
Lousã, 16 de janeiro de 2019

CLDS 3G “LOUSÃ + INCLUSIVA ”
Plenário do 

Conselho Local de Ação Social



Objetivo

Proporcionar aos/às alunos/as do 1º ciclo o contacto com a natureza e o meio rural, através 

da prática de atividades ligadas à agricultura tradicional.

Em que consiste?
Dinamização de um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas na Quinta do Caimão.

Ação nº 17 – “Vamos à Quinta” Eixo III

Meta 2018

Nº de participantes 200

Nº de participantes com deficiência ou 
incapacidade 10

Resultados até dezembro 2018

Nº de participantes 366

Nº de participantes com deficiência ou 
incapacidade 33



Ação nº 17 – “Vamos à Quinta” Eixo III

Gostei
100%

Avaliação global dos alunos

Gostei Não gostei

Avaliação Global dos Docentes

• Atividades adequadas aos programa escolar

• As atividades deveriam decorrer durante o
dia inteiro e mais vezes ao longo do ano letivo

100%

Satisfação Global

Muito satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito/a

Nada satisfeito/a

Outra opinião



Ação nº 17 – “Vamos à Quinta” Eixo III

Atividades realizadas na 
Quinta …

Atelier de Culinária…

Visita e alimentação dos animais…

Atelier de Artes…



Ação nº 17 – “Vamos à Quinta” Eixo III

Maternidade de quinta… sementeiras

Dramatização e Hora do conto



Ação nº 17 – “Vamos à Quinta” Eixo III

Horta …plantação

Recolha de frutos



Ação nº 17 – “Vamos à Quinta” Eixo III

Atividade na estufa

Jogos na Quinta…



Objetivo

Promover uma ocupação saudável dos/as cidadãos/ãs, dando a oportunidade de cultivar os seus próprios 

produtos.

Dificuldade de encontrar um terreno com água

Ação nº 18 – “Horta Comunitária” Eixo III

Workshops Temáticos

Capacitar as pessoas para algumas 
práticas agrícolas

Meta 2018

Nº de participantes 20

Resultados até dezembro 2018

Nº de participantes 35



Eixo III

Workshop
“Produção de Cogumelos em Borra de Café”

Workshop
“Poda de Olival”

Nº de participantes: 17 Nº de participantes: 11

Ação nº 18 – “Horta Comunitária”



Eixo IIIAção nº 18 – “Horta Comunitária”

Workshop
“Plantas Aromáticas”

Nº de participantes: 11



Objetivo

Dinamização de ações de formação, dirigidas a técnicos/as e dirigentes das entidades locais, tendo 

por base as necessidades elencadas em fase de diagnóstico de levantamento de necessidades.

Ação nº 19 – “Plano de formação para as entidades locais” Eixo III

Meta 2018 15 entidades

Resultados  até dezembro 2018

Entidades locais 20

Técnicos/as 70

Dirigentes 4

Total participantes 74

Bom
15%

Muito Bom
85%

Grau de satisfação dos participantes

Bom

Muito Bom



Ação nº 19 – “Plano de formação para as entidades locais”

Ações desenvolvidas em 2016

Ação nº 2 – Empreendedorismo e Inovação Social

Ação nº 3 – Higiene e Segurança no Trabalho

15 participantes Ação nº 1 – Liderança e Gestão de Equipas

12 participantes 

22 participantes

Eixo III



Ação nº 19 – “Plano de formação para as entidades locais” Eixo III

Ações desenvolvidas em 2017

Ação nº 4 – Gestão de projetos 10 participantes

Ação nº 5 – Contadores de Histórias 12 participantes 

Ações desenvolvidas em 2018

Ação nº 6 – Gestão da emoção no Atleta 18 participantes



Objetivos

- Promover o encontro entre a oferta e a procura de voluntários/as e 

organizações.

- Sensibilizar os/as cidadãos/ãs para o voluntariado;

Para a dinamização do Banco de voluntariado foi estabelecido um protocolo 

de cooperação entre a Câmara Municipal da Lousã e a Activar.

Destinatários/as Meta 2018 Resultados  
dezembro 2018

Nº instituições promotoras de 
voluntariado

----
7

Nº de voluntários  inscritos ----- 66

Nº voluntários integrados 40 52

Ação nº 20 – “Banco de voluntariado da Lousã” Eixo III



Objetivo

Promover o conhecimento aprofundado das organizações do terceiro setor, proporcionando um espaço de partilha de

boas práticas entre as entidades.

Ação nº 21 – “Feira das Entidades do 3º Setor - 2016” Eixo III

Em que consistiu?

