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Atividade Responsável 
% 

Justificação / Observações 
Taxa de execução 

1 Gabinete de apoio à formação e qualificação 

CQEP do 
Agrupamento de 
Escolas de 
Monserrate 

20 

Apesar de o Gabinete, e os respetivos atendimentos, terem 
funcionado de forma ininterrupta ao longo de todo o ano, no 
CQEP e de forma descentralizada nos espaços da JF, a procura 
por parte do público foi muito reduzida, não se justificando 
manter o esforço da descentralização em Planos futuros. 

2 Dia aberto: Agricultura para todos! 
Despertar, 
Formação e 
Psicologia 

100 
A atividade foi desenvolvida de acordo com a ficha-projeto 
apresentada, tendo-se verificado um atingimento de objetivos 
propostos para além do esperado. 

3 Seminário: Dia Internacional de Sensibilização sobre a 
Prevenção da Violência Contra as Pessoas Idosas ARPDVC 100 

A atividade foi realizada conforme o planeado, tendo-se 
considerados atingidos todos os objetivos inicialmente 
propostos, verificáveis pelos indicadores constantes da sua 
Ficha-Projeto.  

4 Workshop para Pais: parentalidade positiva PSICOVIANA 0 

A atividade não foi realizada por depender do envolvimento 
ativo de todos os parceiros com intervenção na área da 
parentalidade e infância, quer na sua organização, quer na sua 
promoção e desenvolvimento, não se tendo verificado essa 
disponibilidade por parte das entidades do terreno. 

5 Fórum segurança PSP 0 
A atividade não foi realizada por o parceiro responsável pela sua 
operacionalização ter estado ausente dos trabalhos da CSF por 
um período alargado do ano de execução.  

6 Campanha de recolha de artigos de higiene e limpeza Qualificador / 
Parceiros 100 

A atividade foi realizada conforme planeado e indicações do NE, 
tendo-se considerado atingidos os objetivos propostos em ficha-
projeto.  

7 Atividade Intergeracional “Entre avós e netos” HOPE! Respostas 
Sociais 100 

A atividade foi realizada conforme o planeado, tendo-se 
considerados atingidos todos os objetivos inicialmente 
propostos, verificáveis pelos indicadores constantes da sua 
Ficha-Projeto. 

8 Ciclo de encontros temáticos sobre demência HOPE! Respostas 
Sociais 100 

A atividade foi realizada conforme o planeado. A adesão dos 
parceiros às atividades ficou aquém do esperado, tendo-se 
contudo verificado uma participação da comunidade em geral de 
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acordo com o esperado em ficha-projeto. 

9 Ação de sensibilização e informação sobre demência HOPE! Respostas 
Sociais 0 

A atividade não foi desenvolvida, uma vez que dependia da 
manifestação de interesse dos parceiros da CSF com respostas 
direcionadas a seniores, não tendo nenhum dos parceiros 
presentes respondido positivamente ao acolhimento da 
atividade nas suas instalações, dirigidas aos seus públicos de 
intervenção: seniores, familiares e colaboradores. 

10 Workshop “Deficiência visual – mitos vs realidade” ACAPO – Delegação 
de Viana do Castelo 50 

Não foram realizadas todas as sessões inicialmente previstas, por 
não se ter garantido, em algumas delas, o número mínimo de 
inscrições que a viabilizassem. Assim, a avaliação positiva das 
sessões dinamizadas e o feedback positivo dos participantes não 
é suficiente para avaliar como atingida a totalidade objetivos 
propostos. 

11 Sinalização do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

ACAPO / APPACDM 
Despertar, 
Formação e 
Psicologia 

100 

A atividade foi realizada conforme o planeado, tendo-se 
considerados atingidos todos os objetivos inicialmente 
propostos, verificáveis pelos indicadores constantes da sua ficha-
projeto.  

12 Formação de Qualificadores/as Qualificador 0 

A atividade não foi realizada, por indicação do NE, dado ser 
objetivo do Município, através da Rede Social, dinamizar esta 
ação para os Qualificadores de todas as CSF/CSIF. Algo que não 
se verificou até ao final do ano de 2017.  

13 Construção de um Manual de Acolhimento da CSF Qualificador 100 
O Manual de Acolhimento e o Regulamento Interno foram 
elaborados por um conjunto de parceiros, de que se destacam a 
ACAPO, o Lar de Santa Teresa e APPACDM, sob a 
responsabilidade do Qualificador, e depois apresentados, 
discutidos e aprovados em sede de CSF e partilhados com todos 
os parceiros. 

14 Construção do Regulamento Interno da CSF Qualificador 100 


