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OBJETIVOS GERAIS PARA 2019

Área A - Desenvolver e Fortalecer a Rede

Área B - Promover a Inclusão Nacional e Local

Área C - Promover a Sustentabilidade da Pais-em-Rede

Área D - Aperfeiçoar a Gestão da Pais-em-Rede 



METAS E INDICADORES

DE DESEMPENHO PARA 2019

Objetivos Área A Indicadores 2019

AVALIAÇÃO

2019

Associados
3000

Com a entrada em vigor do RGPD, os 3070 associados, referidos no

relatório de 2018, foram contactados por mail, no sentido de aceitarem a

nossa política de privacidade. Constatou-se haver muitas entradas

repetidas e muitos associados com e-mails antigos que não foi possível

contatar. O processo de reconfirmação ainda está em curso, via email ou

telefone.

Núcleos

13 Núcleos

A Pais-em-Rede conta com 15 Núcleos Formalizados. Destes apenas 8

mantiveram atividade regular em 2019
Para mais informações consultar relatório descritivo.

Interação 

Sede/Núcleos e 

Núcleos/Núcleos

Diálogo frequente entre a Sede, liderada pela Direção Nacional, e todos

os Núcleos, através de emails regulares.



METAS E INDICADORES

DE DESEMPENHO PARA 2019

Objetivos Área A Indicadores 2019

AVALIAÇÃO

2019

Núcleos

Criação e ajustamento 

das sedes locais

3 Sedes Novas – Aveiro, Beira-Dão e Grândola

2 Reuniões de 

Coordenadores

3 Reuniões:

- Assembleia Geral, 13 de abril

- Reunião de Coordenadores, 28 de setembro

- Assembleia Geral, 30 de novembro (antecedida por uma sessão de

esclarecimento sobre a Lei do Maior Acompanhado)



METAS E INDICADORES

DE DESEMPENHO PARA 2019

Objetivos Área B Indicadores 2019

AVALIAÇÃO

2019

Atividades

Levantamento em 2 

Núcleos de necessidades  

articulando com as 

entidades locais

GraMI e Beira-Dão – Levantamento das necessidades da Comunidade

Realização de 13 Eventos
25 Eventos (Soma de todos os Eventos/Núcleo)

Celebração de 36 

protocolos e parcerias

45

24 Ações de sensibilização 

nas escolas,  instituições 

públicas e privadas

21 



METAS E INDICADORES

DE DESEMPENHO PARA 2019

Objetivos Área B Indicadores 2019
AVALIAÇÃO

2019

Atividades

Participações em 

Encontros e Seminários
8 Participações

60 Atendimento de 

Famílias
45 Famílias pediram ajuda e foram encaminhadas

8 Convívios de famílias
Arraial | Aniversário Margem-Sul | Inauguração Sedes Grândola e Aveiro |

Entrega de diplomas GAE e COR |

3 Intervenções 

nas Políticas 

públicas  

centrais e locais

Presença na Sessão de Discussão da Assembleia da República sobre

Cuidadores Informais| Conferência do ODDH| Audição pelo PAN no âmbito

das eleições Europeias| Reunião com o Deputado do PCP do Parlamento

Europeu| Envio de Propostas para constarem no programa eleitoral dos

vários partidos – Eleições Europeias| Proposta de medidas de ação social

escolar promovidas pelo Pelouro da Educação e Direitos Sociais da Câmara

Municipal de Lisboa



Atividades dos Núcleos

* Participação nas Reuniões do CLAS – Conselho Local de Ação Social

* Participação na marcha pela Vida Independente

* Reuniões em Escolas através de Testemunhos Reais

* Celebração de Datas comemorativas (Desfile de Carnaval, Dia da Criança, Santos Populares, Magusto, 

Halloween, Natal,...)

* Participação na Semana da Saúde, na Semana Social, no Mercadinho do Natal

* Caminhadas

* Férias Inclusivas

* Férias Desportivas

As atividades enumeradas decorrem em diferentes Núcleos da Pais-em-Rede e fazem parte do seu funcionamento.

No Programa de Ação de 2019 não constavam estas atividades, mas elas são uma mais-valia para os jovens e famílias

que integram os diferentes Núcleos sendo, também, uma parte importante daquilo que é a missão da Pais-em-Rede.



Atividades dos Núcleos

* Worshops Artísticos

* Venda de Livros (Meninos Especiais, O dia em que o Rei David Saiu, O Gatinho cor-de-rosa)

* Participação em Atividades lúdicas (Concertos, Museus, Circo,...)

