em curso ou em 

preparação; dinamizar campanhas de sensibilização. 

 

c) Função de acompanhamento e de observação – vigiar a preparação e a aplicação de 

diretivas, programas de ação e de qualquer atividade que tenha um impacto sobre a 

integração económica e social dos grupos mais desfavorecidos; estudar as tendências 

e a evolução das políticas socias e económicas na Europa para poder criar formas de 

intervenção adequadas; analisar as necessidades da população e as respetivas 

respostas sociais. 

 

d) Função de grupo de pressão – fazer pressão em cada Estado membro sobre a 

aplicação efetiva das medidas adotadas pela Comunidade Europeia (lóbi). 

 

 

a) Segundo a informação disponível em ESTIVILL, Jordi; RODRIGUES, Fernanda – 10 anos da REAPN em Portugal. 1ªed. Porto: REAPN – Rede Europeia 

Anti Pobreza/Portugal, 2004. ISBN 972-99369-0-0, pp. 52 e 53 



 
 

 
 

 
 

 
Anexo 2 – Lista das organizações europeias membros da EAPN 

 

Anexo 2 
 

 

Lista das organizações europeias membros da EAPN 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Informação retirada do sítio www.eapn.eu

Organizações europeias membros da EAPN 

1. ATD Fourth World 

2. BABELEA 

3. Caritas Europa 

4. EMMAÜS International 

5. Derbyshire Unemployed Workers’ Centre (ENU) 

6. Dynamo International 

7. Eurochild AISBL 

8. EURODIACONIA 

9. European Consumer Debt Network (ECDN) 

10. European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA) 

11. European Federation of Food Banks 

12. European Federation for Street Children (EFSC) 

13. European Network against Racism (ENAR) 

14. European Network of One Parent Families (ENOPF) 

15. AGE Platform Europe (AGE) 

16. International Association of Charities (AIC) 

17. International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS) 

18. International Federation of Social Workers (IFSW) 

19. International Network of Street Papers (INSP) 

20. International Volunteerism Organisation for Women, Education and 
Development (VIDES) 

21. Mental Health Social Exclusion Europa (SMES Europa) 

22. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) 

23. Red Cross / EU Office 

24. Salvation Army 

25. Save the Children 
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Estatutos Sociais da EAPN Portugal 

Anexo 3 – Estatutos Sociais da EAPN Portugal 
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Declaração da alteração do nome REAPN para EAPN Portugal 

Anexo 4 – Declaração da alteração do nome REAPN para EAPN 

 

 

 

  



 
 

 
 

 
 

 

 

Anexo 5 
 

 

Regulamento Interno da EAPN Portugal 

Anexo 5 – Regulamento Interno da EAPN Portugal 
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Formulários usados para propostas de Associados em nome individual e 

coletivo e base de dados online dos Associados em nome coletivo 

Anexo 6 – Formulários usados para propostas de Associados em nome individual e coletivo e base de dados 
online dos Associados em nome coletivo 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Formulário de candidatura a Associado em nome individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Formulário de candidatura a associado em nome coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Base de Dados para consulta dos Associados em nome coletivo 
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Plano de Formação 2012 

Anexo 7 – Plano de Formação 2012 
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Balanço de Formação 2011 

Anexo 8 – Balanço de Formação 2011 
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Organização do dossiê da Informação (exemplo de um separador usado 

para o arquivo dos documentos relacionados com as reuniões de 

Associados) 

Anexo 9 – Organização do dossiê da Informação (exemplo de um separador usado para o arquivo dos 
documentos relacionados com as reuniões de Associados) 

 



 
 

 
 

 
 

 

REUNIÕES DE ASSOCIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 junho de 2012 
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Organização do dossiê da Investigação 

Anexo 10 – Organização do dossiê da Investigação 
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Base de Dados do Centro de Documentação e Informação 

Anexo 11 – Base de Dados do Centro de Documentação e Informação 

 



 
 

 
 

 
 

Vista de tabela 

 

 

Vista de formulário 
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Lista de temas e abreviaturas 

Anexo 12 – Lista de temas e abreviaturas 



 

 

ORGANIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÃOES POR ASSUNTOS + ABREVIATURAS 

PARA UTILIZAÇÃO NAS COTAS: 

(Sugestões temáticas) 

 
 

 ACÇÃO SOCIAL / SEGURANÇA SOCIAL (Serviços e equipamentos sociais) – A.SCO ou 

S.SOC 

 AMBIENTE – AMB 

 CIDADANIA E DIREITOS SOCIAIS - CID 

 CIGANOS - CIG 

 COOPERAÇÃO - COOP 

 CRIANÇAS E JOVENS  - C.JOV 

 DESENVOLVIMENTO (social, regional, local, urbano...) - DES 

 ECONOMIA / GLOBALIZAÇÃO - GLO 

 ECONOMIA SOCIAL (associativismo, cooperativismo, mutualismo,  

terceiro sector, marketing social...) – E.SOC 

 EDUCAÇÃO - EDU 

 EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – EMP 

 ESTATÍSTICA - EST 

 FAMÍLIA – FAM  

 FUNDOS ESTRUTURAIS (programas e iniciativas comunitárias) – F.EST 

 HABITAÇÃO - HAB 

 IDOSOS - IDO 

 IGUALDADE DE OPORTUNIDADES – I.OPO 

 INTERVENÇÃO SOCIAL (parceria, partenariado, mainstreaming, empowerment) – I.SOC 

 MIGRAÇÕES (imigrantes, migrantes, emigrantes, etnicidade, minorias) - MIG 

 MULHERES - MUL 

 ONGs - ONG 

 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DEF 

 POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL - EXC 

 POLÍTICA SOCIAL – P.SOC 

 PROTECÇÃO SOCIAL – P.SOC 

 RACISMO / XENOFOBIA -RAC 

 SAÚDE (Toxicodependência, HIV, etc.) - SAU 

 SEM ABRIGO – S.ABR 

 SOCIOLOGIA (estudos sociológicos, métodos, sociologia) – SOC 



 

 

ORGANIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÃOES POR ASSUNTOS + ABREVIATURAS 

PARA UTILIZAÇÃO NAS COTAS: 

(Sugestões temáticas) 

 
 

 UNIÃO EUROPEIA - UE 
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Tabela de temas e abreviaturas 

Anexo 13 – Tabela de temas e abreviaturas 



 
 

 

TEMA ABREVIATURA Nº DE LIVROS 

Ação Social A.SOC 9 

Ciganos CIG 24 

Crianças e Jovens C.JOV 20 

Deficiência DEF 8 

Desenvolvimento DES 31 

Educação EDU 10 

Emprego e Formação Profissional EMP 14 

Economia Social E.SOC 18 

Estatística EST 7 

Pobreza e Exclusão Social EXC 30 

Família FAM 6 

Fundos Estruturais F.EST 7 

Género GEN 29 

Economia/Globalização GLO 4 

Idosos IDO 15 

Igualdade de Oportunidades I.OPO 14 

Intervenção Social I.SOC 27 

Legislação LEG 1 

Migração MIG 30 

Organizações Não Governamentais ONG 4 

Política Social P.SOC 13 

Racismo/Xenofobia RAC 2 

Saúde SAL 9 

Sem Abrigo S.ABR 1 

Sociologia SOC 3 

Trabalho em Rede T.RED 1 

União Europeia UE 3 

Violência VIO 15 

Voluntariado VOL 8 
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Lista das coleções de revistas disponíveis para consulta no CDI 

Anexo 14 – Lista das coleções de revistas disponíveis para consulta no CDI 



 
 

 
 

Nome Periodicidade Nº existentes Ano 
Total de 

publicações 

PRETEXTOS Trimestral 
12,13,17,18,19,20,21,22, 23, 24, 25, 

26, 27,29, 34,37, 38,39,40 
2002-
2010 

21 

CIDADE 
SOLIDÁRIA 

Semestral 
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,

22,23,24,25 
2002-
2011 

25 

FORMAR Trimestral 68-78 
 

16 

REDITEIA Semestral 31-44 
2003-
2009 

14 

Progrma 
ESCOLHAS  

1ª Geração - nº11 (2003); 2ª 
Geração - Junho e Outubro (2005) ; 