As entidades foram convidadas a partilhar o

que de melhor sabem fazer, as suas

preocupações na intervenção que desenvolvem

e as estratégias que encontram diariamente

para ultrapassar os obstáculos com que se

deparam.



Ação nº 21 – “Feira das Entidades do 3º setor - 2016” Eixo III

Painel 2: Economia Social e Inovação Social

Painel 1: Envelhecimento Ativo

Painel 4: Comunicação de marketing nas 
entidades do 3º setor

Painel 3: Voluntariado empresarial-
empresas e entidades do 3º setor

Datas: 20 a 22 de outubro 2016Painéis Temáticos
Mostra de atividades das entidades 

3º setor

0 2%

57%

41%

Avaliação global do evento

Insuficiente Suficiente Bom Muito bom



Eixo III

Objetivo

Promover o conhecimento aprofundado das organizações do terceiro setor, proporcionando um espaço de partilha de

boas práticas entre as entidades.

Ação nº 21 – “Feira das Entidades do 3º Setor - 2018”

Destinatários/as Meta 2018 Resultados  
dezembro 2018

Nº instituições 20 16

Nº de participantes ----- 73



Ação nº 22 – “Academia Jovem - Trilhando a Cultura Local” Eixo III

Objetivo

Desenvolver um conjunto de atividades que permitam às crianças, jovens e comunidade em geral, um maior 

conhecimento e identificação da sua identidade cultural.

Em que consiste?

Dinamização de Rotas Temáticas; Criação de um percurso de Geocaching Cultural na Vila; Identificação ou 

criação de contos tradicionais.
Meta 2018

Crianças e jovens 40

Resultados até dezembro 2018

Crianças e jovens 349

Rota da Água



Rota do Pão 44 alunos do 2º ciclo

As Rotas Temáticas (Rota da Água e Rota do Pão) foram duas atividades desenvolvidas nesta ação e que

tiveram como objetivo proporcionar o contacto com a natureza e proporcionar aos jovens o contacto com a

tradição e cultura.

Ação nº 22 – “Academia Jovem - Trilhando a Cultura Local”



Geocaching Cultural 127 alunos do 3º ano
126 alunos do 4º ano 

O geocaching é uma atividade lúdica em que os jogadores (os geocachers) têm como missão 

encontrar tesouros simbólicos (as caches) através de um dispositivo GPS e da inserção de 

coordenadas.

O Geocaching Cultural na Lousã destinou-se a crianças do 1º ciclo.

Ação nº 22 – “Academia Jovem - Trilhando a Cultura Local”



Feira de Trocas para Crianças 19 crianças

A Feira de Trocas para crianças teve como principal objetivo, a troca de vários objetos utilizando a

moeda "Xisto". Através da brincadeira, as crianças aprenderam a gerir dinheiro e ao mesmo tempo

"deram uma nova vida" aos brinquedos/ materiais que já não utilizam.

Ação nº 22 – “Academia Jovem - Trilhando a Cultura Local”



Workshop de Desenho para crianças e 
jovens

17 crianças

O workshop de desenho, dinamizado por Jorge Antunes, deu a conhecer alguns instrumentos e técnicas de desenho.

O papel e o lápis foram as principais ferramentas de trabalho que ajudam as crianças e jovens a descobrirem pequenos

pormenores do seu património cultural e arquitetónico.

Ação nº 22 – “Academia Jovem - Trilhando a Cultura Local”



Livro Infantil
“Xisto na Aldeia…Talasnal”

Elaboração de uma história infantil local, sobre um menino

que viveu numa aldeia perto do Talasnal. Para a ilustração

deste livro realizou-se um workshop de ilustração infantil,

com a ilustradora Carla Nazareth, no qual participaram 14

crianças e jovens Lousanenses.

O lançamento do livro decorreu no dia 15 de dezembro na

aldeia do Talasnal.

Ação nº 22 – “Academia Jovem - Trilhando a Cultura Local”



Lançamento do Livro
“Xisto na Aldeia do Talasnal”Workshop de ilustração Infantil

Ação nº 22 – “Academia Jovem - Trilhando a Cultura Local”



Monitorização 

Tipo de Indicador Indicador Un. Medida Metas contratualizadas 
em candidatura

Metas deliberadas
pelo ISS

(21/10/2016)

Resultado
Participantes nas ações do CLDS que se
encontram abrangidos por medidas ativas
de emprego ou formação profissional.

% 16.41% [164/993] 5% [11/210]
[98/210]

Realização Participantes nas ações do CLDS Nº 993 210



Espaço CLDS 3G “Lousã + Inclusiva”

Rua Eng. Duarte Pacheco 
Lousã
(antigas instalações ARCIL Card, em frente à EDP)

Telefone: 919468164
Email: clds@arcil.org