* Participação no ShowCooking

* Projeto Remusicar

* Projeto Eu vou, sozinho eu vou...

* Projeto Todos na Cozinha

* Atividades de Vela Adaptada, Equitação Terapêutica, Basquetebol, Ginásticas, Expressão Musical, Zumba, 

Yoga, Karaté, Natação Adaptada, Competências de Leitura e Escrita, Percussão, Horta, Dança,...



Atividades dos Núcleos

* Convívios com Pais

* Atividades de inserção em contexto real de trabalho

* Projeto Veste a Nossa Rede

* Elaboração de Postais de Natal

* Elaboração de Calendários

* Participação em Atividades lúdicas (Concertos, Museus, Circo,...)

* Participação na Feira das Broinhas, de São Martinho

* Venda de Produtos Artesanais, confecionados pelos Jovens dos Núcleos



METAS E INDICADORES

DE DESEMPENHO PARA 2019 

Objetivos Área B Indicadores 2019
AVALIAÇÃO

2019

Formação e Capacitação

2 Acções para Pais com 

filho até 14 anos

1 GAE em Lisboa (12 pais participaram no total das 18h)

3 COR (Almada, Sintra e Olivais (31 pais participaram no total das 18h)

20 Ações de 

capacitação a pais de  

jovens/adultos

Não se realizaram ações formais de capacitação de pais de jovens e

jovens adultos. Contudo, no âmbito do Projeto Sintra Inclui e Inclui-te

realizaram-se várias reuniões com pais

Formação de 7 

Técnicos de Inclusão Objetivo não atingido. Não existiu qualquer ação neste âmbito.

Formação e Capacitação

100 Menções nos 

Órgãos de 

Comunicação  Social

30 publicações identificadas através da CISION.



METAS E INDICADORES

DE DESEMPENHO PARA 2019 

Objetivos Área B Indicadores 2019
AVALIAÇÃO

2019

Projetos

1 Projeto Novo para 

Candidatura

3 projetos identificados com candidaturas formalizadas:

Programa de Voluntariado para Todos (Aveiro, BPI Solidário) | GraMI

(Grândola, BPI Capacitar) | Abraç’Arte (Grândola, BPI Rural)*
* Ver slide 11

Continuação dos 6 

Projetos Existentes

Meninos Especiais | Mão Amiga | Todos a Brincar| Sentires

Estes projetos continuaram com Fundos Próprios da PeR

Informações detalhadas no slide seguinte

6 Projetos a   

Implementar

Olivais em Férias Mais | Abraç’Arte | Programa de Voluntariado para

Todos | GraMI | MAVI|



PROJETOS 2019 – METAS E AVALIAÇÃO

Projeto Indicador 2019 Avaliação

Meninos Especiais (Nacional)
3 000 Livros 2267 livros vendidos

Outras Publicações
O Dia em que o Rei David Saiu

O Gatinho Cor-de-Rosa

Não previsto

O Dia em que o Rei David Saiu, escrito e editado por Coordenadores do Núcleo Pais-em-

Rede de Mangualde, ilustrado por um dos Jovens que frequenta o Núcleo, e distribuído pela

Câmara Municipal de Mangualde em todas as escolas do Concelho.

Livro editado pelo Núcleo de Beira Dão

Abraç’Arte (Grândola)
40 Participantes 15 Crianças e Jovem com Deficiência | 30 Crianças e Jovens sem Deficiência

Mão Amiga (Margem Sul)
5 Pais 11 Pais recorreram a ajuda da PeR

Sentires (Fundão)
23 Participantes 25 Participantes

Todos a Brincar (Fundão) Nº de Visitantes Impossível contabilizar o nº de visitantes de um parque público.

Projeto Inovador Sintra Inclui 

(PROCOOP)

30 Participantes No ano de 2019, a Pais-em-Rede não teve qualquer resposta sobre a candidatura a esta 

Resposta Social Inovadora da SS pelo que o Sintra  Inclui não se concretizou nos moldes 

apresentados.