Fevereiro e Setembro (2006); 3ª 
Geração - Novembro nº10 (2008) e 

Junho nº12 (2009); 4ª Geração - 
Junho nº15 e Setembro nº 16 

2003-
2010 

12 

VOLUNTARIADO, 
HOJE 

Mensal até ao 
nº24; agora 
trimestral 

Boletim nº5-21, 24, 28, 31, 32 
2003-
2010 

61 
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Folha de registo de chamadas 

Anexo 15 – Folha de registo de chamadas 



 
 

 
 

Registo de chamadas 
 

 
Nome: 

Assunto: 

Hora: 

Data: 

Recado: 

 
 

 
 
Nome: 

Assunto: 

Hora: 

Data: 

Recado: 

 
 

 
 
Nome: 

Assunto: 

Hora: 

Data: 

Recado: 

 
 

 
 
Nome: 

Assunto: 

Hora: 

Data: 

Recado: 

 
 

 
 
Nome: 

Assunto: 

Hora: 

Data: 

Recado: 
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Exemplo de um cartaz de divulgação de uma ação de formação 

Anexo 16 – Exemplo de um cartaz de divulgação de uma ação de formação 
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Documentos usados para as formações (folhas de presença, folhas de 

sumário) 

Anexo 17 – Documentos usados para as formações (folhas de presença, folhas de sumário) 
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Exemplo de um certificado de formação e de um contrato de formação 

Anexo 18 – Exemplo de um certificado de formação e de um contrato de formação 



 

 
 

 
 

 

CONTRATO DE FORMAÇÃO 

 

Entre a EAPN - REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA/PORTUGAL, ASSOCIAÇÃO, com sede na Rua Costa Cabral, 2368, 

4200 – 218 Porto, adiante designado por PRIMEIRA OUTORGANTE e PATRÍCIA SALVADOR DE CASTRO, portadora 

do Cartão de Cidadão N.º 13896901, com validade até 17/02/2014, Contribuinte Fiscal N.º 253562015, residente 

em Bairro do Reboredo, Código Postal 5140-032, Localidade de Carrazeda de Ansiães, adiante designado por 

SEGUNDA OUTORGANTE,  

 

CONSIDERANDO QUE: 

A PRIMEIRA OUTORGANTE é a entidade promotora da ação de formação denominada “Intervenção com Famílias 

vulneráveis: desenvolver uma abordagem centrada nas competências”. É celebrado o presente contrato de 

formação, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA 1ª 

(Objeto do Contrato) 

A PRIMEIRA OUTORGANTE obriga-se a proporcionar à SEGUNDA OUTORGANTE, que aceita, uma ação de formação 

designada “Intervenção com Famílias vulneráveis: desenvolver uma abordagem centrada nas competências”. 

 

CLÁUSULA 2ª 

(Local e horário) 

A ação de formação referida na cláusula anterior terá lugar nas instalações da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, e decorrerá nos dias 3 e 4 de julho de 2012, entre as 10h00-13h00 e as 

14h00-17h00, perfazendo um total de 12 horas de formação.  

 

CLÁUSULA 3ª 

(Direitos do/a Formando/a) 

A SEGUNDA OUTORGANTE tem direito a: 

Data Local Horário 

3 e 4 Julho 2012 Sala 22 ESTG – IPG  10h00-13h00 / 14h00 – 17h00 



 

 
 

 
 

1. Participar na ação formativa de harmonia com o programa, metodologias, processos e calendário de 

trabalho definidos pela PRIMEIRA OUTORGANTE. 

2.  Obter, no final da ação, um certificado de formação profissional, desde que tenha observado as 

condições sobre certificação previstas no programa do curso. 

 

CLÁUSULA 4ª 

(Deveres do/a Formando/a) 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a: 

1. Frequentar com assiduidade e pontualidade a ação de formação, visando adquirir os conhecimentos 

teóricos e práticos que lhe forem ministrados.  

2. Aceitar e cumprir as orientações que vierem a ser emanadas pela PRIMEIRA OUTORGANTE e, 

nomeadamente, os deveres emergentes do contrato de formação. 

 

3. Tratar com urbanidade as entidades promotora e formadora e seus representantes. 

4. Guardar lealdade às entidades promotora e formadora, designadamente, não transmitindo para o 

exterior informações que assumam natureza confidencial ou reservada de que tome conhecimento por 

ocasião da ação de formação. 

5. Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe sejam 

confiados para efeitos de formação. 

 

CLÁUSULA 5ª 

(Regime de Faltas) 

Para efeitos de certificação o/a formando/a não deverá faltar mais de 20% da duração da ação de formação. 

 

CLÁUSULA 6ª 

(Sanções) 

A violação grave ou reiterada dos deveres da SEGUNDA OUTORGANTE, confere à PRIMEIRA OUTORGANTE o direito 

de rescindir unilateralmente o presente contrato de formação, cessando imediatamente todos os direitos dele 

emergentes. 

 

 

 



 

 
 

 
 

CLÁUSULA 7ª 

(Duração) 

O presente contrato vigorará pelo período de duração da ação de formação profissional referida na Cláusula 

Segunda. 

 

CLÁUSULA 8ª 

(Alterações supervenientes – efeitos) 

1. Quando, por razões alheias à sua vontade e a si não imputáveis, o primeiro outorgante não puder cumprir 

integralmente o plano de formação previsto, poderá proceder aos necessários ajustamentos, devendo 

sempre comunicar e justificar tal facto aos/às formandos/as. 

2. A alteração do plano previsto no número anterior não confere ao/à formando/a o direito a qualquer 

indemnização. 

 

CLÁUSULA 9ª 

 

A interpretação das disposições do presente contrato, bem como de eventuais omissões, será dirimida com recurso 

ao Decreto-Lei nº 242/88, de 07 de Julho e demais legislação em vigor relativa a Formação Profissional apoiada por 

fundos públicos e/ou comunitários. 

 

 

Guarda, 3 de julho de 2012 

 

A PRIMEIRA OUTORGANTE        A SEGUNDA OUTORGANTE 

 

 

                ______________________________                                         ________________________________ 
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Tratamento dos questionários da formação 

Anexo 19 – Tratamento dos questionários da formação



Ação de Formação “Intervenção com Famílias vulneráveis: desenvolver uma abordagem centrada nas competências”   
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Caracterização dos Formandos 

Género 

  Feminino 9 

Masculino 1 

TOTAL 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Idade 

  Idades Nº de pessoas 

21-26 2 

27-32 5 

33-38 2 

39-44 1 

TOTAL 10 

Formação 

  Serviço Social 2 

Psicologia 3 

Educação Social 1 

Ciências Sociais 1 

Secretariado 1 

Animação Sociocultural 1 

Relações Públicas 1 

TOTAL 10 

Cargos 
 

   Administrativa  1 

Psicólogos 3 

Técnica Superior de Educação 
Social 1 

Diretora Técnica 1 

Técnica Superior 1 

Assistente Social 
 

2 

Animadora Sociocultural 1 

TOTAL 10 
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Jornadas Transfronteiriças (cartaz, questionário e relatório) 

Anexo 20 – Jornadas Transfronteiriças (cartaz, questionário e relatório) 
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1. Introdução 

As Jornadas Transfronteiriças “Muitas vidas, um baú de tesouros_Um olhar sobre os percursos e as 

estratégias de intervenção junto das crianças e jovens em risco” integram-se no Plano de Atividades de 

2012, fazendo parte do eixo da Informação. Este evento foi dinamizado pelos Núcleos Distritais de 

Bragança, Guarda e Vila Real e pela EAPN de Castilla y Léon, dando continuidade às Jornadas 

Transfronteiriças realizadas pela primeira vez em 2011 no âmbito da intervenção com crianças e jovens. 

Com a realização das Jornadas procurou-se sensibilizar as instituições e os participantes em geral para as 

questões relacionadas com crianças e jovens institucionalizados, visando a reflexão sobre as estratégias 

e a alteração de percursos das crianças e jovens em risco e a minimização dos efeitos do impacto das 

situações de pobreza e exclusão, de forma a que não tenham o seu futuro comprometido devido ao 

contexto de desenvolvimento que lhes é proporcionado atualmente. 

