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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 

100 

O Gabinete, à luz da avaliação realizada no anterior ano de execução, 
manteve a dinamização de ações de informação, acompanhamento e 
encaminhamento direcionadas ao apoio à formação e qualificação ao 
longo do ano. 

2 Workshop “Desmistificar a agricultura: vamos fazer uma horta? - 
para pais e filhos” 

Despertar, Formação 
e Psicologia 100 As atividades foram realizadas conforme o planeado, tendo-se 

considerados atingidos todos os objetivos inicialmente propostos, 
verificáveis pelos indicadores constantes das suas respetivas fichas-
projeto. 3 Palestra breve “Défice de atenção e problemas do 

comportamento: a atuação antes da medicação”  
Despertar, Formação 
e Psicologia 100 

4 Sessão informativa “Cuidar de quem cuida” ULSAM / UCC 100 
Pese embora se tenham realizado as ações planeadas e com uma 
avaliação francamente positiva pelos participantes, continua a assistir-
se a um fraco envolvimento dos parceiros da CSF na divulgação e 
participação nas referidas ações (nomeadamente através dos seus 
beneficiários e/ou colaboradores), considerando-se pertinente a 
discussão sobre este aspeto em sessão plenária futura.  

5 Sessão informativa “Mitos na Alimentação” ULSAM / UCC 100 

6 Atividade Intergeracional “Entre avós e netos - a demência 
explicada às crianças” 

HOPE! Respostas 
Sociais 100 

A atividade foi realizada conforme o planeado, tratando-se de uma 
atividade de continuidade, e com elevadas taxas de execução e de 
avaliações positivas ao longo dos anos. Consideram-se atingidos todos 
os objetivos propostos, verificáveis pelos indicadores constantes da sua 
ficha-projeto. 

7 Campanha de recolha de artigos de higiene e limpeza Qualificador 100 A atividade foi realizada conforme planeado e indicações do NE, tendo-
se considerado atingidos os objetivos propostos em ficha-projeto. 

8 Formação-ação “A Rede: em conceito e em ação”  Qualificador 100 

Respondendo a uma necessidade identificada pelos diferentes 
parceiros, a atividade foi realizada com uma avaliação francamente 
positiva por todos os participantes, verificando-se uma 
representatividade significativa das diferentes organizações parceiras da 
CSF, perspetivando-se, na sua avaliação final, a mais valia de se pensar 
em novas ações semelhantes, de continuidade, em anos de execução 
seguintes. 
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