METAS E INDICADORES

DE DESEMPENHO 

Objetivos Área C Indicadores

AVALIAÇÃO

2019

Angariação de Fundos

2 Candidaturas a 

Financiamento de Projetos
11 Novas Candidaturas*

1 Candidaturas a Apoio ao 

Funcionamento ao INR, I.P.
Aprovada – 31. 724, 93€

2 Campanhas de Donativos 

- Associados
Não Concretizado

Implementação de Quotas 

de Associado
Não Concretizado

13 Núcleos com 

Campanhas de Promoção 

do “Meninos Especiais”

Objetivo Parcialmente Concretizado. Apenas a Direção Nacional e os

Núcleos de Lisboa, Margem Sul e Alto Alentejo concretizaram estas

campanhas de venda de livros

Campanha de Consignação 

do IRS
Campanha a nível Nacional através de email, Site e FaceBook

* Informação nos 2 diapositivos seguintes



Candidaturas a Projetos

CANDIDATURAS

* INR – Programa de Financiamento de Apoio ao Funcionamento (Direção Nacional) - Aprovado 

* INR – Apoio a projetos (Lisboa – Olivais em Férias mais 2019 Aprovada GAPRIC em Aveiro e Aljustrel – Não 

aprovado

* Maria José Nogueira Pinto (Direção Nacional) – Não aprovada

* Caixa Geral de Depósitos – A Caixa Fora da Caixa (Aveiro) – Não aprovada

* CEPSA - (Direção Nacional) – Não aprovada

* NATO CHARITY BAZAAR – Núcleo de Lisboa - Aprovada

* Fidelidade Comunidade – GAPRIC (Aveiro) - Não aprovada

* Portugal 2020 – Inovação Social/Parcerias para o impacto – Sintra Inclui + - Ainda se aguarda o resultado 

* Prémio BPI la Caixa 2019:  1) Solidário - Aprovado; 2) Capacitar – Aprovado; 3) Rural - não aprovado



Candidaturas a Projetos

CANDIDATURAS APROVADAS

* INR – Programa de Financiamento de Apoio a Projetos e ao Funcionamento

* Apoio ao Funcionamento (financiamento de 31. 724, 93€)

* Olivais em Férias Mais (financiamento de 7. 854, 59€)

* NATO CHARITY BAZAAR

* Olivais em Férias Mais para o ano de 2020 (face à atual situação a verba transitou para 2021)

* Prémio BPI la Caixa Solidário e Capacitar

* Programa Voluntariado para Todos 

* GraMI (2º)



PROJETOS COM 

FINANCIAMENTO 

AUTÓNOMO

MAVI*

INCLUI-TE

GRAMI*

OLIVAIS EM FÉRIAS MAIS

SINTRA INCLUI*

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
PARA TODOS*

HILIVES *

SEMENTE

LIDL – RECOLHA DE BENS 
ALIMENTARES *

*PROJETOS AINDA A DECORRER



MAVI – Modelo de Apoio à Vida Independente (candidatura em 2018, início Maio 2019) 

Objetivos: Dar Assistência Pessoal às pessoas com Deficiência e Incapacidade na realização de um conjunto de atividades que não

podem realizar sozinhas.

Público-Alvo: Pessoas com deficiência e incapacidade

Abrangência: Braga

Apoio Financeiro: POISE e Fundos Próprios da Associação

RESULTADOS OBTIDOS : 46 Pessoas apoiadas

Descrição

Projeto

Projeto-piloto, com a duração de três anos, co-financiado pelo Portugal 2020, que permite prestar um serviço de apoio a

pessoas com deficiência, para que possam realizar atividades que não conseguem realizar sozinhas, de acordo com as

suas necessidades, interesses e preferências. A cada Pessoa Assistida é atribuído um ou mais Assistente Pessoal,

responsável pela prestação de Assistência. Os CAVI são as entidades que vão pôr em prática os projetos de assistência

pessoal.



Inclui-te (setembro 2018 - dezembro 2019) 

Objetivos: Divulgar a Pais-em-Rede, Associação e os diferentes projetos do Núcleo da Margem Sul; Promoção de Ações

de sensibilização para os cuidadores informais/formais; Dinamização da Capacitação de Pais; Atividades de cariz

socioprofissional e lazer; Promoção de uma rede comunitária; dinamização de voluntariado.

Público-Alvo: Pessoas com Deficiência e Incapacidade e Famílias, Comunidade Educativa

Abrangência: Concelho de Almada

Apoio Financeiro: Câmara Municipal de Almada

RESULTADOS OBTIDOS : 122 Famílias participaram em alguma das iniciativas implementadas

Surge da identificação da necessidade de respostas inovadoras e abrangentes para jovens e adultos com deficiência após 

processo educativo no concelho de Almada, de acordo com os dados constantes no diagnóstico da Rede Social de 

Almada/CLASA, com lacunas e longas listas de espera nesta área.