O evento realizou-se a 5 de junho de 2012, no auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da 

Guarda, entre as 09h00 e as 13h00 no período da manhã e as 14h15 e as 17h30 no período da tarde, 

tendo sido composto pela apresentação de dois painéis na primeira parte (de manhã) e a realização de 

três workshops na segunda (à tarde). 

 

2. Objetivos  

As Jornadas Transfronteiriças tiveram como objetivos: 

1. Dar continuidade à dinâmica transfronteiriça da partilha de experiências na área da infância e 

juventude; 

2. Dar a conhecer diversas práticas de intervenção com crianças e jovens em risco; 

3. Promover a reflexão sobre a intervenção, o intercâmbio de ideias e um debate participado e 

dinâmico; 

4. Capacitar os técnicos e profissionais com diferentes técnicas, metodologias e estratégias de 

intervenção com crianças e jovens em risco. 

E tiveram como questões de partida para a reflexão: 

- Como é que podemos contribuir para alterar o percurso das crianças e jovens em risco? 
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- Como é que podemos minimizar os efeitos do impacto das situações de pobreza e exclusão, de forma a 

que os homens e as mulheres de amanhã não tenham o seu futuro comprometido devido ao contexto 

de desenvolvimento que lhe proporcionamos actualmente? 

3. Metodologia 

 

A realização das Jornadas Transfronteiriças compreendeu um dia com a dinamização de conferências de 

divulgação de boas práticas na intervenção com crianças e jovens e de workshops participativos de 

reflexão e debate sobre esta área. 

 

4. Programa 

As Jornadas Transfronteiriças tiveram como programa:  

09h00 | Receção dos Participantes 

09h30 | Sessão de Abertura 

Constantino Mendes Rei | Presidente do Instituto Politécnico da Guarda  

Hermínia Gonçalves | Coordenadora da EAPN Portugal/Núcleo Distrital de Vila Real 

Óscar Castro | EAPN Castilla y Léon  

10h00 | Comunicação de abertura “Pobreza Infantil em Portugal: principais fatores” 

 Fátima Veiga | Técnica do Departamento de Investigação e Projetos da EAPN Portugal 

10h15 | Painel “Práticas de intervenção preventiva com crianças e jovens em risco” 

Moderadora: Fátima Veiga | Técnica do Departamento de Investigação e Projetos da EAPN 

Portugal 

- “Exigências de uma cultura de prevenção e correpondente prática no quadro do sistema de 

promoção e protecção da criança como Sujeito de direito”  

Armando Leandro | Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens  

- “Experiencia de trabajo con menores y jóvenes desde un Programa de Educación de Calle”  

Jesús Castilla Velasco | Educador y coordinador del programa de ASECAL (Salamanca) 
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11h30 | Coffee-break 

11h45 | Painel “A intervenção com crianças e jovens institucionalizados” 

Moderadora: Hermínia Gonçalves | Coordenadora da EAPN Portugal/Núcleo Distrital de Vila 

Real 

- "Estratégias de acolhimento de crianças e jovens" 

Teresa Cansado | Doutoranda em Sociologia da Universidade de Évora 

- “Cuidar do Presente, Acreditar no Futuro”  

Maria do Céu Brandão | Diretora de Serviços Sociais da Associação de Solidariedade e Ação 

Social de Santo Tirso 

- “Experiencia de intervención educativa en hogares de protección”  

Vanesa López Laguna | Directora Vivienda "El Desván" da Fundación JuanSoñador (Valladolid) 

13h00 | Almoço Livre 

14h15 | Workshops   

Workshop 1 “A prevenção de riscos em meio familiar: a importância da educação parental” 

Dinamizador: João Santos |Grupo Aprender em Festa – Programa Mais Famílias (Gouveia)  

Relatora: Cátia Azevedo | EAPN Portugal/Núcleo Distrital da Guarda 

Workshop 2 “Comissão de Proteção de Crianças e Jovens somos todos nós: prevenção e 

intervenção nos riscos!" 

Dinamizador: Paulo Vítor Lisboa | Presidente da CPCJ de Vila Real  

Relatora: Graça Costa | EAPN Portugal/Núcleo Distrital de Vila Real 

Workshop 3 “Processos de inclusão em crianças e jovens institucionalizados” 

Dinamizadoras: Flávia Lucas e Iveta Vilares | Casa do Trabalho Dr Oliveira Salazar (Bragança)  

Relatora: Ivone Florêncio | EAPN Portugal/Núcleo Distrital de Bragança 

16h30 | Apresentação de Conclusões e Debate 
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Moderadora: Maria José Vicente | Técnica do Departamento de Desenvolvimento da EAPN 

Portugal 

 Relatoras dos Workshops  

17h30 | Encerramento 

5. Oradores e Dinamizadores 

A comunicação de abertura foi realizada por. Fátima Veiga, técnica do Departamento de Investigação e 

Projetos da EAPN Portugal, com uma contextualização da problemática da pobreza infantil em Portugal. 

Seguidamente, o primeiro painel com o tema “Práticas de intervenção preventiva com crianças e jovens 

em risco”, contou com a participação de Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de 

Proteção de Crianças e Jovens, que falou sobre as “Exigências de uma cultura de prevenção e 

correspondente prática no quadro do sistema de promoção e proteção da criança como Sujeito de 

direito” e referiu alguns dos projetos que estão a ser implementados a nível nacional no âmbito da 

proteção de crianças e jovens. Este painel teve também a participação de Jesús Castilla Velasco, 

Educador e Coordenador do programa da ASECAL, de Salamanca, com o tema “Experiencia de trabajo 

con menores y jóvenes desde un Programa de Educación de Calle”, exemplificando a sua experiência na 

área da intervenção com crianças de rua, uma realizada da cidade de Salamanca.  

O segundo painel foi sobre “A intervenção com crianças e jovens institucionalizados”, cuja moderadora 

foi Hermínia Gonçalves, Coordenadora do Núcleo Distrital de Vila Real, e contou com 3 comunicações, 

nomeadamente "Estratégias de acolhimento de crianças e jovens" pela oradora Teresa Cansado, 

Doutoranda em Sociologia da Universidade de Évora, que apresentou alguns resultados da sua de 

doutoramento. Seguiu-se o contributo de Maria do Céu Brandão, Diretora de Serviços Sociais da 

Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso com a comunicação “Cuidar do Presente, 

Acreditar no Futuro” acerca da sua experiência profissional na intervenção com crianças e jovens em 

risco. Para terminar a sessão da manhã, a intervenção de Vanesa López Laguna, Diretora da Vivienda "El 

Desván" da Fundación JuanSoñador, de Valladolid, que falou sobre a “Experiencia de intervención 

educativa en hogares de protección”, nomeadamente reportando-se à realidade espanhola. 

Na parte da tarde realizaram-se três workshops que decorreram em simultâneo, nomeadamente o 

Workshop 1 sobre “A prevenção de riscos em meio familiar: a importância da educação parental” que 

teve como dinamizador João Santos, Técnico do GAF – Grupo Aprender em Festa (de Gouveia, Distrito 

da Guarda), no âmbito do Programa Mais Famílias, o Workshop 2 versou sobre a “Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens somos todos nós: prevenção e intervenção nos riscos!" e contou com a 

dinamização de Paulo Vítor Lisboa, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila 

Real e o Workshop 3 sobre “Processos de inclusão em crianças e jovens institucionalizados” e cujas 
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dinamizadoras foram Flávia Lucas e Iveta Vilares, técnicas da Casa do Trabalho Dr. Oliveira Salazar (de 

Bragança). 

Para os workshops procurou contar-se com a contribuição e experiências de cada distrito, Bragança, 

Guarda e Vila Real, para que a disseminação de boas-práticas fosse mais abrangente e integrada, 

versando vários aspetos da intervenção com crianças e jovens. Para cada workshop contou-se com as 

técnicas dos respetivos Núcleos para serem relatoras e apresentarem as conclusões dos trabalhos no 

final das Jornadas. 

 

6. Destinatários/Participantes 

Este evento era dirigido para Técnicos e Dirigentes de instituições públicas ou privadas com respostas 

sociais para crianças e jovens, Docentes e Investigadores da área da Infância e Juventude, Professores e 

Educadores, Estudantes das áreas sociais, Famílias e restante Comunidade. 

Participaram efetivamente no evento 47 pessoas, a maioria representantes de instituições do Distrito da 

Guarda, Castelo Branco, Porto, Lisboa, Leiria, Vila Real, Bragança e Viseu e de três instituições 

espanholas. Os tipos de instituições também foram diversificados, nomeadamente lares de crianças e 

jovens (6), IPSS’s e Associações com respostas para a infância e juventude (9), CPCJ’s de vários concelhos 

(6), Projetos (2), Universidades e Escolas (2) e Equipas de RSI (2). De entre os participantes, destacam-se 

as funções/profissões, todas elas relacionadas com a área social, nomeadamente: 

Especialidade Número de pessoas 

Diretor/a Técnico/a 2 

Técnico/a Superior de Serviço Social 8 

Psicólogo/a 10 

Professor/a 3 

Educador/a de Infância 2 

Técnico/a de Projeto 2 

Presidente de Direção 2 

Outras: Animadora Sócio-educativa, Técnica, Voluntário, 

Educadora Social, Sociólogo/a, Estudante, vice-presidente 

8 

Tabela 1 
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Relativamente ao número de participantes nos workshops, verificou-se que o workshop 1 “A prevenção 

de riscos em meio familiar: a importância da educação parental” teve 14 participantes e os workshops 2 

“Comissão de Proteção de Crianças e Jovens somos todos nós: prevenção e intervenção nos riscos!"  e 3 

“Processos de inclusão em crianças e jovens institucionalizados”, respetivamente, tiveram, cada um, 16 

participantes. O total de participantes nos grupos de trabalho perfez 46 pessoas.  

7. Parcerias e Apoios 

As Jornadas Transfronteiriças “Muitas vidas, um baú de tesouros_Um olhar sobre os percursos e as 

estratégias de intervenção junto das crianças e jovens em risco” integraram a parceria interna entre os 

Núcleos Distritais da EAPN Portugal de Bragança, Guarda e Vila Real na organização e execução. Tal 

como já tinha acontecido com a Jornadas Transfronteiriças realizadas em 2011, contou-se com a 

parceria ativa da EAPN de Castilla y Léon, nomeadamente na divulgação da iniciativa e na colaboração 

ativa no programa das Jornadas com a participação de 2 experiências espanholas na intervenção com a 

infância e juventude em risco. 

Esta iniciativa contou ainda com o apoio do Instituto Politécnico da Guarda na cedência de espaços para 

a realização das Jornadas Transfronteiriças e no apoio logístico do almoço e coffee-break.   

 

8. Avaliação 

Com o objetivo de perceber as opiniões dos presentes acerca da realização deste evento, entregou-se a 

cada participante um questionário de avaliação, tendo sido recolhidos 42 questionários preenchidos. 

A primeira pergunta consistia em saber se os participantes das Jornadas Transfronteiriças já alguma vez 

tinham participado em atividades dinamizadas pela EAPN Portugal. Como se pode verificar no gráfico a 

seguir apresentado (Gráfico 1), a maior parte dos inquiridos (27 pessoas) responderam já ter participado 

em outras atividades da EAPN, enquanto que 14 pessoas responderam ser a primeira vez a participar 

em iniciativas da EAPN e houve apenas uma pessoa que não respondeu a esta pergunta. 
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Gráfico 1 

 

Com estes dados pode-se concluir que as atividades dinamizadas pela EAPN se têm vindo a fazer 

conhecer e que são de qualidade uma vez que há cada vez mais pessoas a continuar a participar nelas. 

No que diz respeito à análise da avaliação dos itens relacionados com a divulgação, organização e 

secretariado, pertinência do tema, a qualidade dos convidados, duração das jornadas, calendarização e 

o cumprimento dos horários do evento Jornadas Transfronteiriças, utilizou-se uma escala compreendida 

entre Muito Bom, Bom, Razoável e Mau, para que as pessoas fizessem a sua apreciação. Olhando para o 

Gráfico 2, verifica-se que predomina uma avaliação positiva dos itens. Na sua maioria, os participantes, 

classificaram a calendarização e a duração das jornadas com Bom. O item com melhor classificação é a 

pertinência do tema com maioria de Muito Bom, seguido da qualidade dos convidados com 20 pessoas 

a avaliar este factor também com Muito Bom. 

 

É a primeira vez que participa em 

atividades da EAPN?

14
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Não

Não respondeu
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Gráfico 2 

Quando questionados sobre se o evento correspondeu às suas expectativas, observou-se que 20 

pessoas responderam Sim, totalmente, 21 pessoas afirmaram que as jornadas apenas corresponderam 

em parte às suas expetativas e apenas uma pessoa respondeu não ter visto as suas expectativas 

correspondidas, conforme se pode ver no Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 
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Para completar esta questão pediu-se aos inquiridos que justificassem as suas escolhas. Constata-se que 

26 pessoas justificaram as suas opções, em oposição às restantes 16 que não explicaram a sua resposta. 

Assim, pode-se observar na Tabela 2: 

Sim, totalmente 

“Teve muitos painéis variados, os três workshops eram bastantes apelativos, houve bastantes 

depoimentos baseados em experiências reais o que nos dá uma melhor perspetiva dos temas.” 

“Momento de debate de boas práticas parentais e institucionais.” 

“Os convidados tinham muita qualidade e o tema foi desenvolvido de forma bastante interessante.” 

“A possibilidade de estar em contacto com profissionais/técnicos que trabalham na área da infância 

/juventude permitiu uma reciclagem e auto-reflexão da minha prática profissional.” 

“Por trazer expetativas elevadas uma vez que é o meu primeiro contacto e essas expectativas foram 

superadas.” 

“Um dos principais motivos pelos quais vim foi pelo workshop 1 que foi muito enriquecedor quer a nível 

pessoal como profissional. Esta troca e partilha de experiências completou algumas das minhas 

conclusões na sociedade atual.” 

“Considero que as minhas expetativas foram correspondidas na medida em que os oradores abordaram 

as temáticas que estavam previstas. Foi um bom momento de formação pessoal e profissional. Houve 

clareza na abordagem dos conceitos principais.” 

“Correspondeu totalmente às minhas expectativas. Achei os temas muito pertinentes e forma 

abordados com muita qualidade.” 

“Porque foi ao encontro das ideias partilhadas, pensadas.” 

“A informação transmitida foi pertinente e adequada às necessidades formativas dos técnicos na área 

da promoção e proteção de crianças em risco. 

“Consegui identificar boas práticas de intervenção que poderão ser levadas para outro território.” 

“Já conhecia a EAPN, contudo num registo diferente. Como não conhecia este, não trazia expetativas 

muito altas para não me surpreender pela negativa. E algo que é positivo é a realização de uma parte 

técnica e outra de workshops.” 

“ As comunicações procuraram ir ao encontro à temática, logo correspondem às expectativas que 
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tinha.” 

Sim, em parte 

“As apresentações acabaram por ser muito expositivas, com divulgação de dados e pouco 

pormenorizados no sentido da partilha de experiências.” 

“Poderiam ter aprofundado mais a desinstitucionalização.” 

“Lançou pistas de reflexão sobre a questão da intervenção junto de crianças e jovens em risco. O debate 

suscitado foi positivo, podendo ser aprofundados alguns temas relevantes.” 

“Vários exemplos práticos de intervenções (práticas).” 

“Os temas em debate podiam ter sido mais aprofundados.” 

“ Vários casos idênticos nas apresentações. Dar mais duração às intervenções. Mais casos práticos.” 

“Gostava de ter recebido mais informação em termos práticos e acho que o tempo é pouco.” 

“Relevante aquisição de conteúdos e atitudes a ter relativamente à institucionalização das crianças.”  

“ No painel da Dra. Teresa Cansado, esperava mais do tema que foi apenas uma revisão do manual de 

acolhimento do ISS, que as IPSS têm.” 

“Para quem trabalha na área foi pouco enriquecedor. As jornadas tinham uma temática muito 

interessante que, no meu ponto de vista, em nada teve a ver com o apresentado.” “Apenas foram dar 

contributos pessoais. Pouca prática/pouco trabalho de terreno: objetivos e resultados.” 

“Não esperava que fosse tão pluridisciplinar, mas surpreendeu pela positiva!” 