Descrição

Projeto



INCLUI-TE



GraMI – Grândola Mais Igual

Objetivos: Conhecer a realidade da população supracitada, de todos os grupos etários, do concelho de Grândola; Conhecer a rede

formal de recursos disponíveis no concelho de Grândola; Garantir um espaço de atendimento no qual as PcDI e suas famílias possam

obter informações/orientações e apoio na otimização dos recursos disponíveis para responder às suas necessidades; Facilitar a

autonomia das PcDI, dentro das suas comunidades, estabelecendo redes de suporte informais e promovendo a otimização dos

recursos; Capacitar pais e/ou cuidadores para garantir os direitos das PcDI no processo de construção dos seus projetos de vida;

Apoiar a transição da escola para a vida ativa, envolvendo escolas e agentes empregadores e mediando os apoios necessários;

Promover a inclusão de crianças e jovens com deficiência em programas de tempos livres e de férias; Incentivar a responsabilidade

social da comunidade de Grândola.

O projeto GraMI foi um projeto-piloto criado em setembro de 2017, financiado pela Secretaria de Estado Para a Cidadania e

Igualdade. Tinha como principal objetivo fazer o diagnóstico da população com deficiência no concelho de Grândola e com base nas

necessidades identificadas, pelas pessoas com deficiência e/ou suas famílias, elaborar um plano de ação que fosse ao encontro dos seus

desejos, utilizando a metodologia Planeamento Centrado na Pessoa. Terminou em setembro de 2019, mas a sua continuidade, pelo

período de um ano, foi assegurada através do Prémio BPI Capacitar.

Descrição

Projeto



GraMI – Grândola Mais Igual

RESULTADOS OBTIDOS : 118 Famílias

118 pessoas com deficiência identificadas. 11 protocolos de colaboração estabelecidos. 1 Guia de Recursos elaborado.

1 Relatório de Diagnóstico elaborado. 35 Acordos de Apoio estabelecidos. Realização de 1 Grupo de Apoio Emocional.

6 ações de sensibilização/informação para pais e técnicos (1 Higiene e Segurança Alimentar, 1 Legislação e Apoios

Sociais, 1 Escola Inclusiva, 2 Empregabilidade PcD, 1 voluntariado). 1 Evento dia Internacional da Pessoa com

Deficiência. Inclusão de 26 jovens em programas de férias. Apoio no requerimento de prestações sociais a 16 pessoas.

4 pessoas apoiadas na obtenção de atestado multiusos. 4 jovens apoiados na transição para a vida ativa. 2 pessoas

apoiadas na aquisição de produtos de apoio.

Projeto

Público-alvo: Pessoas com deficiência e suas famílias.

Divulgação: Apresentação CLAS, reunião com várias entidades da comunidade para a celebração de protocolos de

parceria (Centro de Saúde, CERCI, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia…), distribuição de flyers, divulgação no website

e Facebook da Associação, rúbrica mensal Jornal Ecos, participação evento GoVint.

Abrangência: Concelhia

Apoio Financeiro: Câmara Municipal de Grândola e Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade



GRAMI – GRÂNDOLA

MAIS IGUAL '

” Têm-me ajudado muito e convidam-me para jantares’’

' ''Os workshops são importantes para a minha participação"

“ Nunca tinha feito um currículo

'Nunca me tinham tratado como gente”

Participante das Férias Inclusivas Abraç’Arte



Olivais em Férias Mais

Objetivos: Proporcionar atividades lúdicas em tempo de férias; Inclusão na Comunidade

Público-Alvo: Jovens com Deficiência e Incapacidade

Abrangência: Estudantes ou Residentes na zona dos Olivais

Apoio Financeiro: Programa de Apoio a Projetos 2019 pelo INR, I.P. e Fundos Próprios da Associação

RESULTADOS OBTIDOS : 10 participantes (jovens com multideficiência); “respite care” para as suas 

famílias

Destinado a Jovens e Adultos com Deficiência, este Projeto, em parceria com a Junta de Freguesia dos Olivais,

proporciona aos Jovens e Adultos experiências únicas, incluídos nas colónias de férias da Junta., participando em

diferentes atividades lúdicas, desportivas e culturais. Os jovens são acompanhados 24h/24h, por monitores.