“Permitiu o conhecimento de algumas intervenções sociais, nacionais e espanholas interessantes com 

aspetos possíveis de ser replicados noutros contextos.” 

Não  

“A parte da manhã foi pouco científica e muito senso comum. Apresentações de fraca qualidade.” 

Tabela 2 

Também se solicitou aos participantes que identificassem os aspectos positivos e negativos das 

Jornadas, verificando-se que muitas pessoas identificaram como mais positivo a troca de ideias, 

experiências, conhecimentos e práticas (14 pessoas), seguido do facto de se ter reunido oradores de 

qualidade (12 pessoas), escolhido um tema pertinente (11 pessoas) e a realização de workshops (5 
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pessoas). Relativamente aos pontos negativos, destacam-se questões relacionadas com o tempo, mais 

especificamente o facto de considerarem ter havido pouco tempo para debate e para cada 

apresentação (4 pessoas), a gestão do tempo e pontualidade (4 pessoas) e, por fim, com a organização 

do almoço (7 pessoas), como se pode verificar na Tabela 3: 

Tabela 3 

Aspetos positivos Aspetos negativos 

Várias estratégias de intervenção – 1  Não haver a possibilidade de fazer mais do que um workshop - 

1 

Oradores de qualidade – 12  Organização do Almoço – 7  

Painéis de temas variados/bons conteúdos – 6  Poucos recursos audiovisuais – 2  

Pertinência dos temas – 11  Pouco tempo para debate e para cada apresentação – 4  

Workshops – 5  O resumo dos workshops foi muito longo – 1  

Disponibilidade dos oradores – 1   Pouco trabalho em temas transfronteiriços – 1  

Sessões menos formais – 1  Reduzida divulgação das jornadas – 1  

Serem jornadas internacionais – 4  Gestão do tempo e pontualidade – 4  

Painel de Jesús Velasco – 1  Oradores/comunicações pouco interessantes – 2  

Calendarização adequada – 1  Deveriam ter sido apresentados mais casos práticos – 1  

Local/espaço – 5  As apresentações deveriam ter sido traduzidas – 2  

Intercâmbio de experiências, conhecimentos e 

testemunhos – 14  

Poucos participantes – 1  

Exemplos práticos – 2   

Duração das jornadas – 1   

Secretariado/organização – 1   

Cumprimento dos horários – 1   

Suporte informático – 1   
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No final foi dado espaço aos participantes para deixarem sugestões para futuras iniciativas, ao que estes 

responderam: 

 Testemunhos reais de crianças ou jovens que estão ou já estiveram numa instituição. 

 Debate sobre a saída dos jovens das instituições: - Tenho 21 anos e agora… que futuro? (neste 

momento de crise económica que Portugal enfrenta). 

 Pós-institucionalização: opções/caminhos após o acolhimento. Definição e concretização de 

Projetos de Vida. 

 Desinstitucionalização: o que fazer com os jovens que atingem os 21 anos e ainda não 

cumpriram o processo de autonomização? 

 Instrumentos de intervenção em contexto institucional, comparados entre Portugal e Espanha. 

 Problemáticas ligadas ao envelhecimento. 

 Resiliência do profissional que trabalha com crianças e jovens em risco. “A palmada 

pedagógica” como estratégia de intervenção junto de crianças/jovens. 

 Práticas de intervenção/avaliação. 

 Desenvolver a temática dos apartamentos de autonomia e do apadrinhamento civil. 

 A sustentabilidade das IPSS. Inovação social e o mundo da informática no social. 

 Sobre famílias e seus contextos, prevenção dos riscos face às crises económicas e de valores. 

 Famílias: que intervenção? 

 Materiais em castelhano. 

 Passar as apresentações por escrito e/ou em espanhol.  

 Intervenção precoce 

 Apoio e avaliação psicológica 

 Saúde mental 

 Efeitos da crise económica na alteração dos valores familiares e comunitários. Estratégias de 

intervenção em comunidades desfavorecidas. 

 O mesmo tema mas nas outras populações, por exemplo na velhice. 

 Intervenções e práticas concretas nos CAT’S 

 Métodos e práticas de intervenção psicológica com crianças 

 Mediação familiar 

 A pobreza escondida de alguma antiga classe média (os “novos pobres”). A precariedade de 

alguns idosos e as questões da sua institucionalização. Resultados da relação intercultural dos 

vários tipos de apoio local. 

 Liderança nas IPSS. Mediação de conflitos no local de trabalho. Workshops mais práticos. 

 Acolhimento de pessoas idosas. Insucesso escolar. 

 A intervenção familiar: o que está a falhar/ que lacunas. 
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9. Considerações Finais 

De forma geral pode afirmar-se que as Jornadas Transfronteiriças “Muitas vidas, um baú de 

tesouros_Um olhar sobre os percursos e as estratégias de intervenção junto das crianças e jovens em 

risco” correram bem porque atingiram os objetivos propostos, nomeadamente porque deram 

continuidade às jornadas iniciadas em 2011, deram a conhecer diversas práticas na intervenção com 

crianças e jovens em risco, promoveram não só a reflexão em torno destes temas, mas também o 

intercâmbio de ideias e experiências, para alem da capacitação dos participantes.  

O carácter transfronteiriço e de diversidade geográfica a nível nacional foram mais-valias no que diz 

respeito à diversificação das intervenções e à própria experiência dos oradores convidados. Este 

trabalho em parceria, quer entre os Núcleos Distritais da EAPN Portugal, quer coma EAPN de Castilla y 

Léon foi um elemento inovador, no que diz respeito à abordagem dos temas e à oportunidade de 

partilha de experiências.  

Destaca-se também como elementos distintivos e de grande pertinência a publicação das primeiras 

jornadas transfronteiriças divulgada na iniciativa de 2012 e a elaboração da nova publicação que sairá 

em breve com a apresentação das comunicações e resultados dos workshops destas Jornadas, 

permitindo a disseminação de toda a informação e reflexão realizadas por um maior números de 

agentes de intervenção social. Para este resultado não é indiferente a metodologia utilizada nestas 

Jornadas, com uma vertente mais expositiva de apresentação de diversas experiências e intervenções e 

numa parte mais interativa e participativa de realização de workshops temáticos. 

Já no que diz respeito à avaliação realizada pelos participantes, através dos questionários de avaliação 

distribuídos, destaca-se a boa consideração em relação à pertinência do tema e à qualidade dos 

oradores convidados. A maioria viu as suas expectativas correspondidas, no entanto, para alguns 

deveriam ter sido abordados temas mais específicos e ter sido apresentados caso práticos para as suas 

expectativas terem sido totalmente correspondidas. Destacaram-se ainda como os pontos mais 

positivos destas Jornadas o tema abordado, os oradores convidados, o intercâmbio de experiências e 

conhecimento, os workshops e o espaço. Os aspetos mais negativos referenciados pelos participantes 

foram a organização do almoço (que não se prende diretamente com a organização das Jornadas, pois o 

almoço era livre), a gestão do tempo e pontualidade, que se justifica com o facto de grande parte dos 

participantes ter vindo de fora da Guarda e por isso estar sujeito a algumas horas de viagem, e o pouco 

tempo de debate, inerente desta dificuldade em gerir o tempo. Os participantes deixaram ainda um 

conjunto de sugestões, no âmbito da temática abordada, mas também outras áreas de interesse, a 

incluir em próximas iniciativas a realizar. 



 
 

EAPN Portugal / Núcleo Distrital da Guarda 

Largo Paço do Biu N.º 19 | 6300-592 Guarda 

Telf.: 271 227 506 | Fax: 271 227 507 | E-mail: guarda@eapn.pt  

 
 

A organização das Jornadas Transfronteiriças “Muitas vidas, um baú de tesouros_Um olhar sobre os 

percursos e as estratégias de intervenção junto das crianças e jovens em risco” vai procurar dar 

continuidade a esta dinâmica de debate e reflexão das temáticas que podem ser comuns na zona 

transfronteiriça, de forma a continuar a promover a partilha de experiências e o conhecimentos de 

diversas experiências de forma a melhorar a intervenção social e contribuir para o combate à pobreza e 

exclusão social. 

 

10. Registo Fotográfico 

 

 

Participantes das Jornadas Transfronteiriças 

 

 



 
 

 
 

 

 

Anexo 21 
 

 

Cartaz 3º Encontro de Avós e Netos 



 
 

 

Anexo 21 – Cartaz 3º Encontro de Avós e Netos 



 
 

 
 

 

 

Anexo 22 

 

 

Reuniões (ofício, folha de presenças, agenda e ata) e disposição da sala 

de reuniões 

Anexo 22 – Reuniões (ofício, folha de presenças, agenda e ata) e disposição da sala de reuniões 
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Caros/as Associados/as 

Exmos/as Srs/as 

No seguimento da promoção do interconhecimento entre os Associados e da proximidade das 

instituições para a partilha de experiências e boas-práticas, vimos por este meio realizar mais uma 

Reunião de Associados com Visita Institucional à instituição Associada Centro Social e Paroquial de 

Dornelas. 

Assim, vimos pelo presente ofício convidar todos/as os/as nossos/as Associados/as (não só os técnicos 

mas também as Direções) a estar presente na Reunião de Associados e Visita Institucional que se irá 

realizar no próximo dia 26 de junho de 2012, a partir das 14h30, no Centro Social e Paroquial de 

Dornelas (Aguiar da Beira).  

Esta Reunião terá como agenda: 

1. Informações gerais  

2. Visita Institucional ao Centro Social e Paroquial de Dornelas 

3. Ponto de situação do 1º semestre de 2012 e Preparação das próximas Atividades  

4. Outros Assuntos    

 

Contamos com a participação de todos/as os/as Associados/as e aguardamos as vossas confirmações 

até ao dia anterior da realização da reunião (25 de junho), por telefone ou e-mail. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Técnica do Núcleo Distrital da Guarda da EAPN Portugal 

 

(Cátia Azevedo) 

Nota 1: Iremos fazer chegar via e-mail a ata da última reunião realizada a 17 de abril de 2012. 

Nota 2: De forma a rentabilizar a deslocação estamos disponíveis para organizar a viagem em conjunto, quem 

estiver interessado contacte-nos. 

Guarda, 11 de junho de 2012 

2 

 

V/ Ref.ª  N/ Ref.ª CA/NDG  

Assunto: Convite para Reunião de Associados e Visita Institucional 

_ 
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REUNIÃO DE ASSOCIADOS 

 
Data: 26 de junho de 2012 
Local: Centro Social e Paroquial de Dornelas (Aguiar da Beira) 
Hora: 14h30 
        ___________________________ 

PRESENÇAS 

Nome Entidade Rubrica 
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REUNIÃO DE ASSOCIADOS 

 
Data: 26 de junho de 2012 
Local: Centro Social e Paroquial de Dornelas (Aguiar da Beira) 
Hora: 14h30 
          ______________ 

 

Objetivos: 

_ Promoção do interconhecimento da proximidade entre as instituições Associados; 

_ Reaproximar os Associados do Núcleo da Guarda e da EAPN Portugal, reforçando a importância do 

Núcleo na promoção deste intercâmbio e troca de experiências; 

_ Planear e organizar as próximas atividades do Núcleo. 

             

 

Agenda: 

1. Informações gerais  

2. Visita Institucional ao Centro Social e Paroquial de Dornelas 

3. Ponto de situação do 1º semestre de 2012 e Preparação das próximas Atividades  

4. Outros Assuntos    
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REUNIÃO DE ASSOCIADOS 

Data: 26 de junho de 2012 
Local: Centro Social e Paroquial de Dornelas (Aguiar da Beira) 
Hora: 14h30 
             

Agenda: 

1. Informações gerais  

2. Visita Institucional ao Centro Social e Paroquial de Dornelas 

3. Ponto de situação do 1º semestre de 2012 e Preparação das próximas Atividades  

4. Outros Assuntos    

             

Presenças: 8 

EAPN Portugal / Núcleo Distrital da Guarda | Cátia Azevedo (Técnica) 

        Patrícia Castro (Estagiária) 

Associados: 5 

Centro Social e Paroquial de Dornelas | Ana Maria Fernandes e Rosa Varandas 

Centro Social e Paroquial de Penaverde | Sónia Godinho e Maria Lopes 

Cláudia Leitão 

Não Associados: 1 

Centro Social Padre José Augusto Fonseca | Sónia Amaral  

             

RESUMO DA REUNIÃO 

Ponto prévio: Por uma questão de comodidade e logística optou-se por alterar a agenda da reunião, 

tendo esta iniciado com a visita institucional. 
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2. Visita Institucional ao Centro Social e Paroquial de Dornelas 

_ O Centro Social e Paroquial de Dornelas é composto por 4 edifícios, que foram sendo construídos e 

adaptados à medida que a instituição ia crescendo e as necessidades iam surgindo, sendo que o edifício 

mais antigo data de 1986, aquando da criação da instituição. Os 4 edifícios estão ligados por meio de 

corredores, permitindo que se circule sempre pelo interior da instituição. As instalações são compostas 

por várias salas de convívio, uma capela, duas cozinhas, uma lavandaria, os quartos dos utentes 

(existindo a modalidade de quartos individuais, duplos, triplos e de casal) e de espaço exterior com 

horta para os utentes fazerem jardinagem e espaços ao ar livre para atividades lúdicas e de convívio.  

_ Esta instituição integra várias respostas sociais, tais como: 

_ Centro de Dia e Lar de 3ª Idade, sendo que os idosos de ambas as valências juntam-se para 

fazer atividades em conjunto, dinamizadas pelas técnicas.  

_ CAO – Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com deficiência, que atualmente 

acolhe 23 utentes, com um conjunto de 4 monitoras que só trabalham com estes utentes na 

dinamização de diversos ateliers e atividades e que conta com o apoio constante da psicóloga. 

 _ CAT – Comunidade de Inserção para públicos de risco (que podem ser pessoas vítimas de 

violência doméstica e/ou crianças e jovens em risco). Existe uma parte do edifício reservada para esta 

resposta, com quartos devidamente preparados para os receber e uma sala de estudo que foi financiada 

no âmbito de um projeto da Escola.  

_ Existe ainda a resposta de prolongamento de horário da componente à família para a pré-

escola da freguesia que funciona no antigo espaço de ATL (extinto devido à criação das Atividades Extra-

curriculares). Para além disso, a instituição organiza programas de férias para as crianças da 

comunidade.  

_ Na instituição são apoiados cerca de 150 utentes, que usufruem dos cuidados de um vasto corpo 

técnico, tais como a diretora técnica, enfermeiras, fisioterapeuta, psiquiatra, psicóloga, assistente social, 

animadora e mais 45 colaboradores de serviços gerais e de ação direta. Foi destacado uma boa-prática 

no funcionamento desta instituição: têm colaboradores com contratos a tempo parcial que apoiam na 

instituição nas horas de maior trabalho. 

_ O Centro Social e Paroquial de Dornelas, tendo sido desde início uma instituição que surgiu da 

comunidade e que sempre contou com o seu apoio, também ela apoia alguns eventos de desporto. Para 

além disso têm um serviço de fisioterapia aberto à comunidade. 

_ No âmbito das atividades de lazer, os utentes têm o apoio de uma animadora, como já se referiu 

anteriormente, que promove atividades desportivas, lúdicas e artesanais. Dos trabalhos artesanais 

feitos pelos utentes, alguns são expostos na instituição e outros são para venda em feiras como forma 
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de angariar mais fundos para a instituição. Neste âmbito a instituição pretende criar um ponto de venda 

para os trabalhos dos seus utentes. 

_ O Centro Social e Paroquial de Dornelas iniciou o processo de qualificação das suas respostas sociais 

através da participação no projeto QUAL_IS promovido pela EAPN Portugal e atualmente já detém a 

plataforma Quality Alive, adquirida através do Programa EQUASS, o que lhes permite dar continuidade 

ao processo da qualificação de toda a entidade.  

 

1. Informações Gerais 

_ Cátia Azevedo, Técnica do Núcleo, entregou a Folha de Informações Mensais que foi analisada pelos 

presentes, chamando a atenção para alguns eventos que se irão realizar no Distrito da Guarda, 

nomeadamente a ação de formação sobre famílias vulneráveis, a decorrer nos dias 3 e 4 de julho. 