Descrição

Projeto



OLIVAIS EM FÉRIAS MAIS

“Esta iniciativa é de louvar a todos os níveis. É uma experiência extremamente
enriquecedora para os participantes e família. Os monitores são incansáveis e de enaltecer.
Esperemos que continue para valorização de todos.“

“Gostaria de manifestar o meu "Bem Haja" a todas as pessoas envolvidas neste projeto/evento - Olivais

férias+ Dirigentes e colaboradores. Um obrigado "mais em especial" à monitora do meu miúdo, por uma questão de

"proximidade e confiança”. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa do projecto… Excelente.

Obrigado aos dirigentes e colaboradores da junta de freguesia dos Olivais envolvidos. Obrigado à coordenadora dos

pais em rede que me proporcionou esta oportunidade. Muito obrigado. Querendo, mesmo com "pouco" se

consegue Muito. Obrigado. Um grande abraço a todos Bem haja. Até para o ano”.



Sintra Inclui

Objetivos: Capacitar Jovens com deficiência na Transição e Inclusão na vida ativa, em contextos reais de trabalho;

Experiências de integração socioprofissionais; Inclusão no mercado real de trabalho.

Público-Alvo: Jovens com deficiência em Plano Individual de Transição e Jovens com Deficiência, sem resposta após

terminarem a escolaridade obrigatório.

Abrangência: Concelho de Sintra

Apoio Financeiro: Câmara Municipal de Sintra

RESULTADOS OBTIDOS : 32 jovens/jovens adultos participaram deste programa e foram regularmente 

acompanhados

Projeto em parceria com a Câmara Municipal de Sintra (entidade financiadora), está em funcionamento desde 2014.

Tem como beneficiários diretos jovens/adultos com deficiência, apoiando uma média de 35 pessoas anualmente. Tem

duas vertentes: transição para a vida adulta, para jovens que estão a terminar a escolaridade obrigatória e

inclusão socioprofissional que permita uma vida adulta/ativa na comunidade, contando com a parceria de inúmeras

empresas do concelho, escolas, entre outras.

Descrição

Projeto



SINTRA INCLUI

“ Sempre quis trabalhar
Gosto de ser útil, de fazer coisas novas
Esforço-me por ficar fazer bem.
Para mim foi o presente ficar trabalhar no Palácio de Queluz porque gosto
muito história e o palácio faz parte da história.
Vou trabalhar feliz porque além de gostar do que faço gosto muito dos meus
colegas , são meu amigos, muito simpáticos e ajudam-me em tudo.
Palácio é um lugar maravilhoso onde qualquer pessoa gostaria de trabalhar“



Programa Voluntariado para Todos 

Objetivos: Promover a capacitação e autonomia dos jovens com deficiência e o seu envolvimento em ações de 

solidariedade; Responder a algumas das necessidades dos séniores, combatendo a sua solidão, melhorando a sua 

qualidade de vida e o seu bem-estar. Criar uma resposta inovadora e inexistente.

Público-Alvo: Jovens com Deficiência e Seniores  

Abrangência: Concelho de Aveiro

Apoio Financeiro: Prémio BPI la Caixa Solidário 2019 e Fundos Próprios do NúcleoRESULTADOS OBTIDOS em 2019: 22 Jovens com Deficiência

Valorização dos saberes através de encontros intergeracionais, incentivando a participação ativa dos beneficiários

indiretos (seniores em situação de isolamento ou com mobilidade reduzida) no processo de ensino e capacitação dos

beneficiários diretos (jovens com deficiência e incapacidade). Os jovens, após formação e capacitação teórica e prática,

dotados de ferramentas, ajudam os seniores em atividade da vida quotidiana, serviços específicos (eg: ida à farmácia ou

aos CTT) e em momento de socialização. em momento de passeio, visitas e confraternização.

Descrição

Projeto



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PARA TODOS
“Os idosos são divertidos, gosto de conversar com eles, fazem-me rir” (Jovem)

“Depois que conheci esta malta, não me sinto sozinho” (Sénior)

“Vou a França visitar o meu filho e desta vez fico mais descansada porque sei que a minha
mãe não fica sozinha, vocês ficam por perto caso ela precise de algo” (filha de uma
beneficiária indireta)



HiLives

Objetivos: Desenvolver um referencial transnacional/europeu para o desenvolvimento de um Currículo de Ensino

Superior para jovens adultos do DID; Desenvolver um protótipo de uma ferramenta digital que permita conectar e

partilhar oportunidades para responder às lacunas e incompatibilidades entre as expectativas, competências e

necessidades do jovens adultos com DID e a oferta no ensino superior e as oportunidades do mercado de trabalho;

Guião de boas práticas transnacional/europeu para instituições do ensino superior, escolas secundárias e empregadores,

com o objetivo de ajudar jovens adultos com DID a aceder ao ensino superior e iniciar uma vida independente.