Entregou também a Declaração da Assembleia Geral da EAPN com a notícia de que a EAPN Portugal 

assumiu a presidência da EAPN europeia até 2015, para que os associados estejam informados acerca 

das atividades da entidade, reforçando ainda a explicação sobre o funcionamento e distribuição da 

EAPN Portugal pelo território e a importância do trabalho que fazem. 

_ Ana Fernandes – Centro Social e Paroquial de Dornelas reforçou a importância da newsletter semanal 

com informações atuais e pertinentes, reconhecendo esta mais-valia de pertencer à EAPN Portugal. 

_ Questionou-se os Associados acerca das suas atividades/novidades: As representantes das instituições 

associadas referiram que vão participar na feira de atividades económicas de Aguiar da Beira com stands 

para vender os seus produtos e momentos de animação. Referiram ainda que as instituições cujo 

presidente da Direção é comum têm por hábito organizar encontros institucionais em conjunto, sendo 

que este de Julho irá ser realizado no Centro Social e Paroquial de Penaverde, com actividades lúdicas, 

demonstrações de aulas de ginástica e um almoço convívio. 

_ No seguimento da conversa, questionou-se os Associados sobre as consequências da atual crise 

sentida nas suas instituições, tendo sido referido: 

_ Devido ao desemprego, as pessoas estão mais disponíveis para cuidar dos idosos e também, como 

forma de poupar o dinheiro das reformas que é importante para o agregado, já não há tantos idosos a 

recorrer às respostas de lares de idosos ou os centros de dia, conduzindo a listas de espera cada vez 

mais reduzidas; 

_ Uma vez que se verifica em Portugal uma população muito envelhecida, há uma aposta cada vez maior 

nesta área, o que se traduz numa maior concorrência para as instituições, que para fazer frente a esta 

problemática têm de melhorar a qualidade dos seus serviços como um elemento diferenciador da 

instituição. 
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_ Foi ainda referido, relativamente a algumas dificuldades com que os associados se têm vindo a 

deparar durante o exercício das suas atividades, que estão muito ocupados com a área da qualidade 

pois implica muito trabalho e dedicação. Ana Fernandes – Centro Social e Paroquial de Dornelas referiu 

que estão a preparar uma auditoria interna e que estão a implementar a Quality Alive, uma plataforma 

informática de gestão da qualidade, que tem-se tornado uma ferramenta de trabalho importante 

porque permite o cruzamento de dados e assim fazer uma avaliação do desempenho dos colaboradores 

e da forma como se gere a instituição. Em relação a esta temática é de opinião consensual que o que 

muitas das vezes impede as instituições de progredirem mais na área da qualidade é a pouca formação 

e qualificação dos colaboradores das instituições, e a resistência aos processos administrativos e 

burocráticos e a pouca sensibilidade de alguns dirigentes para esta área.  

_ Outra problemática identificada por Sónia Godinho – Centro Social de Penaverde, foi a resistência das 

suas colaboradoras à formação. A referência a este problema deu origem ao tema Direitos e Deveres. 

Iniciou-se uma exposição de ideias e exemplos práticos que visavam demonstrar a importância e a 

necessidade de conhecer e dar a conhecer os direitos e deveres das entidades empregadoras e dos 

próprios colaboradores, sendo que a formação dos colaboradores é uma responsabilidade das 

instituições à qual os colaboradores têm de aderir forçosamente. 

_ Levantou-se ainda outra questão relativo ao papel da Instituição sobre os Idosos e mais 

concretamente a permissão de deixar sair para fora da instituição e a responsabilidade imputada às 

instituições pelos familiares dos utentes. Nesta ponto Ana Fernandes – Centro Social e Paroquial de 

Dornelas esclareceu que as Instituições só são responsáveis pelos seus utentes no que ao espaço da 

mesma diz respeito, todos os utentes que forem autónomos e conscientes são livres de tomar as suas 

próprias decisões e a instituição não os pode impedir ou limitar. Somente quando estes não forem 

autónomos e mediante um documento emitido por tribunal que o comprove, a instituição deve 

responsabilizar-se pelo utente na totalidade das suas decisões e ações. 

 

3. Ponto de situação do 1º semestre de 2012 e Preparação das próximas Atividades  

_ Cátia Azevedo entregou uma folha com o resumo das principais atividades que o Núcleo desenvolveu 

durante o 1º semestre de 2012 e das que estão previstas para desenvolver no 2º semestre. 

_ Relativamente às formações que estão previstas, foi proposto por. Ana Fernandes – Centro Social e 

Paroquial de Dornelas que algumas possam ser descentralizadas, ou seja, que não sejam só ministradas 

na Guarda, mas que possam ser realizadas mais perto das instituições, inclusivé em Aguiar da Beira. 

Quanto à formação sobre ciganos, as entidades presentes referiram que este é um tema com pouca 

pertinência para elas, uma vez que não é uma problemática do concelho de Aguiar da Beira.  



 

 

EAPN Portugal / Núcleo Distrital da Guarda 

Largo Paço do Biu N.º 19 | 6300-592 Guarda 

Telf.: 271 227 506 | Fax: 271 227 507 | E-mail: guarda@eapn.pt  

 

_ Seguidamente, Sónia Godinho – Centro Social e Paroquial de Penaverde, sugeriu a realização de um 

workshop para Dirigentes para os sensibilizar do seu papel nesta área. Foi ainda sugerido por esta 

técnica a organização de uma ação dinâmica para sensibilizar as colaboradoras na área da qualidade e 

combater assim a sua resistência ao que a esta área diz respeito. 

 

4. Outros Assuntos 

_ Sugestão de leitura: Prevenção da Violência Institucional. 

_ Próxima Reunião de Associados: Setembro de 2012. 

 

Resumo realizado por: Patrícia Castro | em 28_junho_2012 
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Exemplo de uma carta enviada 

Anexo 23 – Exemplo de uma carta enviad
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Lista de contactos das escolas do distrito e fotografias do jogo da 

amizade 

Anexo 24 – Lista de contactos das escolas do distrito e fotografias do jogo da amizade 
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Aguiar da Beira 

Agrupamento Vertical de Escolas de Aguiar da Beira 

Sede: Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos com Ensino Secundário de Aguiar da Beira: info@ed23-aguiar-
beira.rcts.pt  

Escola EB1 de Aguiar da Beira | info@eb1-aguiar-beira.rcts.pt  

Escola EB1 de Carapito | info@eb1-carapito-aguiar-beira.rcts.pt  

Escola EB1 de Cortiçada | info@eb1-corticada-aguiar-beira.rcts.pt  

Escola EB1 de Dornelas | info@eb1-dornelas-aguiar-beira.rcts.pt  

Escola EB1 de Penaverde | info@eb1-penaverde-n1.rcts.pt  

  

Almeida 

Agrupamento de Escolas de Almeida 

Sede: Escola Básica dos 2º e 3º ciclos com ensino Secundário Dr. José Casimiro Matias 

|eb23s.djcmatias@escolas.min-edu.pt 

 

Celorico da Beira 

Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira 

Sede: Escola EB 2,3/S Sacadura Cabral 

Geral: geral@eb23sacaduracabral.eu  

Secretaria: secretaria@eb23sacaduracabral.eu  

 

 

Figueira de Castelo Rodrigo 

Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo | tlf. 271 311 156 

Sede: EB do 2.º Ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo | info@eb2-f-castelo-rodrigo.rcts.pt 

Escola Secundaria com 3º Ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo | info@esec-fcastelo-rodrigo.rcts.pt  

Escola do 1º CEB de Reigada | eb1.reigada@escolas.min-edu.pt 

Escola do 1º CEB de Vermiosa | eb1.vermiosa@escolas.min-edu.pt 

Escola do 1º CEB de Algodres | eb1.assebastiao@escolas.min-edu.pt 

Escola do 1º CEB de Figueira de Castelo Rodrigo | eb1.fcastelorodrigo@escolas.min-edu.pt 

Escola do 1º CEB de Freixeda do Torrão | eb1.freixedatorrao@escolas.min-edu.pt 

Escola do 1º CEB de Mata de Lobos | eb1.mlcultramar@escolas.min-edu.pt 

mailto:info@ed23-aguiar-beira.rcts.pt
mailto:info@ed23-aguiar-beira.rcts.pt
mailto:info@eb1-aguiar-beira.rcts.pt
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mailto:eb1.vermiosa@escolas.min-edu.pt
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Escola do 1º CEB de Escalhão | eb1.escalhao@escolas.min-edu.pt 