Público-Alvo: Pessoas com Dificuldade Intelectuais e Desenvolvimentais

Apoio Financeiro: PT01 Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação

Promover a inclusão de estudantes com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID) em instituições do ensino

superior e a sua transição para uma vida ativa e independente, explorando o papel facilitador que as ferramentas digitais

podem ter ao longo deste processo.

Descrição

Projeto



Semente - Formar para Cuidar e Incluir (julho 2018 – julho 2020)

Objetivos: Prestar formação em contexto presencial a assistentes operacionais em apoio individual a crianças com

necessidades específicas no Pré-escolar e 1º CEB dos agrupamentos do Fundão por uma técnica do Município parceira

do Projeto; Encontros formativos alargados a toda a comunidade educativa com incidência nas Assistentes Operacionais

Público-Alvo: Assistentes Operacionais

Abrangência: Fundão

Apoio Financeiro: Município do Fundão, Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto e Agrupamento de Escolas do

Fundão, Rádio Cova da Beira e Jornal do Fundão.

Projeto de Formação para Assistentes Operacionais em apoio individual a crianças com Necessidades Específicas no

Pré-escolar e 1º CEB do Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto do Fundão e Agrupamento de Escolas do Fundão.

Descrição

Projeto



Semente - Formar para Cuidar e Incluir (julho 2018 – julho 2020)

RESULTADOS OBTIDOS

Foram efetuados, em 2019, três encontros (abril, junho e dezembro) destinados a todas as Assistentes Operacionais,

profissionais e famílias dos Agrupamentos de Escolas do Concelho do Fundão. Estiveram presentes por encontro cerca

de 30/40 pessoas.

Realizaram-se até ao final de 2019 quatro encontros num total aproximado de cerca de 140 participantes

(Assistentes Operacionais. Profissionais da educação, saúde e ação social, Técnicos e famílias). Nestes encontros

estiveram presentes técnicos municipais de outros concelhos em particular da Idanha-a-Nova.

O projeto foi Noticia nas redes sociais- Facebook Núcleo Per- Fundão e partilhada nas páginas do Município, entre

outras; na comunicação local- Rádio Cova da Beira e Jornal do Fundão e no Boletim nº 36 da Rede Portuguesa de

Cidades Educadoras integrada na AICE - Associação Internacional de Cidades Educadoras.



SEMENTE –

FORMAR PARA 

CUIDAR E INCLUIR 



Recolha de Quebras Alimentares (julho 2017 – presente)

Em novembro de 2017 foi aceite pelo Núcleo Pais-em-Rede de Fundão o desafio lançado pelo LIDL, na qualidade de

parceiro do concurso premiado "Mais para Todos 2015" para aderir ao Projeto/Parceria de "Recolha de quebras

alimentares". Um contributo do Núcleo do Fundão na REDE SOCIAL do FUNDÃO - plataforma de articulação de

diferentes parceiros públicos e privados do Concelho de Fundão - da qual fazemos parte.

A recolha de "quebras alimentares" no Lidl do Fundão é realizado de 2ª a 6ªf, com o apoio do Município de Fundão.

O Núcleo do Fundão contribui, desta forma, para as metas da Rede Social de Fundão, entre elas:

- Combater a pobreza e a EXCLUSÃO SOCIAL e promover a INCLUSÃO e coesão social;

- Participação e envolvimento na intervenção social;

- Articulação da intervenção social com outros diferentes agentes, com atividade no território, através do trabalho em 

parceria, cooperação e partilha de responsabilidades, garantindo a sua complementaridade.

Este Projeto é efetivado e sustentado com os recursos humanos e materiais do Município do Fundão, em 

particular do Gabinete de Ação Social/Loja Social do Fundão, e conta com o contributo do Núcleo Pais-em-Rede do 

Fundão, entidade mediadora e cooperante neste projeto.

Descrição



RECOLHA DE 

QUEBRAS 

ALIMENTARES



CAPACITANDO FAMÍLIAS,

MUDANDO COMUNIDADES
DANDO VOZ E SUPORTE ÀS FAMÍLIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 

ATRAVÉS DE INICIATIVAS QUE ELIMINAM AS BARREIRAS À SUA

PLENA INCLUSÃO.