Fornos de Algodres 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Fornos de Algodres | info@eps-fornos-algodres.rcts.pt 

 

Gouveia  

Agrupamento de Escolas de Gouveia | info@esec-gouveia.rcts.pt ou geral@esgouveia.pt  

 

 

Guarda 

Aldeia do Bispo 

Escola Primária da Aldeia do Bispo | info@eb1-aldeia-bispo.rcts.pt  

Alvendre 

Escola EB 1 do Alvendre | info@eb1-alvendre.rcts.pt 

Arrifana 

Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca | osm@institutosaomiguel.org (privada) 

Faia 

Escola Básica do 1º Ciclo da Faia | info@eb1-faia-guarda.rcts.pt  

João Antão  

Escola Básica do 1ºCiclo de João Antão | info@eb1-joao-antao.rcts.pt  

Santana da Azinha 

Escola Básica do 1º Ciclo de Santana da Azinha | info@eb1-carvalheira.rcts.pt  

Valhelhas 

Escola Básica do 1º Ciclo de Valhelhas | info@eb1-valhelhas.rcts.pt  

Vila Cortês do Mondego 

Escola E.B.1 de Vila Cortês do Mondego | info@eb1-v-c-mondego.rcts.pt   

 

 

Agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda (AEAUG) 

mailto:eb1.escalhao@escolas.min-edu.pt
mailto:info@eps-fornos-algodres.rcts.pt
mailto:info@esec-gouveia.rcts.pt
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mailto:info@eb1-alvendre.rcts.pt
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mailto:info@eb1-faia-guarda.rcts.pt
mailto:info@eb1-joao-antao.rcts.pt
mailto:info@eb1-carvalheira.rcts.pt
mailto:info@eb1-valhelhas.rcts.pt
mailto:info@eb1-v-c-mondego.rcts.pt
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Sede: Escola Básica de Santa Clara | info@aeaug.pt  

 

Escola Básica Adães Bermudes: ebadaesbermudes@aeaug.pt 

Escola Básica de Alfarazes | info@eb1-alfarazes.rcts.pt  

Escola Básica Augusto Gil: ebaugustogil@aeaug.pt 

Escola Básica Bonfim: ebbonfim@aeaug.pt 

Escola Básica Espírito Santo: ebespiritosanto@aeaug.pt 

Escola Básica Famalicão: ebfamalicao@aeaug.pt 

Escola Básica das Lameirinhas: eblameirinhas@aeaug.pt ou info@eb1-lameirinhas.rcts.pt  

Escola Básica Santa Zita: ebsantazita@aeaug.pt 

Escola Básica de Gonçalo: ebgoncalo@aeaug.pt 

 

Agrupamento de Escolas de São Miguel: 

Sede: Escola Básica do 2º e 3º ciclo de São Miguel: ce@eb23-s-miguel.rcts.pt 

Escola do 1º CEB da Guarda-Gare: info@eb1-guarda-gare.rcts.pt  

Escola do 1º CEB do Rio Diz: info@eb1-rio-diz.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo de Carapito São Salvador (São Miguel): info@eb1-carapito-s-s.rcts.pt  

Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Fernando | info@eb1-vila-fernando-guarda.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo de Cavadoude | info@eb1-cavadoude.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo do Porto da Carne | info@eb1-porto-carne.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo de Aldeia Viçosa | info@eb1-aldeia-vicosa.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo do Barracão (Panoias de Cima) | info@eb1-barracao-panoias-cima.rcts.pt  

 

Agrupamento de Escolas Carolina Beatriz Ângelo 

Sede: Escola Básica 2º e 3º Ciclos da Guarda – Sequeira 

| secretaria@aesg.pt 

Escola Básica do 1º Ciclo da Castanheira | info@eb1-castanheira-guarda.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo Outeiro São Miguel | info@eb1-outeiro-s-miguel.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo da Arrifana | info@eb1-arrifana-grd.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo da Videmonte | info@eb1-videmonte.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo da Avelãs da Ribeira | info@eb1-avelas-ribeira.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo de Casal da Cinza | info@eb1-codeceiro-grd.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo de Meios | info@eb1-meios.rcts.pt  

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Maçainhas | info@eb1-macainhas-guarda.rcts.pt  

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Gonçalo | Info@eb1-goncalo.rcts.pt  
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Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Pêra do Moço - Rapoula | info@eb1-rapoula.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo de Rochoso | info@eb1-rochoso-n1.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo de Trinta | info@eb1-trinta.rcts.pt  

 

Outras escolas da Guarda:  

Escola EB 1 do Bairro da Luz | info@eb1-bairro-luz.rcts.pt  

Escola EB1 do Bairro do Pinheiro | info@eb1-bairro-pinheiro.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo da Póvoa do Mileu | info@eb1-povoa-mileu.rcts.pt  

Escola Básica do 1º Ciclo do Cubo | Info@eb1-goncalo.rcts.pt  

 

Escola Secundaria de Afonso de Albuquerque | direccao@esaag.pt ou secretaria@esaag.pt  

Escola Secundária da Sé: Geral | info@esec-se-guarda.rcts.pt  

 Direção | ce@esec-se-guarda.rcts.pt  

 

 

Manteigas 

Agrupamento de Escolas de Manteigas 

Sede: escola.basica.manteigas@sapo.pt  

 

Meda 

Agrupamento de escolas da Mêda 

 Sede: Escola Básica do 2º e 3º Ciclos e Secundária da Meda | escolaeb23smeda@eps-meda.rcts.pt  

 

Pinhel 

Agrupamento de Escolas de Pinhel 

EB 1 de Alverca da Beira | Info@eb1-alverca-beira.rcts.pt  

EB 1 de Freixedas | Info@eb1-freixedas.rcts.pt 
EB 1 de Pala | Info@eb1-pala-pinhel.rcts.pt 
EB 1 de Pinhel | Info@eb1-pinhel.rcts.pt 

Escola Básica do 2º Ciclo de Pinhel: eb2pinhel@sapo.pt | info@eprep-j-pinto-ribeiro.rcts.pt 
Sede: Escola Secundária com 3º ciclo de Pinhel| info@esec-pinhel.rcts.pt ; esec.pinhel@gmail.com  
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mailto:direccao@esaag.pt
mailto:secretaria@esaag.pt
mailto:info@esec-se-guarda.rcts.pt
mailto:ce@esec-se-guarda.rcts.pt
mailto:escola.basica.manteigas@sapo.pt
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Sabugal 

Agrupamento de escolas do Sabugal 

Sede: Escola Secundária do Sabugal | esabugal@gmail.com  

 

Seia 

Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho 

Sede: eb23seia@prof2000.pt  

Escola Secundaria de Seia | secseia@mail.telepac.pt  

 

Trancoso 

Agrupamento de escolas de Trancoso | agruptrancoso@clix.pt  

 

Vila Nova de Foz Côa 

Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Nova de Foz Côa: 

Escola Secundaria com 3º ciclo do ensino Básico Tenente Coronel Adão Carrapatoso | info@esec-tc-

adao-carrapatoso.rcts.pt  

 

 

Escolas Profissionais: 

ENSIGUARDA – Escola Profissional da Guarda | geral@ensiguarda.pt 

EPT – Escola Profissional de Trancoso | info@ept.pt 

EBA – Escola Profissional Beira Aguieira | eba-mtg@beira-aguieira.pt 

IG – Escola Profissional de Gouveia | igep-gouv@iol.pt ou geral@igep.pt  

EPSE – Escola Profissional da Serra da Estrela (Seia) | geral@epse.pt 

EPHM - Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas | ephmanteigas@mail.telepac.pt  

Microguarda – Formação Profissional (Guarda) | microguarda@mail.telepac.pt  

Escola Profissional Beira Serra (Celorico da Beira) 

 

 

Fonte: http://www.mun-guarda.pt/index.asp?idedicao=51&idSeccao=581&Action=seccao  (escolas do Concelho da Guarda) 
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Fotografias do Jogo da Amizade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regras do jogo 

 


